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Цим Регламентом визначається єдиний порядок проведення чемпіонату України з хокею з
шайбою серед жінок сезону 2017/2018 рр. (надалі – «Чемпіонат», «Змагання»), що є офіційними
змаганнями, організація та проведення яких, відповідно до Закону України «Про фізичну
культуру та спорт» № 3808-XII від 24.12.1993р. та Наказу Міністерства молоді та спорту
України № 4542 від 2.12.2009 р., здійснюється Всеукраїнською громадською організацією
«Федерація хокею України» (надалі – «Федерація», «ФХУ»).
Даний Регламент складений відповідно до чинного законодавства України, Правил гри у
хокей з шайбою та регламентних документів Федерації.
.
ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ та СКОРОЧЕННЯ
У цьому Регламенті використані терміни, визначення та скорочення в такому розумінні:
• ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ – окремий структурний підрозділ Федерації, що діє відповідно
до свого Положення та здійснює контроль за проведенням спортивних заходів в Україні.
• ЗАЯВОЧНИЙ СПИСОК – офіційний документ, що подається командою-учасницею до
Федерації згідно з вимогами чинного Регламенту.
• ЗМАГАННЯ – скорочена назва чемпіонату України з хокею з шайбою серед жінок сезону
2017/2018рр.
• КОМАНДА-ГОСПОДАР ТУРУ – команда-учасниця, що у розкладі матчів вказана першою
та яка бере участь у грі на спортивній споруді, орендарем чи користувачем якої вона є.
• МАТЧ – хокейна гра Змагання, що відбувається відповідно до розкладу.
• 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 і т.п., внесений до заявочного списку команди.
• ПРАВИЛА ГРИ У ХОКЕЙ З ШАЙБОЮ – звід положень та вимог, норм, згідно яких
проводяться змагання з хокею з шайбою на території України.
• ПРОТОКОЛ ГРИ – офіційний документ гри, що містить її результат, кількісні та якісні
характеристики, особливі зауваження суддів (арбітрів) та представників команд.
• РЕГЛАМЕНТ – спільний, локальний, нормативний акт Федерації, що визначає єдиний
порядок і умови участі хокейних команд, хокеїстів, керівників та посадових осіб хокейних
клубів, тренерів, інших осіб команди, суддів, суддів-інспекторів в Змаганнях.
• СПОРТИВНА СПОРУДА – палац спорту або інша крита спортивна арена із хокейним
майданчиком та трибунами для глядачів, що відповідає вимогам офіційних Правил гри у хокей
з шайбою.
• СУДДЯ (АРБІТР) - офіційна особа, яка має відповідну суддівську кваліфікацію і
призначена для обслуговування матчу Змагання.
• ТРАНСФЕРНА КАРТКА – офіційний міжнародний сертифікат (дозвіл), що визначає
терміни переходу спортсмена з-під юрисдикції національної асоціації (федерації) однієї країни
під юрисдикцію асоціації (федерації) іншої країни, підписаний відповідними національними
хокейними асоціаціями (федераціями) та затверджений Міжнародною федерацією хокею.
• ФЕДЕРАЦІЯ (ФХУ) – всеукраїнська громадська організація «Федерація хокею України»,
що визнана Міжнародною ферерацією хокею та Національним олімпійським комітетом
України, і якій згідно з чинним законодавством України надано повноваження щодо розвитку
хокею і виключне право на організацію та проведення офіційних змагань з хокею з шайбою на
території України.
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РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗМАГАННЯ
Стаття 1. Нормативно-правова база Регламенту
1. Основу нормативно-правової бази чинного Регламенту складають:
1.1. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» з діючими 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 № 220 від 02.07.2014 р. «Про затвердження
Положення про Міністерство молоді та спорту України».
1.4. Наказ Міністерства молоді та спорту України № 3139 від 25.07.2017 р.
1.5. Статут Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України», чинні
Правила гри у хокей з шайбою.
1.6. Договір від 04.12.2009 р. про співробітництво між Державним комітетом України з
питань фізичної культури і спорту, правонаступником якого визначено Міністерство молоді
та спорту України та ВГО «ФХУ».
2. Регламент чемпіонату України з хокею з шайбою серед жінок сезону 2017-2018 років є
локальним нормативним документом.
3. Повна назва спортивного змагання – «Чемпіонат України з хокею з шайбою серед жінок
сезону 2017-2018 років».
4. Цей Регламент встановлює та регулює спортивні відносини команд-учасниць чемпіонату
України з хокею з шайбою серед жінок сезону 2017-2018 років, а також організаторів
Змагання.
5. Норми та правила, передбачені в Регламенті, є обов’язковими для виконання всіма
учасниками Змагання.
РОЗДІЛ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЗМАГАННЯ
Стаття 2. Мета проведення Змагання
Метою проведення Змагання є популяризація спорту, розвиток хокею в Україні, залучення
до активних занять хокеєм з шайбою дітей, підлітків та молоді незалежно від віку та статі,
підвищення рівня індивідуальної майстерності гравців для успішного виступу збірних команд
України з хокею з шайбою серед жінок у міжнародних змаганнях.
Стаття 3. Основні завдання проведення Змагання
Основними завданнями проведення Змагання є:
1.1. популяризація та розвиток хокею серед жінок в Україні;
1.2. визначення виключно за спортивним принципом команди – переможця чемпіонату
України з хокею з шайбою серед жінок;
1.3. визначення команд – призерів змагання;
1.4. підвищення майстерності учасників змагання;
1.5. підвищення професійної підготовленості тренерських кадрів;
1.6. підвищення професійної підготовленості суддів;
1.7. виявлення потенційних гравців збірних команд України з хокею з шайбою серед жінок.
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РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАННЯ
Стаття 4. Організатор Змагання
1. Організатором спортивного Змагання є всеукраїнська громадська організація
«Федерація хокею України».
2. Загальне керівництво проведенням Змагання здійснює виконавча дирекція Федерації.
3. Безпосередню організацію та контроль за проведенням матчів Змагання, зокрема
визначення умов проведення Змагання та затвердження їх підсумків здійснює жіночий комітет
Федерації хокею України.
4. До невід’ємних прав організатора Змагання належать:
4.1. тлумачення норм цього Регламенту і прийняття рішень у межах своєї компетенції з
будь-якої суперечливої ситуації, що виникає між хокейними командами, гравцями, тренерами
та іншими посадовими особами команд, а також питань, що не врегульовані цим Регламентом;
4.2. організація та загальний контроль за проведенням матчів;
4.3. організація суддівства та визначення результатів матчів та Змагання в цілому;
4.4. притягнення до дисциплінарної відповідальності команд, гравців, тренерів, керівників
та інших посадових осіб команд, суддів за порушення норм цього Регламенту;
4.5. визначення та допуск спортивних споруд для проведення матчів.
Стаття 5. Строки проведення Змагання
Чемпіонат України з хокею з шайбою серед жінок сезону 2017-2018 років проводиться у
наступні строки: жовтень 2017 року – березень 2018 року.
Стаття 6. Комунікація організатора та учасників Змагання
1. Оперативний зв’язок між організатором та учасниками Змагання здійснюється
наступними способами:
1.1. телефоном – (044) 484-68-07;
1.2. факсом – (044) 484-02-73;
1.3. електронною поштою – women@fhu.com.ua; office@fhu.com.ua;
1.4. поштою – 04119, вул. Мельникова, 46, Київ, Україна.
2. Висвітлення ходу Змагання, результати матчів, турнірне положення, рішення
організатора щодо дисциплінарних покарань та інших питань здійснюються на офіційній
сторінці Федерації в мережі Інтернет – www.fhu.com.ua. та на офіційній сторінці соціальної
мережі Facebook – «Жіночий комітет Федерації хокею України».
Розділ 4. ПРАВА НА ЗМАГАННЯ
Стаття 7. Права на організацію та проведення Змагання
Федерація є єдиним власником усіх прав на організацію та проведення Змагання.
Стаття 8. Майнові та немайнові права
1. Усі майнові і немайнові права на проведення Змагання належать Федерації в особі
жіночого комітету Федерації.
2. До зазначених прав належать, включаючи, але не обмежуючись, права на:
2.1. Затвердження цього Регламенту як локального нормативного акту, що регулює умови
і порядок участі команд, хокеїстів, тренерів та інших посадових осіб команд-учасниць (клубів),
суддів, інспекторів у Змаганнях;
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2.2. Трактування за необхідності норм цього Регламенту і вирішення будь-яких спірних
ситуацій, що виникають між командами, хокеїстами, тренерами, лікарями, керівниками та
іншими посадовими особами команд-учасниць (клубів), суддями та інспекторами;
2.3. Організацію і проведення матчів та інших заходів Змагання;
2.4. Суддівство та визначення результатів матчів і Змагання в цілому;
2.5. Визначення порядку і змісту церемоній, що проводяться під час матчів, в тому числі
церемоній відкриття і закриття матчів та Змагання в цілому;
2.6. Використання для будь-яких цілей назви, офіційної атрибутики та символіки
Змагання;
2.7. Присвоєння офіційних статусів для спонсорів (партнерів, рекламодавців) Змагання.
Стаття 9. Комерційні та інші права
Федерації належать виключні права на використання найменування «Чемпіонат України з
хокею з шайбою серед жінок» і його символіки, а також інші права, так чи інакше пов'язані зі
статусом організатора спортивного заходу.
Стаття 10. Права на використання логотипу
Федерація надає спонсорам і партнерам право на використання власного логотипу та
власної назви виключно на власний розсуд.
РОЗДІЛ 5. УЧАСНИКИ ЗМАГАННЯ
Стаття 11. Склад учасників Змагання
1. Склад учасників Змагання формується з жіночих хокейних команд, що у встановлені
строки подали заявочні документи та виконали інші умови, що визначені цим Регламентом.
2. Визнання команд учасницями Змагання здійснюється до 10 жовтня 2017 року включно.
3. Всі гравці команд та інші офіційні особи, визнаних команд-учасниць, отримують статус
«Учасник Змагання».
Стаття 12. Умови включення команд до числа учасників Змагання
1. Для включення команд до числа учасників Змагання, жіноча хокейна команда має мати
статус юридичної особи.
2. Жіноча хокейна команда з відповідним статусом юридичної особи зобов’язана в строк до
12:00 10 жовтня 2017 року направити організатору Змагання наступні документи:
2.1. Гарантійний лист, яким вона офіційно підтверджує та гарантує забезпечення участі
команди в Змаганнях, а також необхідні документи, пов’язані із заявкою команд, що
передбачені цим Регламентом.
2.2. Договір на участь у Змаганні, підписаний зі свого боку (додаток 1).
3. Жіночі хокейні команди, які вперше братимуть участь у Змаганні, зобов'язані надіслати
організатору окрім документів, визначених п. 2 ст. 12 даного Регламенту, установчі документи,
у тому числі витяг з державного реєстру підприємств та організацій України, копію статуту та
інших документів, належним чином затверджених в строк до 12:00 10 жовтня 2017 року.
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Стаття 13. Гравці-учасники Змагання
1. Гравцями команд-учасниць Змагання можуть бути громадяни України та громадяни
інших країн жіночої статі, яким на момент подачі заявочного списку виповнилося 18 років.
1.1. Гравцями команд-учасниць Змагання можуть бути громадяни України та громадяни
інших країн жіночої статі, яким на момент подачі заявочного списку виповнилося 15
років виключно за умови виконання вимог, передбачених пунктом 2 статті 15 даного
Регламенту.
1.2. Гравцями команд-учасниць Змагання за будь-яких умов без виключення не можуть
бути громадяни України та громадяни інших країн жіночої статі, яким на момент
подачі заявочного списку не виповнилося повних 15 років.
2. Гравці-учасники Змагання не мають права одночасно брати участь в національних
змаганнях іншої країни.
3. Гравці-учасники Змагання не мають права одночасно перебувати у заявочному списку
двох команд-учасниць.
4. Гравець-учасник Змагання має право на:
4.1. участь у спортивних змаганнях з хокею з шайбою та інших заходах, які організовані та
проводяться Федерацією в порядку, встановленому чинними Правилами гри у хокей з шайбою,
цим Регламентом та іншими нормативними актами Федерації;
4.2. отримання спортивних розрядів та спортивних звань, за умови виконання відповідних
нормативів і вимог, відповідно до чинного законодавства України;
4.3. захист своїх прав, свобод та законних інтересів всіма способами, що не заборонені
законом;
4.4. інші права, передбачені чинним законодавством України у сфері фізичної культури та
спорту, нормативними актами Федерації і команди-учасниці.
5. Гравець-учасник Змагання зобов’язаний:
5.1. дотримуватися Регламенту, інших нормативних та регламентних актів Федерації,
включаючи нормативні акти Міжнародної федерації хокею (Statutes and Bylaws IIHF,
Disciplinary Code, Code of Conduct and etc.), документів, які регулюють відносини командиучасниці та гравця, а також включаючи, але не обмежуючись вимоги, оформлені в іншому
вигляді, в тому числі у вигляді рішень виконавчої дирекції Федерації;
5.2. не використовувати заборонені у спорті засоби і препарати;
5.3. дотримуватися вимог безпеки під час участі у спортивних змаганнях, навчальнотренувальних заходах і при знаходженні на спортивних спорудах;
5.4. дотримуватися етичних норм в області хокею та спорту в цілому;
5.5. брати участь у офіційних заходах національної збірної команди своєї країни, на які
командою-учасницею були отримані відповідні виклики;
5.6. не компрометувати статус гравця, хокеїста та спортсмена в цілому, при спілкуванні з
вболівальниками та/або в їх присутності, включаючи, але не обмежуючись у місцях масового
скупчення людей, на масових заходах;
5.7. поводити себе на хокейному майданчику та поза його межами з високими вимогами
чесності, честі, моралі, справедливої гри та спортивних відносин, зокрема дотримуватися
принципів Fair Play, утримуватися від нанесення шкоди команди-учасника, організаторам
Змагання та хокею в цілому;
5.8. виконувати інші обов‘язки, передбачені чинним законодавством України.
6. Допуск гравців до Змагання здійснюється виконавчою дирекцією Федерації.
7. Заявка та участь чоловіків у Змаганні заборонені.
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РОЗДІЛ 6. ЗАЯВКА КОМАНД ТА ДОПУСК ДО УЧАСТІ У ЗМАГАННЯХ
Стаття 14. Заявочні документи
1. Кожна команда-учасниця до 10 жовтня 2017 року має подати до виконачої дирекції
Федерації наступні документи:
1.1. оригінал заявочного списку в надрукованому вигляді (додаток 2) на гравців та
тренерсько-адміністративний склад команди з усіма заповненими графами українською мовою,
що завірений керівником команди, підписом та печаткою спортивного лікаря та печаткою
закладу охорони здоров’я, який входить до системи надання лікарсько-фізкультурної допомоги
в Україні та має право на проведення медичних оглядів та надання медичного допуску особам
до занять фізичною культурою та спортом, у тому числі з обов'язковим диспансерним
наглядом, включеного до Наказу Міністерства молоді та спорту України № 3139 від
25.07.2017р.
1.2. копію першої сторінки національного паспорта кожного з гравців та/або іншого
документу, що посвідчує особу та національну приналежність гравця;
1.3. копію індивідуального або колективного страхового полісу гравців;
1.4. оригінал договору, укладеного між командою-учасницею та гравцем командиучасника, за підписами сторін та печатки команди-учасника, у трьох примірниках, виключно з
метою реєстрації.
1.5. оформлені згідно iз вимогами IIHF International Transfers Regulations міжнародні
трансферні картки на гравців, заявка яких вимагає оформлення таких документів.
2. Гравці, яким не виповнилося 18 років, до участі у Змаганнях допускаються виключно у
разі оформлення та надання Федерації угоди про відмову відшкодування збитків гравцю, чий
вік менше за дозволений за підписом батьків (одного з батьків), спортивного лікаря, який надає
допуск до участі у Змаганнях відповідно до пункту 1.1. статті 14 Регламенту, тренера та
керівника команди-учасниці (додаток 3).
3. Договір, що укладається між командою-учасницею та гравцем команди-учасниці, за
підписами сторін та печатки команди-учасниці, та документи, що до нього додаються,
визначені п. 1.4. ч. 1 ст. 14 та п. 4.2. ч. 4 ст. 15 даного Регламенту, надається Федерації
виключно для реєстрації, яка залишає один примірник такого Договору на зберігання, два
інших примірники зазначеного Договору повертаються команді-учасниці, що її надала.
4. Кількість гравців, включених до заявочного списку команди, на момент першої подачі
становить не менше 17 (сімнадцяти) гравців, в тому числі 2 (двох) воротарів.
5. Кожна команда-учасниця у своєму складі гравців, яких включає до свого заявочного
списку, зобов’язана мати щонайменше 5 (п’ять) осіб – громадянок України віком, що на момент
офіційного завершення Змагання не перевищує 25 (двадцяти п’яти) років з громадянством
України.
6. Кількість гравців, що одночасно перебуває у заявочному списку команди необмежена.
7. Одночасно в заявочному списку команди може перебувати не більше чотирьох гравців громадян іноземних країн не залежно від їх амплуа.
8. Команди, що у встановлені строки не виконали вимоги цієї статті, до участі в Змаганнях
не допускаються.
Стаття 15. Дозаявки та переходи гравців
1. Кожна команда-учасниця має право дозаявити гравців для участі у Змаганні до 9 січня
2018 року 16:00 включно.
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2. При дозаявці гравця команда-учасниця має подати до жіночого комітету Федерації
дозаявочний список (додаток 4) та документи, що передбачені пп. 1.1-1.5 ст. 14 цього
Регламенту.
3. Перехід гравців з однієї команди-учасниці до іншої можливий виключно в строки та на
умовах, встановлених даним Регламентом.
4. При переході гравця із однієї команди до іншої додатково до документів, визначених п. 2
ст. 15 даного Регламенту, надається:
4.1. відкріпний лист від попередньої команди-учасниця (додаток 5).
4.2. оригінал додаткової угоди про дострокове розірвання (припинення) договору,
укладеного між попередньою командою-учасницею та гравцем команди-учасниці, за
підписами сторін та печатки попередньої команди-учасниці, у трьох примірниках.
4.3. оригінал договору, укладеного між командою-учасницею та гравцем команди-учасниці,
за підписами сторін та печатки команди-учасниці, у трьох примірниках.
5. Дозаявки та переходи гравців не оформлюються за 48 (сорок вісім) годин до початку та
безпосередньо під час проведення матчів (турів) Змагання.
Стаття 16. Кінцевий термін оформлення трансферної картки
Кінцевим терміном подання документів командою-учасницею для оформлення
трансферної картки гравців є 17:00 2 січня 2018 року, після цього будь-які гравці іноземних
країн та/або гравці – громадяни України, заявка яких потребує оформлення трансферної картки,
що не отримали трансфер, вважаються не заявленими.
Стаття 17. Наслідки порушень процедури заявок
У разі порушення процедури заявки та вимог цього розділу Регламенту гравець
вважається неоформленим у встановленому порядку і його участь у Змаганнях забороняється.
Стаття 18. Допуск спортивних споруд
Спортивні споруди на яких проводяться матчі Змагання визначає організатор.
РОЗДІЛ 7. СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ ТА КАЛЕНДАР ЗМАГАННЯ
Стаття 19. Система проведення та визначення результатів Змагання
1. Змагання проводяться у два етапи.
1.1. перший етап – регулярний чемпіонат, що відбувається за туровою системою;
1.2. другий етап – Фінал чотирьох, участь у якому братимуть чотири найкращі командиучасниці за підсумками першого етапу.
2. На першому етапі Змагання:
2.1. тури проводяться в містах базування кожної із команд-учасниць Змагання;
2.2. в кожному турі першого етапу беруть участь чотири команди-учасниці;
2.3. розклад матчів кожного окремого туру розробляється організатором та надсилається
командам-учасницям не пізніше ніж за 48 годин до початку першого матчу відповідного
туру.
3. На другому етапі Змагання:
3.1. у півфіналах найкраща команда за підсумками першого етапу зіграє проти четвертої,
друга – проти третьої;
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3.2. переможці матчів, визначених у ст. 19 Регламенту зустрінуться у фіналі Змагання, а
переможені – у матчі за третє місце;
3.3. місце проведення другого етапу визначає організатор.
4. Переможцем Змагання стає команда, що перемогла у фінальному матчі другого етапу.
5. Друге місце в Змаганні посідає команда, що програла у фінальному матчі.
6. Третє місце в Змаганні посідає команда, що перемогла у матчі за третє місце.
7. Четверте місце в Змаганні посідає команда, що програла у матчі за третє місце.
8. Решта підсумкових місць визначається за результатами першого етапу Змагання.
Стаття 20. Офіційний розклад матчів Змагання
1. Змагання проводяться за розкладом матчів, що складається організатором Змагання та є
невід’ємною частиною цього Регламенту (додаток 6).
2. Всі матчі повинні бути проведені в терміни, встановлені розкладом матчів Змагання.
3. Зміни до розкладу матчів вносяться лише у випадку настання форс-мажорних обставин
згідно чинного законодавства України.
4. Про всі зміни в розкладі матчів (в тому числі зміни часу початку матчів) Організатор має
попередити команди-учасниці заздалегідь.
Стаття 21. Система нарахування очок
1. В кожному матчі першого етапу команди-учасниці розігрують - 3 очки.
2. За результатом зіграного 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.
4. У випадку зарахування команді-учасниці технічної поразки згідно даного Регламенту
нарахування очок здійснюється наступним чином:
- команді-учасниці, якій призначено технічну поразку, нараховується – 0 (нуль) очок,
- команді-учасниці, яка була суперником команди-учасниці, якій призначено технічну
поразку, нараховується – 3 (три) очки.
Стаття 22. Визначення поточних та підсумкових місць команд
1. Місця команд у підсумковій таблиці визначаються за загальною сумою очок,
нарахованих командам в усіх матчах Змагання.
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 в 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;
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2.9.при рівності всіх показників місця команд визначаються жеребом.
Стаття 23. Залік анульованих матчів або матчів, що не відбулися
1. У випадках, коли матч не відбувся з прямої вини однієї з команд або відповідно до
положень цього Регламенту результат окремого матчу повинен бути анульований з одночасним
зарахуванянм 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, відповідній команді зараховується технічна поразка (-:+). Командісуперниці зараховується технічна перемога (+:-) та нараховується 3 очки, гравцям команд не
нараховуються індивідуальні статистичні показники.
РОЗДІЛ 8. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМОГО МАТЧУ
Стаття 24. Правила гри, за якими проводяться матчі Змагання
Дії гравців та офіційних представників команд, що беруть участь у Змаганні,
визначаються до, під час та після закінчення матчу чинними Правилами гри у хокей з шайбою
та вимогами цього Регламенту.
Стаття 25. Тривалість гри
1. Тривалість основного часу матчів Змагання – 3 періоди по 20 (двадцять) хвилин
чистого часу.
2. Тривалість перерв між періодами матчу (включаючи проведення заходів на льодовій
поверхні хокейного майданчика) повинна становити 15 (п'ятнадцять) хвилин. У перервах між
періодами матчу повинне бути забезпечене належне прибирання та заливка льоду.
Стаття 26. Заявка команди на матч та передігрові процедури
1. Команди, що беруть участь у матчі, зобов'язані за 45 (сорок п'ять) хвилин до початку
матчу подати секретарю матчу у надрукованому українською мовою вигляді склад команди на
матч з інформацією про номери та амплуа гравців (додаток 9).
1.1. Заявка на гру має містити обов'язкове позначення (відмітку) навпроти гравців, віком
до 25 (двадцяти п'яти) років на момент проведення матчу, літерою «М» у графі
«Примітки».
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 15 (п’ятнадцять) гравців (в т.ч. 2 воротарі).
4. Заявка команди на матч повинна містити щонайменше 4 (чотири) особи – громадянки
України віком, що на момент офіційного завершення Змагання не перевищує 25 (двадцяти
п’яти) років.
4.1. Кожен з гравців, визначених у частині 4 статті 26 даного Регламенту, повинен
одягнути (причепити) на праве передпліччя (іншу частину екіпіровки, наприклад,
шолом) кольорову стрічку (наліпку), визначену та забезпечену організатором
Змагання.
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5. На розминку на льодовому майданчику повинні вийти всі гравці, які заявлені для участі
в матчі, в повній ігровій формі та екіпіруванні.
6. Перед початком кожного матчу звучить державний гімн України.
7. Гравець, який не був присутній на розминці, до участі у грі не допускається.
8. Після закінчення кожного матчу Змагання всі хокеїсти граючих команд зобов'язані
брати участь у післяматчевому рукостисканні.
Стаття 27. Додатковий період (овертайм)
1. Якщо в матчі Змагання після трьох періодів зафіксований нічийний результат, то
призначається додатковий період (овертайм) тривалістю 5 (п’ять) хвилин, який проводиться у
форматі 4-на-4 (в т.ч. по одному воротарю).
2. Порядок проведення додаткового періоду (овертайму) і накладення штрафів
здійснюються відповідно до чинних Правил гри у хокей з шайбою.
Стаття 28. Післяматчеві кидки
1. Якщо в матчі Змагання по завершенні додаткового періоду (овертайму), рахунок не
змінився, то призначаються кидки для виявлення переможця матчу.
2. Виконання кидків здійснюється відповідно до чинних Правил гри у хокей з шайбою.
Стаття 29. Оформлення результату матчу
1. Результат проведеного матчу оформлюється офіційним протоколом за затвердженою
формою та після його закінчення терміново надсилається до жіночого комітету Федерації,
зокрема на електронну пошту: women@fhu.com.ua.
2. Відповідальність за своєчасність повідомлення результату, а також надання
організатору оригіналу офіційного протоколу матчу 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.
Стаття 30. Ігрова форма хокеїстів
1. Команди, що беруть участь у змаганнях, повинні мати щонайменше 1 (один) комплект
форми, що має відповідати чинним Правилам гри у хокей з шайбою.
2. Всі гравці кожної команди повинні бути одягнені у светри та гамаші єдиного зразка.
Гравці, форма яких відрізняється від єдиного зразка, до участі у матчі не допускаються.
3. Вся ігрова форма (екіпіровка) гравців, окрім визначеної в даному Регламенті, має чітко
відповідати технічним вимогам, передбаченим Федерацією, а саме IIHF Statutes and Bylaws та
іншим документам, що встановлюють розміри, якість та інші характеристики ігрової форми
(екіпіровки) гравців.
РОЗДІЛ 9. НАГОРОДЖЕННЯ ЧЕМПІОНА ТА ПРИЗЕРІВ ЗМАГАННЯ
Стаття 31. Нагородження переможця Змагання
Команда, що за підсумками Змагання посіла перше місце, оголошується чемпіоном
України з хокею з шайбою серед жінок сезону 2017/2018 рр. та нагороджується перехідним
кубком та медалями за перше місце в кількості, що відповідає кількості учасників, зазначених
на дату завершення Змагання, але не більше 30 (тридцяти) комплектів.
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Стаття 32. Нагородження призерів Змагання
1. Команда, що за підсумками Змагання посіла друге місце - нагороджується медалями за
друге місце в кількості, що відповідає кількості учасників, зазначених на дату завершення
Змагання, але не більше 30 (тридцяти) комплектів.
2. Команда, що за підсумками Змагання посіла третє місце - нагороджується медалями за
третє місце в кількості, що відповідає кількості учасників, зазначених на дату завершення
Змагання, але не більше 30 (тридцяти) комплектів.
РОЗДІЛ 10. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАННЯ
Стаття 33. Правила чесної гри
Учасники Змагання у своїй діяльності керуються принципами Fair Play, чесного ділового
партнерства, справедливості, неухильної поваги до суперників, суддів, глядачів та приймають
всі необхідні заходи для запобігання насильства та протиправних дій на спортивних спорудах
та за межами.
Стаття 34. Недостовірна інформація про гравців
1. У разі, якщо недостовірна інформація була надана із вини гравця, він дискваліфікується
на період до завершення Змагання.
2. У разі участі у матчі незаявленого, неправильно заявленого або дискваліфікованого
гравця команді-учанику зараховується технічна поразка (+-).
Стаття 35. Обмеження доступу до суддівської кімнати
Окрім суддів, що обслуговують матч, до кімнати в якій знаходяться головний та лінійні
cудді, дозволяється входити представникам Організатора Змагання. Представники команд
можуть увійти до суддівської кімнати виключно з дозволу головного судді матчу.
Стаття 36. Трансляції та відеозаписи матчів Змагання
1. Будь-які трансляції матчів Змагання та відео-записи матчів Змагання можуть бути
розміщені виключно на офіційному каналі жіночого комітету Федерації Youtube «Жіночий
комітет Федерації хокею України».
2. Команди-учасники Змагання мають право розміщувати на своїх офіційних сторінках
соціальних мереж посилання на трансляції та відео-записи матчів Змагання, надані жіночим
комітетом Федерації.
РОЗДІЛ 11. ФІНАНСОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ
Стаття 37. Витрати команд-учасниць
Витрати на відрядження (проїзд у двох напрямках) гравців та тренерськоадміністративного штату команди-учасниці до місця проведення матчів Змагання, витрати на
проживання та харчування гравців та тренерсько-адміністративного штату команди-учасниці
під час проведення матчів Змагання здійснюються за рахунок команди-учасниці або інших
джерел, не заборонених чинним законодавством України.
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Стаття 38. Фінансові витрати організатора
Організатор Змагання здійснює витрати на оренду спортивних споруд для проведення
матчів Змагання, оплату харчування, проїзду до місця проведення матчів Змагання та зворотно,
а також інших витрат на відрядження суддів (арбітрів) матчів Змагання, придбання медалей,
кубку, іншої нагородної атрибутики для нагородження переможців та призерів Змагання,
оплату послуг бригади швидкої медичної допомоги та інших послуг, необхідних для
проведення Змагання.
РОЗДІЛ 12. БЕЗПЕКА ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗМАГАННЯ
Стаття 39. Відповідальність за підготовку спортивних споруд
1. Відповідальність за підготовку та технічний стан спортивних споруд на момент
проведення Змагання (туру) покладається на команду-господаря туру.
2. Контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпеченням безпеки при проведенні
Змагання здійснюють комісії з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально
відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів, що
утворені відповідними обласними та м. Києва державними адміністраціями.
Стаття 40. Медичне обслуговування
Під час проведення матчів Організатор Змагання забезпечує чергування бригади швидкої
медичної допомоги. Команда-господар матчів першого етапу Змагання сприяє організаторові
Змагання у забезпеченні чергування бригади швидкої медичної допомоги.
РОЗДІЛ 13. СУДДІВСТВО ЗМАГАННЯ
Стаття 41. Організація cуддівства матчів Змагання
1. Призначення суддів на хокейному майданчику, а також контроль за якістю суддівства
протягом сезону здійснює Організатор Змагання.
2. Суддівство матчів змагання здійснюється суддями, які атестовані ФХУ, виконують всі
вимоги Правил гри в хокей, вимоги локальних нормативних актів Міністерства молоді та
спорту та ФХУ.
3. Судді матчів Змагання несуть перед Федерацією відповідальність за чітке та належне
виконання своїх професійних обов’язків, покладених на них цим Регламентом.
4. Неналежне виконання суддями своїх обов’язків тягне за собою відповідальність,
передбачену нормативними документами Міністерства молоді та спорту та Федерації.
6. Заяви команд про заміну затверджених суддів, призначених для проведення окремо
взятого матчу Змагання не приймаються і не розглядаються.
Стаття 42. Чисельний склад бригади арбітрів матчу
1. Матч, що включено до розкладу матчів Змагання, обслуговують судді на хокейному
майданчику та бригада, що розташована за межами хокейного майданчику.
2. Матчі Змагання обслуговують судді на хокейному майданчику у кількості щонайменше
двох осіб.
3. Бригада суддів за межами майданчика складається щонайменше з трьох осіб.
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Стаття 43. Дії суддів після закінчення матчу
1. Після закінчення матчу головний суддя зобов’язаний:
1.1. отримати від секретаря матчу офіційний протокол, перевірити його, зробити
відповідні записи та особисто підписати;
1.2. терміново проінформувати організатору Змагання про результат матчу та
проконтролювати відправку офіційного протоколу матчу електронною поштою;
2. Всі порушення встановленого порядку підготовки і проведення матчу Змагання та
випадки, коли у відповідності до положень цього Регламенту команди можуть бути притягнені
до відповідальності, підлягають обов‘язковому відображенню головним суддею в офіційному
протоколі матчу.
3. У разі застосування до гравця та/або представника однієї з команд-учасниць покарання,
передбаченого регламентними документами Федерації, включаючи, але не обмежуючись
положеннями даного Регламенту у вигляді дисциплінарного штрафу до кінця гри або матчштрафа, головний суддя матчу на зворотній стороні офіційного протоколу матчу має вказати
про це.
4. Після оформлення офіційного протоколу матчу протягом однієї доби головний суддя
має особисто доставити або вислати замовленим листом оригінал офіційного протоколу та за
необхідності рапорт, що містить докладний опис порушень, зафіксованих в протоколі і
порушень, встановлених Регламентом порядку підготовки та проведення матчу до Федерації.
Стаття 44. Подання офіційного протесту
1. У разі виникнення ситуацій, що неврегульовані даним Регламентом, команда-учасниця
має право подати офіційний протест.
2. Протест в письмовій формі подається офіційним представником команди-учасника
головному судді гри не пізніше ніж за годину після її закінчення.
3. Факт подання протесту фіксується в офіційному протоколі гри.
Стаття 45. Строк розгляду протесту
Протест розглядається у 5-денний термін після отримання оригіналу протесту.
Стаття 46. 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 суддею місця вкидання шайби;
1.3. накладання будь-яких штрафів;
1.4. правильність визначення взяття воріт;
1.5. якість суддівства.
РОЗДІЛ 14. СТАТИСТИКА ЗМАГАННЯ
Стаття 47. Організація статистичного забезпечення Змагання
1. Ведення офіційної статистики Змагання, а також організацію і контроль роботи
статистиків протягом усього турніру здійснює Організатор.
2. Статистична інформація обраховується на підставі офіційних протоколів матчів.
3. Вся статистична інформація публікується на офіційному сайті організатора та сторінці
соціальної мережі Facebook – Жіночий комітет Федерації хокею України.
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РОЗДІЛ 15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Стаття 48. Відповідальність Організатора
У випадку встановлення порушення будь-якого положення даного Регламенту
Організатором, останній несе відповідальність визначену чинним законодавством України та
регламентними документами Федерації.
Стаття 49. Відповідальність команд-учасниць
1. У випадку невиконання та/або неналежного виконання командою-учасницею будьякого положення даного Регламенту, команді, яка його (їх) порушили, зараховується технічна
поразка (-:+) в матчі, в якому мало місце таке порушення.
2. Відповідальність команди-учасниці Змагання, визначена у ч. 1 ст. 49 Регламенту, не
обмежує можливість притягнення команди-учасника Змагання до відповідальності, визначеної
чинним законодавством України, включаючи, але не обмежуючись регламентними
документами Федерації.
Стаття 50. Приводи для накладення дисциплінарних санкцій
1. Приводом для розгляду питань про накладення дисциплінарних санкцій та
дискваліфікацій відносно команд-учасниць Змагання, гравців та офіційних представників
команд-учасниць може бути одна з таких підстав:
1.1. запис в офіційному протоколі матчу;
1.2. рапорт головного судді або інспектора матчу;
1.3. відеозапис матчу;
1.4. рапорт представників Федерації, а також інші матеріали, що сприятимуть повному і
об’єктивному вивченню обставин.
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