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РОЗДІЛ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА РЕГЛАМЕНТУ
Стаття 1. Нормативно-правова база
1. Основу нормативно-правової бази чинного Регламенту складають:
1.1. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» зі змінами і доповненнями.
1.2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок підготовки спортивних споруд
та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурновидовищних заходів» №2025 від 18.12.1998 р.
1.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 р. № 220 «Про затвердження
Положення про Міністерство молоді та спорту України», статут Всеукраїнської
громадської організації «Федерація хокею України» та Правила гри в хокей з шайбою.
1.4. Договір про співробітництво між Міністерством молоді та спорту України та
Всеукраїнською громадською організацією «Федерація хокею України».
2. Регламент чемпіонату України з хокею з шайбою серед юніорів 1998-2001 років
народження сезону 2017-2018 років є локальним нормативним документом.
3. Цей Регламент встановлює та регулює спортивні відносини команд-учасниць
чемпіонату України в сезоні 2017-2018 років, а також організаторів змагання.
4. Норми та правила, передбачені в Регламенті, є обов’язковими для виконання всіма
учасниками змагання.
Стаття 2. Керівництво проведенням змагання
1. Загальне керівництво проведенням чемпіонату здійснює Федерація хокею України.
2. Безпосередню організацію змагання та контроль за проведенням матчів в межах своєї
компетенції здійснюють виконавча дирекція та комітет дитячо-юнацького хокею
Федерації хокею України.
3. Виконавча дирекція Федерації уповноважена здійснювати офіційне тлумачення норм
цього Регламенту та приймати окремі рішення щодо ситуацій, пов’язаних з організацією
та проведенням змагання, вирішення яких неможливе на основі чинного Регламенту.
4. Організація окремо взятого матчу та безпосередня відповідальність за його проведення
покладається на команди, що визначені Розкладом матчів Чемпіонату як господарі
майданчика, а також на органи управління у сфері фізичної культури і спорту відповідних
міськдержадміністрацій.
5. Допуск команд та спортсменів до змагання здійснює виконавча дирекція Федерації.
6. Змагання відбуваються відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурнооздоровчих та спортивних заходів України.
Стаття 3. Треті сторони
1.Рішення з питань виконання спортсменами, тренерами, керівниками та іншими
посадовими особами команд будь-яких норм даного Регламенту можуть прийматись на
основі письмових висновків експертних організацій або окремих експертів.
Стаття 4. 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.
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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.
РОЗДІЛ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЧЕМПІОНАТУ
Стаття 5. Мета проведення чемпіонату
1.Змагання проводиться з метою:
1.1. популяризація хокею з шайбою та спорту в цілому;
1.2. розвиток хокею з шайбою в Україні;
1.3. залучення до активних занять хокеєм дітей, підлітків та молоді;
1.4. підвищення рівня індивідуальної майстерності спортсменів, їх підготовка до участі у
складі збірних команд України відповідних вікових категорій у міжнародних змаганнях;
1.5. підвищення рівня підготовленості суддів;
1.6. підвищення рівня підготовленості тренерів.
Стаття 6. Завдання проведення чемпіонату
1. Основними завданнями проведення змагання є:
1.1. визначення виключно за спортивним принципом команди – переможця чемпіонату
України серед юніорів;
1.2. визначення команд – призерів змагання;
1.3. підвищення майстерності учасників змагання;
1.4. підвищення професійної підготовленості тренерських кадрів;
1.5. виявлення талановитих юнаків для формування резерву молодіжної та юніорської
збірних команд України;
1.6. підведення підсумків навчально-тренувальної та виховної роботи у дитячо-юнацьких
спортивних школах.
РОЗДІЛ 3. УЧАСНИКИ ЧЕМПІОНАТУ
Стаття 7. Склад учасників чемпіонату
1. Склад учасників чемпіонату формується з команд, що письмово підтвердили свою
участь, подали у встановлені строки заявочні документи та виконали інші умови, що
визначені цим Регламентом.
2. Визнання команд учасниками чемпіонату та допуск гравців команд здійснюється до 10
листопада 2017 року.
3. Всі гравці команд та інші офіційні особи отримують статус «учасник змагання».
4. Учасниками змагання можуть бути команди ДЮСШ, ЦОП, фізкультурно-спортивних
товариств, клубів та інших організації фізкультурно-спортивного профілю.
Стаття 8. Гравці учасники змагання
1. Гравцями команд-учасниць чемпіонату можуть бути громадяни України та громадяни
інших країн 1998-2001 р.н., яким на момент подачі заявки виповнилося 16 років.
2. До участі у матчах змагання допускаються спортсмени, які мають особову картку із
оновленими на поточний сезон або первинними персональними даними, зареєстровану в
інформаційно-аналітичному ресурсі «Портал змагань ФХУ».
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3. Спортсмени, які мають дві і більше особові картки до участі у змаганнях не
допускаються.
3. Команди мають право вносити до свого заявочного списку вихованців ДЮСШ, що
мають чинні контракти з українськими хокейними клубами за умови наявності договору
між спортивною школою та відповідним хокейним клубом.
4. Включення жінок до офіційного заявочного списку команд та їх участь в окремо
взятому матчі чемпіонаті заборонена.
РОЗДІЛ 4. ЗАЯВКА КОМАНД ТА ДОПУСК ДО УЧАСТІ У ЧЕМПІОНАТІ
Стаття 9. Процедура заявки
1. Для здійснення процедур, пов'язаних із включенням команди у змагання тренер
зобов'язаний заповнити попередню заявку та надіслати її до виконавчої дирекції Федерації
факсом або електронною поштою.
2. На підставі попередньої заявки формується особиста сторінка тренера у електронноінформаційній 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
встановлюються виконавчою дирекцією Федерації.
Стаття 10. Заявочні документи команди
1. Команди мають подати до виконавчої дирекції Федерації наступні документи:
1.1. оригінал заявочного списку в надрукованому вигляді, що створений у електронній
системі «Портал змагань ФХУ» на хокеїстів та тренерсько-адміністративний склад
команди з усіма заповненими графами українською мовою, що завірений керівником
ДЮСШ (клубу, команди) та медичною установою, що має державну ліцензію на право
ведення медичної діяльності, – у двох примірниках;
1.2. копію першої сторінки національного паспорта на кожного із спортсменів, які вперше
беруть участь у змаганні;
1.3. копію індивідуального або колективного страхового полісу хокеїстів;
1.4. оформлені згідно із вимогами IIHF International Transfers Regulations міжнародні
трансферні картки на хокеїстів, заявка яких вимагає оформлення таких документів.
Стаття 11. Дозаявки та переходи хокеїстів
1. Для дозаявок хокеїстів встановлене єдине трансферне вікно, яка розпочинається від
моменту початку чемпіонату і завершується 10 січня 2018 року.
2. Переходи хокеїстів із однієї команди до іншої дозволяються виключно в термін з 1 по
15 грудня 2017 року.
3. При дозаявці хокеїста команда має подати до виконавчої дирекції Федерації документи,
що передбачені ст. 10 цього Регламенту.
4. При переході хокеїста із однієї команди до іншої додатково надається відкріпний лист
від попередньої ДЮСШ (клубу, команди) та наказ про зарахування спортсмена до нової
ДЮСШ (клубу, команди).
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5. Хокеїст має право брати участь у матчах змагання через 24 години після його заявки.
Стаття 12. Кінцевий термін оформлення трансферної картки
1. Спортсмени, заявка яких вимагає оформлення міжнародних трансферних карток,
допускаються до участі в змаганні виключно після завершення процедури їх оформлення.
2. Кінцевим терміном оформлення трансферної картки є 17:00 16 грудня 2017 року, після
цього будь-які хокеїсти легіонери або українські хокеїсти заявка яких потребує
оформлення трансферної картки, що не отримали трансфер вважаються не заявленими.
Стаття 13. Допуск спортивних споруд
1. Спортивні споруди на яких проводяться матчі визначає організатор змагання.
2. Розміри льодового майданчика, розмітка на ньому та інші вимоги до спортивних споруд
мають відповідати Правилам гри у хокей.
РОЗДІЛ 5. СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ ТА РОЗКЛАД МАТЧІВ ЧЕМПІОНАТУ
Стаття 14. Система проведення та визначення результатів змагання
1. Чемпіонат проводиться у два етапи.
1.1. перший етап – регулярний чемпіонат (два кола спарених матчів вдома та на виїзді);
1.2. другий етап – Фінал чотирьох, участь у якому братимуть чотири найкращі команди за
підсумками першого етапу.
2. На другому етапі найкраща команда за підсумками першого етапу зіграє проти
четвертої, друга – проти третьої. Переможці цих матчів зустрінуться у фіналі чемпіонату,
а переможені – у матчі за третє місце.
3. Переможці півфіналів зустрінуться у фінальному матчі.
4. Команди, що поступилися у півфіналах, зустрінуться у матчі за третє місце.
Стаття 15. Офіційний розклад матчів
1. Змагання проводяться за розкладом матчів, що складається і затверджується
Федерацією та є невід’ємною частиною цього Регламенту (додаток 1).
2. Всі матчі повинні бути проведені в терміни, встановлені розкладом матчів чемпіонату.
3. Зміни до розкладу матчів вносяться лише у випадках, передбачених цим Регламентом
виключно за рішенням виконавчої дирекції на підставі письмового звернення команд з
обов’язковою вказівкою причини у наступних випадках:
3.1. у випадку настання обставин форс-мажору, що унеможливлюють проведення матчів у
встановлені строки;
3.2. у випадку великої кількості хвороб гравців однієї або обох команд (за умови надання
підтверджуючих документів);
3.3. у випадку офіційного виклику 2 (двох) і більше хокеїстів ДЮСШ до складу збірних
команд України, якщо матч змагання співпадає зі строками проведення навчальнотренувальних заходів чи міжнародних турнірів за участю збірних команд України;
4. Право перенесення матчів змагання у випадках не передбачених пунктом 3 цієї статті
належить виконавчій дирекції.
5. Перенесення матчу може відбуватися не пізніше, ніж за 5 (п’ять) днів до його
проведення.
6. Не дозволяється переносити раніше перенесені матчі.
7. Матчі повинні розпочинатися не раніше 8:00 та не пізніше 20:00 за київським часом.
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8. Команда, яка відповідно до Розкладу матчів є «господарем» майданчика, повинна за 5
(п’ять) днів до початку матчу повідомити команду-суперницю, виконавчу дирекцію
Федерації та суддів про час та місце проведення матчу.
Стаття 16. Система нарахування очок
1. В кожному матчі команди-учасниці розігрують 3 очки.
2. За результатом матчу команді за перемогу в основний час нараховується 3 очки, за
перемогу у додатковому періоді (овертаймі) або серії післяматчевих кидків – 2 очки.
3. За результатом зіграного матчу за поразку в основний час команді очки не
нараховуються, за поразку у додатковому періоді або серії післяматчевих кидків
нараховується 1 очко.
Стаття 17. Визначення поточних та підсумкових місць команд
1. Місця команд у підсумковій таблиці визначаються за загальною сумою очок,
нарахованих командам в усіх матчах чемпіонату.
2. Для визначення поточного та остаточного місця команд у разі рівності очок у двох або
більше команд перевагу має команда за наступними показниками, що застосовуються
послідовно:
2.1. що має більшу кількість очок у очних матчах між цими командами;
2.2. що має кращу різницю закинутих та пропущених шайб у матчах між цими командами;
2.3. що має найбільшу кількість закинутих шайб в матчах між цими командами;
2.4. що має кращу різницю забитих і пропущених шайб в усіх матчах;
2.5. що має більшу кількість перемог в усіх матчах;
2.6. що має більшу кількість перемог в основний час в усіх матчах;
2.7. що має більшу кількість перемог у додатковому періоді та у серії післяматчевих
кидків в усіх матчах;
2.8. що має більшу кількість закинутих шайб в усіх матчах;
2.9. при рівності всіх показників місця команд визначаються жеребом.
Стаття 18. Залік анульованих матчів або матчів, що не відбулися
1. У випадках, коли відповідно до положень цього Регламенту результат окремого матчу
повинен бути анульований з одночасним зарахуванням одній з команд технічної поразки
(-:+), застосовуються наступні вимоги:
1.1. у випадку, якщо матч відбувся, завершився і команда, якій повинна бути зарахована
технічна поразка, його програла в основний час, то результат матчу залишається в силі;
1.2. у випадку якщо матч не відбувся взагалі, відбувся, але не завершився, або відбувся,
але команда, якій повинна бути зарахована технічна поразка, його не програла в основний
час – результат матчу анулюється, винній команді зараховується технічна поразка (-:+).
Команді-суперниці зараховується технічна перемога (+:-) та нараховується 3 очки,
гравцям команд не нараховуються індивідуальні статистичні показники.
РОЗДІЛ 6. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМОЇ ГРИ
Стаття 19. Правила гри, за якими проводяться матчі чемпіонату
1. Дії хокеїстів, тренерів та інших офіційних представників команд, що беруть участь у
чемпіонаті, визначаються до, під час та після закінчення матчу Правилами гри у хокей з
шайбою та згідно із вимогами статей цього Регламенту.
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Стаття 20. Тривалість гри
1. Тривалість основного часу матчів – 3 періоди по 20 хвилин чистого часу.
2. Тривалість перерв між періодами матчу (включаючи проведення заходів на льодовій
поверхні хокейного майданчика) повинна становити 15 хвилин.
Стаття 21. Відмова від подальшого продовження матчу, неявка на матч
1. У разі відмови від подальшого проведення матчу, неявки на гру або уходу з хокейного
майданчика протягом гри – команді зараховується технічна поразка (-:+).
2. У разі повторного випадку команда автоматично виключається з числа учасників
змагання.
Стаття 22. Заявка команди на матч та передігрові процедури
1. Команди, що беруть участь у грі, зобов'язані за 40 хвилин до початку гри подати
секретарю гри у надрукованому українською мовою вигляді склад команди на гру з
інформацією про номери та амплуа хокеїстів (додаток 2).
2. До офіційного протоколу гри дозволяється вносити прізвища 22 гравців (20 польових +
2 воротарі).
3. Мінімальна кількість гравців однієї команди, яких включено до заявочного списку на
окремо взятий матч повинна складати 14 гравців.
4. На розминку на льодовому майданчику повинні вийти всі хокеїсти, які заявлені для
участі в матчі, в повній ігровій формі та екіпіруванні.
5. Перед початком кожного матчу звучить фрагмент державного гімну України.
6. Гравець, який не був присутній на передматчевому привітанні до участі у грі не
допускається.
7. Після закінчення кожного матчу чемпіонату всі хокеїсти граючих команд зобов'язані
брати участь у післяматчевому рукостисканні.
Стаття 23. Ідентифікація учасників матчу
1. На прохання офіційного представника однієї з команд або офіційної особи виконавчої
дирекції Федерації перед початком матчу або у будь-якій зупинці матчу може бути
проведена процедура ідентифікації гравців команди, під час якої, особи хокеїстів
звіряються з картками учасників на інформаційній системі «Порталі змагань ФХУ».
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».
3. Факт участі незаявленого гравця може бути встановлений по завершенні матчу на
основі інформації, що міститься у офіційному протоколі та заявках команд на матч.
Стаття 24. Додатковий період (овертайм)
1. Якщо в матчах першого етапу чемпіонату після трьох періодів зафіксований нічийний
результат, то призначається додатковий період тривалістю 5 хвилин, який проводиться у
форматі 4-на-4 (в т.ч. по одному воротарю).
2. Порядок проведення овертайму і накладення штрафів здійснюються відповідно до
Правил гри в хокей.
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3. Якщо в матчах другого етапу (окрім фінального матчу) після трьох періодів
зафіксований нічийний результат, то призначається додатковий період тривалістю 10
хвилин, який проводиться у форматі 5-на-5 (в т.ч. по одному воротарю).
4. Якщо у фінальному матчі другого етапу після трьох періодів зафіксований нічийний
результат, то призначається додатковий період тривалістю 20 хвилин, який проводиться у
форматі 6-на-6 (в т.ч. по одному воротарю) після заливки льоду.
Стаття 25. Післяматчеві кидки
1. Якщо в матчі чемпіонату по завершенні овертайму, рахунок не змінився, то
призначаються післяматчеві кидки (по 5 кидків від кожної команди).
2. Виконання кидків здійснюється відповідно до Правил гри в хокей.
Стаття 26. Оформлення результату матчу
1. Результат проведеного матчу оформлюється офіційним протоколом за затвердженою
формою, який після його закінчення терміново надсилається виконавчій дирекції
Федерації на електронну адресу protocol@fhu.com.ua.
2. Відповідальність за своєчасність повідомлення результату, правильність заповнення
офіційного протоколу матчу, а також його передача Федерації несе головний суддя гри.
3. Якщо у 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, а запис в офіційний протокол гри робить секретар гри.
4. Всі порушення встановленого порядку підготовки і проведення матчу чемпіонату, та
випадки, коли у відповідності до положень цього Регламенту хокейні клуби можуть бути
притягнені до матеріальної відповідальності, підлягають обов‘язковому відображенню
головним суддею в офіційному протоколі матчу.
5. У разі застосування до гравця або представника команди покарання, передбаченого
Дисциплінарним регламентом Федерації у вигляді дисциплінарного штрафу до кінця гри
або матч-штрафу, головний суддя матчу на зворотній стороні офіційного протоколу матчу
в розділі «Про дисциплінарні порушення хокеїстів і представників команд» має вказати
номер і пункт статті, згідно якої застосовано покарання.
Стаття 27. Ігрова форма хокеїстів
1. Команди, що беруть участь у змаганнях, повинні мати 2 (два) комплекти форми, що
мають контрастний колір.
2. Команда господарів грає у светрах темного кольору, а команда гостей грає у светрах
світлого кольору.
3. Гравці, форма яких відрізняється від основної, до участі у матчі не допускаються.
РОЗДІЛ 7. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ЧЕМПІОНА І
ПРИЗЕРІВ ЗМАГАННЯ
Стаття 28. Визначення підсумкових результатів змагання
1. Переможцем чемпіонату стає команда, що перемогла у фінальному матчі.
2. Срібним призером чемпіонату стає команда, що поступилася у фінальному матчі.
3. Бронзовим призером чемпіонату стає команда, що перемогла у матчі за третє місце.
4. Четверте місце посідає команда, що поступилася у матчі за третє місце.
5. Підсумкові місця з п’ятого по останнє розподіляються у відповідності до місць, які
команди посіли за підсумками першого етапу.
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Стаття 29. Нагородження переможця та призерів чемпіонату
1. Команда, що за підсумками змагання посіла перше місце оголошується чемпіоном
України серед юніорів та нагороджується пам’ятним кубком та медалями за перше місце.
2. Команда, що за підсумками змагання посіла друге місце нагороджується медалями за
друге місце.
3. Команда, що за підсумками змагання посіла третє місце нагороджується медалями за
третє місце.
РОЗДІЛ 8. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ
Стаття 30. Правила чесної гри
1. Учасники змагання у своїй діяльності керуються принципами чесного ділового
партнерства, справедливості, неухильної поваги до суперників, суддів, глядачів та
приймають всі необхідні заходи для запобігання насильства та протиправних дій на
спортивних спорудах.
Стаття 31. Недостовірна інформація про хокеїстів
1. У разі, якщо недостовірна інформація була надана із вини хокеїста, він
дискваліфікується на період до завершення змагання.
2. У разі участі у матчі незаявленого або дискваліфікованого гравця, команді, за яку брав
участь у матчі такий гравець зараховується технічна поразка (-:+).
Стаття 32. Обмеження доступу до суддівської кімнати
1. Окрім суддів, що обслуговують матч, до кімнати в якій знаходяться головний та лінійні
судді, дозволяється входити представники організатора змагання.
2. Представники команд можуть увійти до суддівської кімнати виключно з дозволу
головного судді матчу.
РОЗДІЛ 9. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФІНАНСОВІ УМОВИ
Стаття 33. Фінансові витрати команд-учасниць
1. Витрати, що пов'язані із проведенням матчів, в яких команда відповідно до Розкладу
матчів є господарем майданчика («домашня гра»), в тому числі оренда льодового поля,
здійснюються за рахунок коштів засновників або власників спортивних закладів до яких
належить команда, або інших джерел, не заборонених законодавством.
2. Витрати на відрядження команд для участі у «гостьових» матчах здійснюються за
рахунок коштів засновників або власників спортивних закладів до яких належить команда,
або інших джерел, не заборонених законодавством.
3. Витрати на відрядження команд для участі у матчах другого етапу здійснюються за
рахунок коштів засновників або власників спортивних закладів до яких належить команда,
або інших джерел, не заборонених законодавством.
Стаття 34. Фінансові витрати організатора
1. Організатор змагання здійснює витрати на оплату харчування, проживання, 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, оплату оренди спортивних споруд для проведення матчів
другого етапу, а також оплату інших послуг, необхідних для проведення змагання.
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РОЗДІЛ 10. БЕЗПЕКА ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗМАГАННЯ
Стаття 35. Відповідальність за підготовку спортивних споруд
1. Відповідальність за підготовку та технічний стан спортивних споруд покладається на їх
власників та орендарів.
2. Контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпеченням безпеки при проведенні
змагань здійснюють комісії з контролю за станом спортивних споруд для проведення
масових спортивних заходів, що утворені регіональними державними адміністраціями.
Стаття 36. Акт про технічний стан 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.
Стаття 37. Відповідальність за життя та безпеку спортсменів
1. Відповідальність за життя та безпеку спортсменів під час проведення змагання
покладається на керівників спортивних закладів та особистих тренерів команд.
2. Відповідальність за виконання спортсменами вимог заходів безпеки під час участі у
матчах покладається на представників команд або тренерів спортсменів згідно з наказом
Держкомспорту від 19.02.2004 року №496.
Стаття 38. Медичне обслуговування
1. Відповідальність за присутність медичного працівника біля ігрового майданчика під час
проведення календарної гри покладається на команду, що згідно розкладу матчів є
господарем.
Стаття 39. Рішення щодо проведення матчу
1. У разі неналежної готовності стану спортивного майданчика (якість льоду, розмітка,
освітлення, температура повітря у середині споруди, інформаційне табло тощо) остаточне
рішення щодо можливості проведення матчу приймає виключно головний суддя матчу.
РОЗДІЛ 11. СУДДІВСТВО ЗМАГАННЯ
Стаття 40. Організація суддівства матчів чемпіонату
1. Відповідальність за організацію суддівства матчів чемпіонату покладається на командугосподаря матчу та на колегії суддів, що входять до складу відокремлених підрозділів
Федерації у відповідних регіонах.
2. Призначення суддів на льоду та за межами майданчика на окремо взятий матч та
система суддівства погоджується з суддівським комітетом Федерації та організатором.
3. Списки суддів, які можуть залучатись до арбітражу матчів чемпіонату затверджує
суддівський комітет Федерації.
4. Контроль за якістю суддівства матчів здійснює суддівський комітет Федерації.
5. Заяви команд про заміну затверджених суддів, призначених для проведення окремо
взятого матчу чемпіонату не приймаються і не розглядаються.
Стаття 41. Чисельний склад бригади арбітрів матчу
1. Матч, що включено до календаря змагання, обслуговують судді на хокейному
майданчику та бригада, що розташована за межами хокейного майданчику.
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2. Матчі чемпіонату обслуговують судді на хокейному майданчику у кількості 3-х осіб:
головний суддя та двоє лінійних.
3. Бригада суддів за межами майданчика складається з семи суддів:
Стаття 42. Дисциплінарні порушення та санкції
1. До усіх суб’єктів змагань можуть застосовуватися дисциплінарні санкції за порушення
у відповідності до Дисциплінарного регламенту Федерації.
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:
2.1. запис в офіційному протоколі матчу;
2.2. рапорт головного судді або інспектора матчу;
2.3. відеозапис матчу;
2.4. рапорт представника організатора змагань
2.5. 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 покарання за будьяке порушення, здійснене на льодовій арені, незалежно від того, чи були дані порушення
відмічені у рапорті, чи ні.
Стаття 43. 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.
3. Факт подання протесту повинен бути зафіксований в офіційному протоколі гри.
Стаття 44. 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.
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