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ЦейРегламент визначає єдиний порядок проведення чемпіонату України з хокею
з шайбою (надалі – "Чемпіонат" або"Змагання")серед юнаків у вікових групах U16 та U-14, що є офіційними змаганнями, організація та проведення яких,
відповідно до Закону України "Про фізичну культуру та спорт" від 24.12.1993р.
№ 3808-XII, здійснюється Всеукраїнської громадською організацією "Федерація
хокею України".
Регламент складений відповідно до діючого законодавства України, Правил гри
у хокей з шайбою, регламентних документів Федерації хокею України та
Міжнародної федерації хокею.
ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ
У Регламенті використані терміни, визначення та скорочення втакому
розумінні:
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФХУ – самостійнийпідрозділ Федерації, що в
межах
своєї
компетенції
сприяє
організації
тазабезпечує
проведеннявсеукраїнських змагань з хокею з шайбою.
МАТЧ (ГРА)–спортивне суперництво двох команд, що діють згідно із
офіційними правилами гри. Для команди, щобере участь у грі на спортивній
споруді власником чи орендарем якої вона є, така гра вважається"домашньою", а
для іншої команди – "гостьовою".
ПРАВИЛА ГРИ У ХОКЕЙ З ШАЙБОЮ – (надалі – Правила гри), документ,
який включає вимоги до учасників змагань, відповідних спортивних споруд,
спеціального обладнання та інвентарю, умови та порядок визначення результатів
та переможців змагань з хокею з шайбою на території України.
ЗАЯВОЧНИЙ СПИСОК– офіційний документ на участь у змаганні, що
оформлюється згідно із вимогами цього Регламенту.
КАРТКА УЧАСНИКА ЗМАГАНЬ– персональна сторінка спортсмена в
електронно-інформаційній системі "Портал змаганьФХУ", що містить особисті
дані гравців команд.
КОМАНДА ГОСПОДАРІВ– хокейна команда, що у розкладі матчів вказана
першою та проводить гру на льодовому майданчику власної або орендованої
спортивної споруди.
МІНМОЛОДЬСПОРТ –
центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування та здійснює реалізацію державної політики у сфері
фізичної культури та спорту.
ОФІЦІЙНА ОСОБА – представник центрального органу виконавчої влади у
сфері фізичної культури та спорту або органу місцевого самоуправління,
жовтень 2017 р.
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представник або співробітник ФХУ, який виконує функції, пов’язані із
контролем за проведенням змагання.
ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК КОМАНДИ– будь-який член команди, який не
є гравцем, одягненим для гри, в тому числі (але не обмежуючись) тренер,
помічники тренерів, персонал, що відповідальний за обладнання та навчання,
внесений до заявочного списку команди.
ПРОТОКОЛ ГРИ – офіційний документ гри, що містить її фінальний
результат, кількісні та якісні характеристики, особливі зауваження суддів та
представників команд.
РЕГЛАМЕНТ–нормативний акт , що визначає єдиний порядок допуску та
умови участі команд, тренерів, посадових осіб, арбітрів у змаганнях з хокею з
шайбою, організатором яких є Федерація хокею України.
ПОРТАЛ ЗМАГАНЬ ФХУ –електронно-інформаційна система, що являє
собою універсальний інструмент збору та обробки інформації про учасників
змагань, формування структури чемпіонатів та команд, організацію процедур,
пов’язаних із заявкою та допуском до змагань та надання відкритого доступу до
списку спортсменів, що мають право виступати за кожну із команд.
АРБІТР (СУДДЯ) – офіційна особа, яка має відповідну суддівську
кваліфікацію і призначена для арбітражу матчу змагань з хокею з шайбою
СПОРТИВНА СПОРУДА – нерухоме майно із хокейним льодовим
майданчиком , призначене для занять хокеєм з шайбою і відповідає вимогам
Правил гри.
ТРЕНЕР – фахівець, який має спеціальну освіту, сертифікат (атестат)
відповідної категорії, працює у хокейному клубі чи школі, проводить навчальнотренувальну роботу з хокеїстами та керує їх діями команди під час матчів.
ФЕДЕРАЦІЯ– всеукраїнська громадська організація "Федерація хокею
України", що визнана міжнародною федерацією хокею та Національним
олімпійським комітетом України і, якій згідно з чинним законодавством України
надано повноваження щодо розвитку хокею з шайбою. Скорочена назва - ФХУ.
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РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯЗМАГАНЬ

Стаття 1.Нормативно-правова база Регламенту
1. Основу нормативно-правової бази цього Регламенту складають:
1.1. Закон України "Про фізичну культуру і спорт"
1.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2025 "Про
порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць
для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів".
1.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2014р. № 220 "Про
затвердження Положення про Міністерство молоді та спорту України", Статут
Всеукраїнської громадської організації "Федерація хокею України",
Національні правила гри та спортивні правила міжнародної федерації хокею,
якими визначені вимоги до складання офіційного календаря змагань.
1.4. Договір від 04.12.2009р.про співробітництво міжцентральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної
політики у сфері фізичної культури та спорту та Всеукраїнською громадською
організацією "Федерація хокею України".
2. Норми та правила, передбачені в Регламенті, є обов’язковими для виконання
всіма учасниками змагань.
РОЗДІЛ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ

Стаття 2. Мета проведення
1. Метоюпроведення змагань є популяризація спорту, розвиток дитячого та
юнацького хокею в країні, залучення до активних занять хокеєм дітей,
підлітків та молоді, підвищення рівня індивідуальної майстерності юних
хокеїстів,підготовка до участінаціональних збірних команд України
відповідних вікових категорій на міжнародних змаганнях.
Стаття 3. Основні завдання
1. Основними завданнями змагань визначено:
1.1. поліпшення якості навчально-тренувального процесу в навчальних групах
дитячо-юнацьких спортивних шкіл длянабуття вихованцями навичок та вмінь
щодо гри у хокей з шайбою;
1.2. перевірка рівня професіональної підготовленості тренерських кадрів;
1.3. популяризація та подальший розвиток юнацького спортув Україні;
1.4. визначення, виключно за спортивним принципом, переможців та призерів
змагань;
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1.5. виявлення талановитих юнаків для формуваннярезерву збірних команд
України відповідних вікових категорій;
1.6. підведення підсумків навчально-тренувальної та виховної роботи у
спортивних школах;
1.7. виявлення найкращих та найперспективніших гравців в кожній віковій
групівихованців, а також кращих тренерів.
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВОПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ

Стаття 4. Загальне керівництво
1. Загальне
керівництво
організацією
та
проведенням
змагань
здійснюєФедерація хокею України.
2. Безпосередню організацію змагань та контроль за проведенням матчів в межах
своєї компетенції здійснюютьвиконавча дирекціята комітет дитячого і
юнацького хокею Федерації хокею Українивідповідно до цього Регламенту та
Правил гри у хокей із шайбою.
3. Виконавча дирекція Федерації уповноважена здійснювати офіційне
тлумачення статей цього Регламенту та роз'яснення змісту Правил гри у хокей
із шайбою.
4. При виникненні ситуацій, пов’язаних з організацією та проведенням змагань,
вирішення яких неможливе на основі чинного Регламенту, виконавча дирекція
Федерації має право приймати по ним окремі рішення, що є обов’язковими
для виконання всіма учасниками змагань, з подальшим інформуванням про
них усіх учасників змагань.
Стаття 5. Організація матчів
1. Організація окремо взятого матчу та безпосередня відповідальність за його
проведення покладається на команди, що визначені Розкладом матчів
Чемпіонату як господарі майданчика, відокремленні підрозділи Федерації
хокею України за підтримки органівуправління у сфері фізичної культури
таспорту
Вінницької,Донецької,
Дніпропетровської,Івано-Франківської,
Київської, Львівської, Полтавської, Харківської, Херсонської обласних та
Київської міської державних адміністрації.
2. Окремо взяті матчі Чемпіонату відбуваються відповідно до Єдиного
календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України,
а також Розкладу матчів.
Стаття 6. Строки проведеннязмагань
1. Змагання проводяться у строки встановлені Розкладом матчів.
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Стаття 7. Треті сторони
1. Рішенняз питаньвиконанняспортсменами, тренерами, керівниками та іншими
посадовими
особами
команд
будь-яких
норм
даного
Регламентуможутьприйматись на основіписьмових висновків експертних
організаційабоокремихекспертів.
Стаття 8. Непередбачувані ситуації
1. При виникненні питань, пов’язаних із підготовкою, організацією та
проведенням матчівзмагань, вирішення яких неможливо здійснити на основі
статейцьогоРегламенту, організатор має право прийняти по ним
окремерішення та у подальшому письмово інформуватиусіх учасників
змаганнь. Прийняті рішення обов’язкові для усіх суб’єктів, що безпосередньо
беруть участь у змаганні.
Стаття 9. Комунікація організатора та учасників змагань
1. Оперативний зв’язок між організатором та учасниками змагань здійснюється
наступними способами:
1.1. телефоном – (044) 484-68-07;
1.2. факсом – (044) 484-02-73;
1.3. електронною поштою – office@fhu.com.ua;
1.4. поштою – 04119, вул. Мельникова, 46, Київ, Україна.
2. Висвітлення ходу змагань, результати матчів, турнірне положення, рішення
організатора щодо дисциплінарних покарань та інших питань здійснюються на
офіційній сторінці Федерації хокею України в мережі Інтернет – fhu.com.ua.
3. Інформація щодо заявочних списків команд та персональних даних учасників
змагань публікується на "Порталі змагань ФХУ" – portal.fhu.com.ua.
Р О З Д І Л 4.УЧАСНИКИТА КЛАСИФІКАЦІЯЗМАГАНЬ
Стаття 10. Учасникизмагань
1. Змагання проводяться серед командюнаків у вікових групах, визначених
Кваліфікаційними нормами та вимогами Єдиної спортивної класифікації
України з олімпійських видів спортута Правилами гри у хокей з шайбою:
1.1 юнаки молодшої вікової групи - до 14 років(U14);
1.2 юнаки середньої вікової групи - до 16 років (U16);
2. Для включення команди до числа учасників змагань вона має направити до
виконавчої дирекції Федерації лист, яким офіційно підтверджує та гарантує
фінансове забезпечення своєї участі у змаганнях, а також заявочні документи,
що передбачені цим Регламентом.
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3. Команди, які вперше братимуть участь у змаганні, зобов'язані надіслати до
виконавчої дирекції Федерації установчі документи, у тому числі витяг з
державного реєстру підприємств та організацій, свідоцтво про реєстрацію
навчального закладу та копію статуту.
4. У кожній віковій групі остаточна кількість команд, визнаних учасниками
змагань та включених до Розкладу матчів, визначається після прийому та
обробки всіх заявочних документів, передбачених цим Регламентом.
Стаття 11. Класифікація змагань
1. За основними змагальними ознаками у всіх вікових групах проводяться
командні змагання. За результатами всіх матчів, включених до Розкладу,
визначається команда переможець змагання.
Стаття 12. Суб'єкти змагань
1. Суб'єктами змагань, включених до Єдиного календарного плану фізкультурнооздоровчих і спортивних заходів України, можуть бути команди, склади яких
формуються із осіб, які є членами Федерації хокею України.
Стаття 13. Взаємодія із відокремленими підрозділами Федерації
1. Команди, які мають намір вперше брати участь у змаганнях, зобов’язані
здійснити процедуру реєстрації у відповідному обласному чи Київському
міськомувідокремленомупідрозділі ФХУ у спосіб, передбачений її Статутом.
2. Офіційні документи, в тому числі заявочний список команди на участь у
змаганні, звернення, пропозиції тощо, які надсилаються до виконавчої
дирекції Федерації, розглядаються лише за умови наявності на них візи
керівникавідокремленого підрозділу Федерації хокею України.
Стаття 14. Контрольні нормативи
1. Відповідно до навчальної програми для дитячо-юнацьких спортивних шкіл
учасники змагань зобов’язані перед початком змагального періоду та після
його завершення виконати контрольно-перевідні тести із загальної фізичної та
спеціальної технічної підготовки.
2. Посадові особинавчальних закладів зобов’язані інформувати організатора
змаганьпро результати тестування.
3. До початку змагального періоду вихованці спортивних шкіл проходять
індивідуальне тестування, результати якогонадсилаються до виконавчої
дирекції.
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4.Гравці, які вперше братимуть участь у змаганнях, включених до Єдиного
календарного плану фізкультурно-оздоровчих іспортивних заходів України
допускаються до участі у змаганні виключноза умови виконання ними
контрольних нормативів із спеціальної льодової підготовленості,
передбачених Єдиною спортивною класифікацією України для ІІІ юнацького
розряду (додаток 2).
5. Прийом контрольних нормативів із спеціальної льодової підготовленості
здійснює комісія незалежного тестування (КНТ) персональний склад якої
формується згідно із розпорядженням президента Федерації.
Стаття 15. Участь дівчат у змаганнях
1. Участь дівчат у змаганняхсеред юнаків вікових груп, визначених цим
Регламентом забороняється.
Стаття 16. Участь у змаганнях уродженців (громадян) інших країн
1. До заявочного списку команди на весь термін змагань дозволяється без
обмежень включати юнаків, уродженців (громадян) інших країн за наявності
у них оформленого дозвільного трансфертноголиста міжнародної федерації
хокеюта при виконанніінших вимог цього Регламенту.
РОЗДІЛ 5. ДОПУСК ДО УЧАСТІ У ЗМАГАННЯХ

Стаття 17. Основні критерії допуску до змагань
1. До участі уматчах змагань допускаються спортсмениякі:
- підтвердили або виконали вимоги Єдиної спортивної класифікації України
для присвоєння щонайменше ІІІ юнацького розряду;
- зареєстровані та мають дійсну за статусом особову картку в електронноінформаційній системі "Портал змагань ФХУ ".
- включені до заявочного списку команди відповідної вікової групи.
2. Допуск до участі у змаганнях здійснюється в індивідуальному порядку при
виконанні всіх вимог та на підставіоригіналів заявочних документів,
передбачених цим Регламентом.
Стаття 18. Допуск за віком
1. Команди юнаків молодшої вікової групиU14 можуть включати до свого
заявочного списку до 3 (трьох) гравців молодших за віком на один рік, за
умови виконання ними вимог контрольних нормативів із спеціальної льодової
підготовленості, передбачених Єдиною спортивною класифікацією України
для ІІІ юнацького розряду.
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2. До заявочного списку команд, вікові групи яких визначеніцим Регламентом,
забороняється включати спортсменівстарших за віком та на 2 (два) і більше
років молодших.
Стаття 19. Страхування учасників змагань
1. Обов'язковою умовою допуску до участі у змаганнях є наявність у команди
колективного або індивідуального страхового полісу. Спортсмени, які на
мають страхового полісу до змагань можуть бути не допущеними.
2. Оплата страхових полісів за договорами страхування здійснюється у спосіб,
передбачений чинним законодавством України.
Стаття 20. Процедура заявки
1. Для здійснення процедур, пов'язаних із включенням команди у змагання
тренер зобов'язаний заповнити попередню заявку (додаток 1) та надіслати її до
виконавчої дирекції Федерації факсом або електронною поштою.
2. На підставі попередньої заявки формується особиста сторінка тренера у
електронно-інформаційній системі "Портал змагань ФХУ ".
3. Логін та пароль для доступу на особисту сторінку надсилається тренеру на
електронну адресу, що вказана у попередній заявці.
4. На своїй особистій сторінці тренер зобов’язаний переглянути персональні дані
гравців своєї команди та сформувати заявочний список команди,
використовуючи ці данні.
5. Подання оригіналу заявочного списку та інших документів, передбачених цим
Регламентом, здійснюється уповноваженими особами команд.
6. Графік подання оригіналів заявочних документів та строки заявки команд
встановлюютьсявиконавчою дирекцією Федерації.
Стаття 21. Заявка та допуск до участі у змаганнях
1. Для заявки та допуску до змагань, команда надає заявочний список
надрукований українською мовою, створений в електронно-інформаційній
системі "Портал змагань ФХУ", завірений керівником установи, до якої
відноситься команда, підписаний керівником відокремленого підрозділу
Федерації у відповідній області та лікарем медичної установи, що має
державну ліцензію на право ведення медичної діяльності.
2. Для заявки гравців, які вперше братимуть участь у змаганнях, необхідно
подати наступнідокументи:
2.1 скановану з оригіналу копію свідоцтва про народження та скановану з
оригіналу копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
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2.2 скановану з оригіналу копію документу про присвоєння спортивного
розряду;
3. Для заявки спортсменів, що знаходяться під юрисдикцією національних
федерацій інших країн необхідно надати дозвільні трансфернілисти, що
оформлені згідно із правилами міжнародної федерації хокею на хокеїстів, які до
моменту подачі заявочного списку перебували під юрисдикцією національних
федерацій інших країн.
Стаття 22. Недостовірна інформація
1. Якщо під час процедур заявки команди та індивідуального допуску до змагань
у заявочному списку команди виявлено недостовірні або сфальсифіковані
персональні дані спортсменів, то такі спортсмени до змагань не допускаються.
Стаття 23. Максимальна заявка команди
1. Кількість хокеїстів, що перебувають одночасно у заявочному списку команди
на поточний сезон необмежена.
Стаття 24. Заборона участі в змаганнях
1. Будь-який гравець у конкретний проміжок часу має право перебувати у
заявочному списку тільки однієї команди.
РОЗДІЛ 6. УМОВИ ТАПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ МАТЧІВ ЗМАГАНЬ

Стаття 25. Система проведення матчів
1. Система проведення змагань визначається організатором за погодженням із
учасниками. Матчі проводяться відповідно до Розкладу змагання.
Стаття 26. Система нарахування очок
1. За перемогу в основний час команді нараховуються 3 очка.
2.За перемогу за підсумками виконання післяматчевих кидків 2 очка.
3. За поразку в серії післяматчевих кидків нараховується 1 очко.
4. За поразку в основний час очки не нараховуються.
Стаття 27. Ігрова форма команд
1. Команда господарів майданчика грає у светрах темного кольору, а команда
гостей грає у светрах світлого кольору.
3. Гравці, чия форма за кольором відрізняється від ігрової форми команди, до
участі в грі не допускаються.
Стаття 28. Відмова від подальшого продовження матчу
1. У разі відмови від подальшого проведення матчу, неявки на гру або уходу з
хокейного майданчика протягом гри – команді зараховується технічна поразка
(-:+).
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2. У разі повторноговипадку відмови від подальшого проведення матчу команда
автоматично виключається з числа учасників змагання.
Стаття 29. Визначення поточних та остаточних результатів змагань
1. У разі рівності очок у двох та більше команд перевагу має команда:
1.1. що набрала найбільшу кількість очок у всіх матчах між цими командами;
1.2. що має кращу різницю закинутих та пропущених шайб у всіх матчах між
цими командами;
1.3. що має кращу різницю закинутих та пропущених шайб у всіх матчах
змагання;
1.4. що має найбільшу кількість перемог у всіх матчах змагання;
1.5. що має найбільше число перемог (в основний час) у всіх матчах змагання;
1.6. що закинула найбільшу кількість шайб у всіх матчах змагання
2. При рівності всіх показників, місця команд визначаються жеребом.
Стаття 30. Обставини непереборної сили – форс-мажор
1. У випадку неявки команди на гру через обставини непереборної сили
(надзвичайної і невідворотної за будь-яких обставин події, наприклад: повінь,
шторм, епідемія, введення надзвичайного стану, інші стихійні лиха, що
звільняє, як правило, від майнової та іншої відповідальності) до неї не
застосовуються заходи дисциплінарного впливу, що передбачені цим
Регламентом.
Стаття 31. Хвороба гравців
1. У разі хвороби такої кількості гравців команди, що у її складі не залишається
достатньої кількості гравців для заявки на гру, необхідно не пізніше ніж за 5
робочих днів до початку гри, поінформувати письмово виконавчу дирекцію,
додавши до листа скановані з оригіналу копії довідок про стан здоров'я гравців
з медичного закладу або лікарняних листів, що підтверджують факт хвороби.
2. В такому випадку, команда має право звернутися за дозволом до організатора
про перенос календарної гри на пізніший термін.
3. У випадку якщо інформація про хворобу команди або копії медичних довідок
були надані до виконавчої дирекції менше, ніж за 5 робочих днів, і команда не
бере учать у календарній грі, їй зараховуються технічні поразки (-:+) у всіх
матчах, в яких вона не братиме участь. При цьому команда не виключається з
числа учасників змагань.
РОЗДІЛ 7. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПРИЗЕРІВ
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Стаття 32. Визначення підсумків змагань
1. Підсумкові місця команд у вікових групах визначаються за кількістю здобутих
командами очок за результатами змагання.
2. Команда, що за підсумками змагання у своїй віковій групі здобула найбільшу
кількість очок та посіла перше місце, стає переможцем змагання.
3. Команда, що за підсумками змагання у своїй віковій групі посіла друге місце,
стає срібним призером змагання.
4. Команда, що за підсумками змагання у своїй віковій групі посіла третє місце,
стає бронзовим призером змагання.
5. У змаганнях вікових груп, де передбачено проведення фінальних турнірів,
переможцем змагання стає команда, що перемогла у фінальному матчі.
Команда, що поступилася у фінальному матчі, стає срібним призером.
Переможець матчу за третє місце стає бронзовим призером змагання.
Стаття 33. Нагородження переможців та призерів
1. Команда, що посіла перше місце у змаганні, нагороджується кубком за перше
місце, хокеїсти та тренери нагороджуються медалями за перше місце.
2. Команда, що посіла друге місце у змаганні, нагороджується кубком за друге
місце, хокеїсти та тренери нагороджуються медалями за друге місце.
3. Команда, що посіла третє місце у змаганні, нагороджується кубком за третє
місце, хокеїсти та тренери нагороджуються медалями за третє місце.
4. Загальна кількість медалей, якими нагороджується команда визначається за
кількістю хокеїстів у заявці на кінець змагання, але не більше 25 + 2 для
тренерів команди.
Стаття 34. Індивідуальні нагороди
1. Для учасників змагань можуть встановлюватися окремі індивідуальні або
командні нагороди. Перелік таких нагород затверджується організатором
змагань.
РОЗДІЛ 8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМОГО МАТЧУ

Стаття 35. Правила гри
1. Матчі змагань проводяться відповідно до чинних Правил гри у хокей з
шайбою та відповідно до цього Регламенту.
2. Всі учасники змагань зобов'язані знати і виконувати Правила гри та цей
Регламент.
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Стаття 36. Час початку матчів
1. Всі матчі повинні розпочинатися не раніше 8:00 години та не пізніше 20:00
години.

2. Команда, що визначена у Розкладі матчівгосподарем майданчика, зобов'язана
за 5 робочих днів до початку такої гри надіслати до виконавчої дирекції,
відповідальній особі суддівського корпусу та команді-супернику інформацію
про час її початку.
Стаття 37. Вимоги до спортивних споруд
1. Всі матчі змагань проводяться на спортивних спорудах, обладнаних
майданчиком зі штучним льодовим покриттям, що відповідає Правилам гри.
2. Відповідальність за підготовку місць проведення матчів та забезпечення всім
необхідним для їх проведення покладається на керівників команди-господаря
матчу.
3. У зоні, прилеглій до льодового майданчика, обов'язково розміщується
Державний прапор України.
Стаття 38. Заявка команди на матч
1. До офіційного протоколу окремо взятої гри дозволяється вносити прізвища 22
гравців (20 польових + 2 воротарі).
2. Мінімальна кількість гравців однієї команди, яких включено до складу на
окремо взяту гру повинна складати 15 осіб.
3. Команди, що беруть участь у грі, зобов'язані за 30 хвилин до її початку подати
судді - секретарю гри надрукований українською мовою склад команди на гру
з інформацією про номери та амплуа хокеїстів (додаток 3).
Стаття 39. Зауваження та протести
1. Якщо в офіційних представників є зауваження, щодо проведення гри, або вони
подають протест щодо проведення гри, то після закінчення гри вони
повідомляють про це головного суддю гри, про що секретар гри робить запис
в Офіційному протоколі гри.
Стаття 40. Ідентифікація учасників матчу
1. На прохання офіційного представника однієї з команд або офіційної особи
виконавчої дирекції Федерації у будь-якій зупинці гри може бути проведена
процедура ідентифікації гравців команди, за якої, особи хокеїстів звіряються з
картками учасників змагань на інформаційній електронній системі "Порталі
змагань ФХУ".
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2. В цьому випадку під час зупинки гри, капітан або офіційний представник
однієї команди може попросити головного суддю матчу ідентифікувати особу
хокеїста іншої команди, надавши йому для цього мобільний або стаціонарний
пристрій для доступу в мережу Інтернет з завантаженою сторінкою команди,
гравців якої необхідно ідентифікувати в інформаційній електронній системі
"Портал змагань ФХУ".
Стаття 41. Незаявлені учасники матчу
1. За участь у грі незаявленого гравця його команді зараховується технічна
поразка (-:+).
2. Факт участі незаявленого гравця, має бути встановлений безпосередньо під
час матчу, при цьому, порушенням вважається як вихід незаявленого гравця
на льодове поле так і його присутність на лаві запасних, або на підставі
офіційного протоколу гри після її завершення .
3. Якщо ідентифікація хокеїстапід час гри засвідчила відсутність порушень, то
на команду, що ініціювала процедуру ідентифікації, накладається Малий
лавовий штраф за затримку часу гри.
Стаття 42. Розминка перед грою
1. Додатково дозволяється залучати до розминки передматчем трьох хокеїстів зі
складу гравців команди, що не заявлені на матч та не мають діючих
дискваліфікацій.
Стаття 43. Церемонія відкриття матчу
1. Церемонія офіційного відкриттяпроводитьсяперед початком кожного матчу.
Під час такої церемонії урочисто звучить Державний гімн України (коротка
версія).
Стаття 44. Привітання перед матчем
1. Гравець, який не був присутнім на привітанні перед матчем до участі у грі не
допускається.
Стаття 45. Участь у грі травмованих гравців
1. Участь у грі травмованого або хворого гравця забороняється.
Стаття 46. Післяматчеве рукостискання
1. Усі гравці зобов'язані брати участь у післяматчевому рукостисканні.
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Стаття 47. Нічия в основний час матчу
1. У випадку закінчення основного часу гри нічийним результатом,будуть
призначені післяматчеві кидки для виявлення переможця матчу, які
проводяться відповідно до чинних Правил гри у хокей з шайбою.
2. Команда господар має право вибору черговості виконання кидків.
3. Тільки вирішальний гол зараховується в результат гри. Він повинен бути
зарахований гравцю, який закинув шайбу, і воротарю, який пропустив, до
загальної статистики.
РОЗДІЛ 9. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

Стаття 48. Підготовка спортивних споруд
1. Офіційні матчі змагань проводяться на спортивних спорудах, прийнятих до
експлуатації комісіями з контролю за станом спортивних споруд, що
утворюються і діють відповідно до "Положення про порядок підготовки
спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення
масових спортивних та культурно-видовищних заходів", затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.1998р. № 2025.
2. Для координації поточної діяльності із забезпечення безпеки учасників окремо
взятого матчу утворюються спільні робочі комісії, до складу яких
включаються відповідні фахівці, представники від керівництва спортивних
шкіл, власників спортивної споруди, інших заінтересованих установ і
організацій.
3. Робочі комісії залежно від умов, що можуть вплинути на забезпечення безпеки
учасників і глядачів, не менш як за 4 години до початку проведення матчу
здійснюють оперативно-технічний огляд спортивного об'єкта щодо стану його
підготовки. У разі потреби робочі комісії вживають заходів до усунення
виявлених недоліків.
Стаття 49. Акт про технічний стан та готовність спортивної споруди
1. Власники спортивних споруд у терміни, погоджені із відповідними місцевими
держадміністраціями, забезпечують проведення комісіями з контролю
технічне обстеження спортивних споруд, що використовуються для
проведення матчів чемпіонату.
2. За результатами обстеження складається акт з висновком про відповідність
або невідповідність спортивної споруди технічним нормам.
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Стаття 50. Відповідальність за безпеку учасників змагань
1. Відповідальність за життя та безпеку спортсменів під час участі у матчах
змагань, а також за укладання договорів індивідуального або колективного
страхування покладається на керівників команд.
2. Невиконання вимог, передбачених цим Регламентом та "Положенням про
порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць
для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів", що
стали причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення
змагання в цілому або окремо взятого матчу, тягне за собою відповідальність,
передбачену законодавством України
3. Команда, що є господарем матчу, зобов'язана забезпечити безпеку всіх
офіційних осіб, що прибувають у складі делегації команди гостей, суддів та
інших посадових осіб.
Стаття 51. Обов’язки команди-господаря матчу
1. Під час проведення матчів команда-господар забезпечує чергування
медичного працівника на спортивній споруді. У разі можливості організовує
відео зйомку матчу.
2. Керівник команди, яка є господарем гри, євідповідальним за надання
відеозапису гри ( у разі можливості), забезпечення медичної допомоги та
правопорядку до, під час та після закінчення матчу.
Стаття 52. Рішення щодо проведення матчу
1. У разі неналежної готовності або незадовільного стану спортивного
майданчика (якість льоду, розмітка, освітлення, температура повітря всередині
споруди, інформаційне табло тощо), або у разі не дотримання командами
чинного регламенту, остаточне рішення про можливість чи неможливість
проведення окремо взятого матчу приймає виключно головний суддя, що
призначений для арбітражу цього матчу.
Стаття 53. Інформування про місце проведення змагань
1. Інформація про місце проведення матчів змагань (населений пункт, адреса,
назва спортивного об’єкта) повинна бути надана до виконавчої дирекції
Федерації не пізніше, ніж за 5 робочих днів до початку матчу.
Стаття 54. Попередження про недопустимість хуліганських дій
1. Перед кожним матчем і в перервах керівництво команди-господаря
майданчика разом з дирекцією спортивної споруди, де проводиться матч,
зобов'язані оповіщати глядачів про неприпустимість хуліганських дій, що
заважають проведенню матчу.
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Стаття 55. Оголошення на спортивній арені
1. Вся інформація для учасників хокейного матчу і глядачів на спортивній арені
під час проведення матчів повинна здійснюватися кваліфікованим
інформатором українською мовою.
2. Забороняється проголошувати заклики, давати будь-яку неперевірену
інформацію, а також інформацію про додаткові призи і грошові винагороди,
що стимулюють одну з граючих команд, після початку матчу і в ході його
проведення.

Стаття 56. Зрив матчів
1. Команді, що своїми діями або бездіяльністю допустила зрив проведення
матчуза розкладом, крім випадків, пов’язаних із незалежними від команди
обставинами непереборної сили (форс-мажором), зараховується технічна
поразка (-:+).
2. У разі повторного випадку команда виключається зі змагань.
Стаття 57. Врахування матчів при виключенні команди з числа учасників
змагань
1. Якщо команда, яка виключена зі змагань, провела половину і більше матчів, їй
зараховуються технічні поразки в матчах, які залишились (-:+), а командамсуперницям зараховуються технічні перемоги (+:-).
2. Якщо команда, яка виключена зі змагань, провела менше половини матчів –
результати зіграних нею матчів, індивідуальна та командна статистика
анулюються.
Стаття 58. Втручання у роботу суддів
1. Тренери та інші посадові особи команд, вболівальники та гравці не мають
права втручатися у дії суддівської бригади, що проводить матч.
2. За спробу або вхід до суддівської кімнати без дозволу головного судді матчу,
образи та хуліганські дії по відношенню до суддів, в тому числі суддіінспектора, а також погрози фізичної розправи, на команду накладається
покарання відповідно до Дисциплінарного регламенту ФХУ.
Стаття 59. Відповідальність за здійснення хуліганських дій
1. У разі здійснення хуліганських дій офіційними представниками або будьякими співробітниками хокейної команди, ці особи підлягають повній діловій
ізоляції в усіх національних змаганнях, що проводяться під егідою Федерації
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хокею України.
Стаття 60. Дискваліфікації та покарання
1. За невиконання вимог Правил гри та цього Регламенту тренери, хокеїсти та
офіційні особи несуть відповідальність відповідно до характеру скоєних
порушень.
2. У разі отримання тренерами, хокеїстами та офіційними представниками
команд Дисциплінарних штрафів чи Матч-штрафів порядок їх покарання
визначено в Дисциплінарному регламенті ФХУ.
Стаття 61. Ступінь відповідальності
1. Керівники хокейних команднесуть відповідальність за невиконання вимог
цього Регламенту, незабезпечення необхідних організаційних заходів,
пов'язаних з проведенням хокейних матчів чемпіонату.
РОЗДІЛ 10. ФІНАНСОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ

Стаття 62. Витрати учасників
1. Витрати, що пов'язані із проведеннямматчів, в яких команда є господарем
майданчика ("домашня гра"), в тому числі оренда льодового поля,
здійснюються за рахунок команди-господаря, або інших джерел, не
заборонених законодавством.
2. Витрати на відрядження команди для участі
у "гостьових" матчах
здійснюються за рахунок коштів засновників або власників юридичної особи,
яку представляє команда, або інших джерел, не заборонених законодавством.
Стаття 63. Витрати організатора
1. Організатор змагання здійснює витрати на оплату харчування, проїзду до
місця проведення матчів та зворотно, а також інших витрат на відрядження
суддів матчів змагання, придбання медалей, кубків, іншої нагородної
атрибутики для нагородження переможців та призерів змагань у кожній
віковій групі, оплату інших послуг, необхідних для проведення змагання.
РОЗДІЛ 11. АРБІТРАЖЗМАГАНЬ

Стаття 64. Організація суддівства матчів
1. Відповідальність за організацію суддівства матчів змагань покладається на
команду яка проводить "домашній" матч та на колегії суддів, що входять до
складу регіональних федерацій. Призначення суддів на окремо взятий матч та
система суддівства погоджується з організатором. Списки суддів, які можуть
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залучатись до арбітражу матчів змагань затверджує комітет хокейних арбітрів
ФХУ.
2. Контроль за організацією та якістю суддівства матчів здійснює комітет
хокейних арбітрів Федерації хокею України.
Стаття 65. Допуск арбітрів
1. Головними суддями матчів змагань призначаються виключно арбітри
національної або першої категорії.
2. До суддівства матчів змагань у якості лінійних суддів можуть залучатися
юнаки у віці від 14 до 17 років, які здобули відповідну теоретичну підготовку
та мають категорію юний спортивний суддя.
Стаття 66. Офіційний протокол гри
1. Результат гри оформлюється офіційним протоколом за формою, що
затверджена організатором.
2. Секретар гри чи головний суддя матчу зобов'язаний протягом 1 години після
закінчення гри надіслати на електронну адресу protocol@fhu.com.uaОфіційний
протокол гри.
3. Оригіналофіційного протокол матчу, за підписом головного судді матчу, та
тренерів команд, протягом трьох діб відправляється регіональними колегіями
суддів рекомендованим листом.
4. У разі порушення цього терміну до осіб, які не виконали вимоги цієї статті
Регламенту,
будуть
застосовуватись
покарання
відповідно
до
Дисциплінарного регламенту ФХУ.
Стаття 67. Дисциплінарні порушення та санкції
1. До усіх суб’єктів змагань можуть застосовуватися дисциплінарні санкції за
порушення у відповідності до Дисциплінарного регламенту ФХУ.
2. Приводом для розгляду питань про накладення дисциплінарних санкцій та
дискваліфікацій відносно хокейних команд, керівників команд, хокеїстів,
тренерів та інших офіційних осіб команди може бути одна з таких підстав:
- запис в офіційному протоколі матчу;
- рапорт головного судді або інспектора матчу;
- відеозапис матчу;
- рапорт представникаорганізатора змагань, а також інші матеріали, що
сприятимуть повному і об'єктивному вивченню обставин.
3. До покарань, призначених головним суддею матчу, виконавча дирекція
Федерації може у будь-який час після закінчення матчу, розглянути будь-який
інцидент, що відбувся до, під час, чи після матчу і накласти додаткові
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покарання за будь-яке порушення, здійснене на льодовій арені, незалежно від
того, чи були дані порушення відмічені у рапорті, чи ні.
Стаття 68. Подання офіційного протесту
1. У разі виникнення до, під час або після завершення матчу ситуацій, що
порушують норми цього Регламенту, команди мають право подавати офіційні
протести, у тому числі на участь у матчі судді, який не має відповідного
сертифікату на змагання поточного сезону.
2. Протест у письмовій формі відправляється на офіційну електронну пошту
організаторів не пізніше ніж за 24 годити годину після закінчення гри.Факт
подання протесту повинен бути зафіксований в офіційному протоколі гри.
Стаття 69. Протести, що не підлягають розгляду
1. Не підлягають розгляду протести із посиланням на такі чинники:
1.1. положення «поза грою»;
1.2. прокидання шайби та визначення місця вкидання шайби;
1.3. накладання будь-яких штрафів;
1.4. правильність визначення взяття воріт.
1.5. якість суддівства.
Стаття 70. Оскарження дискваліфікацій
1. Команда має право оскаржити дискваліфікацію хокеїста чи офіційної особи,
направивши відповідний лист до виконавчої дирекції.
2. У випадку задоволення такого оскарження, дискваліфікація гравця
зменшується або знімається взагалі.
3. Даний вид протесту подається разом з відеозаписом моменту чи матчу не
пізніше, ніж за 48 годин після прийняття рішення щодо дискваліфікації.
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ДОДАТКИ
Додаток 1 - Заявка на матч

Офіційна заявка на матч № __
Команди «_____________________________________»
дата "

№

" _________________ 20__ р.

Гравець

Амплуа
Воротар
Воротар

(Прізвище та підпис тренера)
жовтень 2017 р.

23

2017/2018 РЕГЛАМЕНТ чемпіонатів України серед юнаків2002-2003 та 2004 р.н

2017

Додаток 2 – Тести зі спеціальної льодової підготовки

жовтень 2017 р.

24

