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ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1. IIHF (International Ice Hockey Federation) – Міжнародна федерація хокею на
льоду.
2. ФХУ – Всеукраїнська громадська організація «ФЕДЕРАЦІЯ ХОКЕЮ
УКРАЇНИ», що визнана Міжнародною федерацією з хокею з шайбою на льоду та
Національним олімпійським комітетом України і, якій згідно з чинним законодавством
України надано повноваження щодо розвитку хокею з шайбою в Україні;
3. Органи спортивного правосуддя ФХУ – Дисціплінарний комітет (орган першої
інстанції) та Апеляційний комітет (орган другої інстанції), що здійснюють свою діяльність
відповідно до Статуту Федерації та цього кодексу;
4. Спортивний арбітражний суд – міжнародний арбітражний орган, що здійснює
вирішення спорів, пов’язаних зі спортом. Штаб-квартира Спортивного арбітражного суду
знаходиться в м. Лозанна (Швейцарія).
5. Суб’єкти хокею з шайбою – Федерація, засновані нею організації, члени

Федерації, адміністративний апарат Федерації, ліги та їх працівники, клуби та їх
працівники, офіційні особи, гравці, спортивні команди, центри спортивної
підготовки, спортивні школи різних форм власності, користувачі і власники
спортивних споруд, що використовуються для хокею, а також інші особи, діяльність
яких прямо та/або опосередковано пов'язана зі змаганнями, що проводяться під
егідою Федерації.
6. Команда (Клуб) – спортивна хокейна команда (клуб), що підпорядкована нормам
і правилам IIHF та ФХУ, бере або бажає брати участь в організованих під юрисдикцією
(егідою) Федерації спортивних змаганнях з хокею.
7. Учасник змагань – клуб (команда), що бере участь в змаганнях, а також гравці і
офіційні особи клубу, заявлені клубом для участі в змаганнях;
8. Офіційна особа Команди (Клубу) – будь-яка посадова особа, що виконує
організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції в Команді (Клубі), в
тому числі їх керівники (заступники керівників), тренери, та інші працівники Клубу,
залучені з певною метою для участі у змаганнях.
9. Гравець (хокеїст) – спортсмен, який бере участь у складі команди в навчально
тренувальному процесі та/або матчах змагань.
10. Тренер – особа, що здійснює підготовку Команди (Клубу) до гри в хокей.
11. Суддя – офіційна особа, яка має відповідну суддівську кваліфікацію і призначена
для проведення матчу змагання особа, що здійснює нагляд за дотриманням Гравцями
(хокеїстами) Правил гри під час хокейного матчу.
12. Дисциплінарне правопорушення – це дія або бездіяльність Суб’єкту хокею з
шайбою, що пов’язана з порушенням норм та положень чинних регламентуючих та
статутних документів ФХУ. Розширене поняття Дисциплінарного правопорушення
визначається Розділом 4 цього Дисциплінарного Кодексу (правил) ФХУ.
13. Дисциплінарна санкція – міра відповідальності Суб’єкта хокею з шайбою, що
визначається Органом спортивного правосуддя за Дисциплінарне правопорушення.
14. Дисциплінарне провадження – це провадження в якому Органом спортивного
правосуддя розглядається спір про Дисциплінарне правопорушення та визначається
Дисциплінарна санкція до Суб’єкту хокею з шайбою який вчинив таке Дисциплінарне
правопорушення.
15. Правила гри – Правила спортивних змагань з хокею з шайбою.
16. Льодова арена - комплекс спортивних споруд, призначених для проведення
навчально-тренувального процесу і спортивних заходів з різних видів спорту, з прилеглою
до нього територією, аж до зовнішньої огорожі, основним елементом якого є льодовий
майданчик, призначена для проведення змагань з хокею з шайбою;

5

17. Передсезонний збір – спортивний захід, який організовується та проводиться
клубами (командами) у встановлені регламентом змагання терміни;
18. Сезон - період часу, починаючи з передсезонних зборів і закінчуючи днем
проведення останнього офіційного матчу відповідного змагання;
19. Матч (гра) – спортивне суперництво двох команд, що грають за Правилами
спортивних змагань з хокею з шайбою. Для команди, що бере участь у грі на спортивній
споруді власником чи орендарем якої вона є, така гра вважається “домашньою”, а для іншої
команди – “гостьовою”. Існує три часових проміжки:
- час «до початку матчу» - це проміжок часу між вступом команди, яка бере участь в
матчі на територію льодової арени і початком матчу, яке позначається стартовим свистком
судді;
- безпосередньо «час матчу» - це проміжок часу між початком матчу і його
закінченням (позначаються стартовим і фінальним свистком судді)
- час «після матчу» - це проміжок часу між фінальним свистком судді і моментом,
коли команда залишить територію льодової арени;
20. Правила спортивних змагань з хокею з шайбою – документ, який визначає
вимоги до учасників змагань, відповідних спортивних споруд, спеціального обладнання та
інвентарю, умови та порядок визначення результатів та переможців змагань з хокею з
шайбою;
21. Спортивна дискваліфікація - спортивна санкція, що застосовується органами
спортивного правосуддя Федерації, що полягає в усуненні гравця, офіційної особи клубу
від участі в змаганнях
22. Змагання - всеукраїнські змагання з хокею з шайбою серед чоловічих та жіночих
команд, в тому числі чемпіонат України серед чоловіків, чемпіонат України серед жінок,
чемпіонат України серед юніорів і інші всеукраїнські змагання та / або їх етапи, що
проводяться Федерацією або іншими суб’єктами хокею на підставі договорів, укладених з
Федерації і міжрегіональні змагання, що організовуються і проводяться відокремленими
підрозділами Федерації;
23. Офіційна особа матчу – особи, які здійснюють контроль за дотриманням правил
гри, організацією матчу і особи, що оцінюють дії суддів (в т. ч. суддя, помічник судді,
резервний суддя, інспектор);
24. Договірний матч - хокейний матч, проведений в рамках змагань під
юрисдикцією Федерації, міжнародної федерації, в якому встановлена умисна маніпуляція
результатом матчу з метою отримання матеріальної чи іншої вигоди;
25. Фізичний вплив - грубе та / або агресивне застосування фізичної сили, здійснене
з хуліганських спонукань або з метою впливу або примусу особи до вчинення будь-яких дій
всупереч його волі;
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК
СПОРТИВНОГО ПРАВОСУДДЯ ФХУ

РОБОТИ

ОРГАНІВ

Стаття 1. Цілі та завдання Органів спортивного правосуддя ФХУ
1. Дисциплінарний кодекс (правила) визначає види дисциплінарної відповідальності
Суб’єктів хокею з шайбою за здійснені ними Дисциплінарні правопорушення норм та
положень чинних регламентуючих та статутних документів ФХУ, в тому числі :
- Регламенту змагань;
- Спортивного регламенту;
- Положення про чемпіонат України серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл та
клубів;
- Правил спортивних змагань з хокею з шайбою (надалі Правила гри);
- Нормативних актів ФХУ, що прийняті в межах її статутних повноважень;
- Діючих договорів, укладених між Організатором та Учасниками змагань.
Стаття 2. Застосування Дисциплінарних санкцій
1. Положення Дисциплінарного кодексу (правил) застосовуються до усіх Суб’єктів
хокею з шайбою, включаючи але не обмежуючись, до Учасників змагань, що
організовуються та проводяться ФХУ та осіб (фізичних, юридичних) що знаходяться під
юрисдикцією Федерації.
2. Дисциплінарний кодекс (правила) встановлює загальні принципи і порядок
застосування до Суб’єктів хокею з шайбою Дисциплінарних санкцій за Дисциплінарні
правопорушення.
3. Дисциплінарні санкції застосовуються до всіх без винятку фізичних або
юридичних осіб – Суб’єктів хокею з шайбою (Команд, Гравців, Тренерів, Офіційних осіб
Команд, Суддів, Організаторів змагань, кандидатів, членів збірних команд тощо).
4. Дисциплінарні санкції застосовуються незалежно від того, чи Правопорушення
були здійснені навмисно, чи з необережності.
5. Співучастю в Правопорушенні визнається участь двох і більше осіб в здійсненні
такого правопорушення.
Стаття 3. Підстави для розгляду справ про Дисциплінарні правопорушення
1. Підставою для початку Дисциплінарного провадження Органом спортивного
правосуддя ФХУ є рішення такого Органу спортивного правосуддя ФХУ про його
відкриття на підставі письмового звернення Суб’єкту хокею з шайбою, якому стало відомо
про Дисциплінарне правопорушення іншим Суб’єктом хокею з шайбою та надання наявних
доказів.
2. Рішення про відкриття або відмову у відкритті Дисциплінарного провадження
приймає Орган спортивного правосуддя ФХУ простою більшістю голосів його членів
протягом 24 двадцяти чотирьох годин з моменту отримання даних та/або відомостей, що
вказують на наявність події або факту, що може бути визнана або визнаний як
Дисциплінарне правопорушення. Звернення до Органу спортивного правосуддя
викладаються у вигляді письмової заяви, що направляється на електронну адресу Федерації
3. Органи спортивного правосуддя ФХУ вправі ініціювати Дисциплінарні
провадження щодо справ про Дисциплінарні правопорушення та застосовувати
Дисциплінарні санкції на підставі відомостей щодо Дисциплінарних правопорушень,
отриманих з засобів масової інформації, та інших достовірних джерел, та у випадках,
передбачених цим кодексом (правилами).
4. Письмові заяви про порушення Дисциплінарного провадження приймаються
Органом спортивного правосуддя першої інстанції протягом 24 годин з моменту
завершення відповідного хокейного матчу, а Органом спортивного правосуддя другої
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інстанції протягом 2 (двох) днів з наступного дня, що слідує за днем прийняття рішення
Органом спортивного правосуддя першої інстанції.
5. У випадках, передбачених регламентами спортивних змагань, Орган спортивного
правосуддя першої інстанції може здійснювати розгляд офіційних протестів відповідно до
положень регламенту спортивного змагання та цього дисциплінарного кодексу (правил).
Стаття 4. Поновлення та подовження процесуальних строків
1. У разі пропущення встановлених цим Дисциплінарним кодексом (правилами) ФХУ
процесуальних строків з причин, що будуть визнані Органами спортивного правосуддя як
поважні, пропущені строки можуть бути поновлені або продовжені на підставі письмової
заяви Суб’єкту хокею з шайбою.
2. Заява про поновлення пропущеного процесуального строку подається до Органу
спортивного правосуддя, який мав вчинити процесуальну дію. Особи, які беруть участь у
Дисциплінарному провадженні, повідомляються про час, місце спосіб проведення
засідання, проте їх неявка не є перешкодою до вирішення поставленого перед Органом
спортивного правосуддя питання про поновлення строку.
3. У заяві на поновлення пропущеного процесуального строку повинні бути вказані
причини пропуску процесуального строку. До заяви додаються документи або інші
матеріали, що підтверджують поважність цих причин.
4. Одночасно з подачею заяви про поновлення пропущеного процесуального строку
має бути здійснена необхідна процесуальна дія (подана заява про Дисциплінарне
правопорушення, представлені підтверджуючі документи), щодо якої пропущено строк.
5. Призначені Органом спортивного правосуддя процесуальні строки можуть бути
продовжені за рішенням такого Органу спортивного правосуддя.
6. Рішення Органу спортивного правосуддя першої інстанції про відновлення або
продовження процесуального строку, а також про відмову в його відновленні або
продовженні може бути оскаржене до Органу спортивного правосуддя другої інстанції.
Рішення Органу спортивного правосуддя другої інстанції про відновлення або
продовження процесуального строку, а також про відмову в його відновленні або
продовженні є остаточними і оскарженню не підлягають.
Стаття 5. Засідання Органів спортивного правосуддя
1. Органи спортивного правосуддя здійснюють свою діяльність шляхом проведення
засідань. Засідання Органів спортивного правосуддя можуть відбуватися за особистої
присутності їх членів та/або за допомогою засобів електронного зв’язку.
2. Засідання Органу спортивного правосуддя ФХУ має відбутися протягом 2 (двох)
днів з наступного дня, що слідує за днем прийняття рішення про відкриття
Дисциплінарного провадження. За результатами засідання Орган спортивного правосуддя
ФХУ має прийняти відповідне рішення, зокрема щодо подовження строків проведення
Дисциплінарного провадження в порядку, визначеному даним Дисциплінарним кодексом
(правилами) ФХУ.
Стаття 6. Право на участь в засіданнях Органів спортивного правосуддя
1. Будь-яка особа, щодо якої ведеться Дисциплінарне провадження, може бути
присутньою на засіданні відповідного Органу спортивного правосуддя і користуватися
всіма процесуальними правами, зазначеними в пункті 2 статті 6 цього Дисциплінарного
кодексу (правил) ФХУ.
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2. При розгляді питання особа, щодо якої ведеться Дисциплінарне провадження
Органом спортивного правосуддя, має право:
1) знайомитися з матеріалами Дисциплінарного провадження;
2) давати пояснення;
3) посилатися на власні матеріали і надавати їх Органу спортивного правосуддя;
4) представити свою аргументацію, докази;
5) вимагати пред'явлення доказів.
3. Відсутність на засіданні Органів спортивного правосуддя особи, щодо якої ведеться
Дисциплінарне провадження, не впливає на законність рішення.
4. У разі, якщо для правильного розгляду і вирішення Дисциплінарного провадження
необхідна присутність особи, яка з об'єктивних причин не має такої можливості, така особа
має право заявити клопотання про участь у засіданні шляхом використання засобів
відеоконференції або іншого відео- зв’язку при наявності такої технічної можливості.
Стаття 7. Участь третіх осіб
1. Треті особи можуть бути запрошені до участі в Дисциплінарному провадженні з
ініціативи органу Спортивного правосуддя ФХУ.
Стаття 8. Запрошення на засідання
1. У разі необхідності, Орган спортивного правосуддя може запросити будь-якого
Суб’єкта хокею з шайбою для участі у засіданні. У такому випадку, такій особі
направляється запрошення за допомогою засобів електронного або поштового зв’язку.
Запрошення Гравцеві і Офіційній особі Клубу направляються в Клуб, до якого він/вона
належить.
2. До особи, що була викликана і не з'явилася на засідання Органу спортивного
правосуддя без поважних причин, відповідний Орган спортивного правосуддя може
застосувати Дисциплінарну санкцію у вигляді штрафу в розмірі до 3000 (трьох тисяч) грн.
00 коп.
Стаття 9. Обов’язок співпраці з Органами спортивного правосуддя
1. Всі особи, що мають відношення до відповідного Дисциплінарного провадження,
зобов'язані співпрацювати з Органами спортивного правосуддя для встановлення всіх
обставин справи, в тому числі надавати за запитами Органів спортивного правосуддя
необхідні документи, матеріали, відеозаписи, пояснення та іншу наявну інформацію. При
запиті документів, матеріалів, відеозаписів, пояснень та іншої інформації, Орган
спортивного правосуддя має право встановити розумний строк для їх надання. Документи
і пояснення можуть направлятися в Орган спортивного правосуддя за допомогою засобів
поштового або електронного зв'язку, або особисто.
2. До особи, яка ухиляється від співпраці з Органом спортивного правосуддя, в тому
числі, в разі не надання на вимогу Органу спортивного правосуддя необхідних документів,
матеріалів, відеозаписів, пояснень та іншої наявної інформації, відповідний Орган
спортивного правосуддя може застосувати спортивну санкцію у вигляді штрафу в розмірі,
що не може перевищувати розміру мінімальної заробітньої плати, встановленої чинним
законодавством України на дату винесення такого рішення.
3. Якщо будь-які особи відмовляються від співпраці з Органами спортивного
правосуддя, та за умови, що інших способів отримання необхідної інформації немає, то
Орган спортивного правосуддя приймає рішення по Дисциплінарному провадженню на
підставі наявних матеріалів.
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Стаття 10. Представництво
1. Фізичні особи беруть участь в Дисциплінарному провадженні особисто або через
свого представника. Особиста участь у справі фізичної особи не позбавляє її права мати по
цій справі свого представника. У разі необхідності, на вимогу Органів спортивного
правосуддя, особа зобов'язана особисто бути присутньою на засіданні.
2. Юридичні особи беруть участь в Дисциплінарному провадженні через особу, яка
має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або через представника, який діє
на підставі довіреності.
3. Довіреності, що видаються фізичними особами, мають бути засвідчені в
нотаріальному порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається за підписом її
керівника або іншої уповноваженої на це її установчими документами особи, скріплюється
печаткою такої юридичної особи за наявності.
Стаття 11. Виправлення описок та помилок в рішенні
1. Орган спортивного правосуддя може за власною ініціативою або за заявою
зацікавлених осіб виправити допущені в рішенні описки та помилки. Питання про внесення
виправлень у рішення Органів спортивного правосуддя розглядається на засіданні
відповідного Органу спортивного правосуддя.
Стаття 12. Нововиявлені обставини у справах про дисциплінарні правопорушення
1. Рішення Органів спортивного правосуддя, що вступило в законну силу, може бути
переглянуто на вимогу зацікавленої особи в разі виявлення такою особою обставин, фактів
і доказів, які могли б істотно вплинути на прийняття іншого за змістом рішення і які
об'єктивно не могли бути надані Органу спортивного правосуддя раніше.
2. Заява про перегляд рішення за нововиявленими обставинами подається до
відповідного Органу спортивного правосуддя не пізніше ніж через 10 (десяти) календарних
днів з дня, що слідує за днем прийняття відповідного рішення.
Стаття 13. Зміна рішення
1. У разі скасування або зміни рішення Органу спортивного правосуддя Органом
спортивного правосуддя ФХУ другої інстанції або Спортивним арбітражним судом на
користь Суб’єкта хокею з шайбою щодо якого здійснювалось Дисциплінарне провадження
всі дії спрямовані таким Суб’єктом хокею з шайбою на виконання рішення Органу
спортивного правосуддя підлягають негайному припиненню, всі права такого Суб’єкта
хокею з шайбою негайно поновлюються в обсязі, визначеному Органом спортивного
правосуддя ФХУ другої інстанції або Спортивним арбітражним судом, а сплачені грошові
кошти чи вилучені спортивні нагороди повертаються такому Суб’єкту хокею з шайбою у
строк, визначений відповідним рішенням.
2. Суб’єкт хокею з шайбою щодо якого прийнято рішення про зміну рішення Органу
спортивного правосуддя на його користь має право подати до відповідного Органу
спортивного правосуддя заяву про поворот виконання відповідного рішення.
3. Орган спортивного правосуддя другої інстанції, який розглядає справу в порядку
оскарження, за клопотанням осіб, які беруть участь у Дисціплінарному провадженні, має
право призупинити виконання рішень, прийнятих Органом спортивного правосуддя першої
інстанції, за умови, якщо заявник обґрунтував неможливість або значну складність
виконання відповідного рішення.
4. У разі, якщо рішення, що було зупинене у порядку, передбаченому пунктом 3 статті
13 цього Дисциплінарного кодексу (правил) ФХУ, після його перегляду в порядку
оскарження було залишено в силі, то, з метою дотримання балансу інтересів, Орган
спортивного правосуддя, який переглянув рішення в порядку оскарження має право
доповнити рішення додатковою Дисциплінарною санкцію.
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5. Звернення до Спортивного арбітражного суду, порядок розгляду та прийняття
рішень вказаним судом здійснюється у відповідності до норм чинного законодавства
України та норм міжнародного права.
Стаття 13-1. Перегляд рішення органом спортивного правосуддя першої інстанції
1. У разі, якщо органи спортивного правосуддя другої інстанції не функціонують,
орган спортивного правосуддя першої інстанції може переглянути раніше прийняте
рішення за власної ініціативи чи за письмовим вмотивованим зверненням суб’єкта хокею,
щодо якого було прийнято рішення.
2. Звернення суб’єкта хокею щодо перегляду органом спортивного правосуддя має
бути викладено у письмовій формі та містити аргументацію та вмотивування для перегляду
рішення.
3. Орган спортивного правосуддя першої інстанції може відмовити у перегляді
раніше прийнятого рішення за зверненням суб’єкта хокею, щодо якого було прийнято
рішення.
4. В разі, якщо суб’єкт хокею, ухилявся від співпраці з Органом спортивного
правосуддя, в тому числі, в разі не надання на вимогу Органу спортивного правосуддя
необхідних документів, матеріалів, відеозаписів, пояснень та іншої інформації, Орган
спортивного правосуддя може відмовити суб’єкту хокею у перегляді раніше прийнятого
рішення на цій підставі.
5. За наслідком перегляду раніше прийнятого рішення, орган спортивного правосуддя
першої інстанції вправі винести рішення виключно щодо пом’якшення або скасування
раніше застосованих дисциплінарних санкцій.
Стаття 14. Матеріальні витрати
1. Витрати, пов'язані з діяльністю Органів спортивного правосуддя ФХУ, несе ФХУ.
2. Рішенням Органу спортивного правосуддя витрати, пов'язані з здійсненням
Дисциплінарного провадження, зокрема щодо проведення експертизи, залучення експерта,
спеціаліста, можуть бути поділені в рівній частині (або в іншому співвідношенні) між
декількома особами, що приймають участь у розгляді справи, або можуть бути покладені
на одну із визначених осіб.
3. Орган спортивного правосуддя, що приймає рішення з даного питання, визначає,
яким чином розподіляються витрати на проведення Дисциплінарного провадження. Сума
витрат визначається Органом спортивного правосуддя, та не підлягає оскарженню.
4. Орган спортивного правосуддя вправі приймати рішення про зменшення розміру
відшкодування витрат, або про те, щоб витрати не відшкодовувались взагалі.
Стаття 15. Докази по справі
1. Доказами у справі про вчинення Дисциплінарного правопорушення є будь-які
відомості, на підставі яких Орган спортивного правосуддя визначає наявність чи
відсутність обставин, що мають відношення до справи, та на підставі яких Орган
спортивного правосуддя приймає рішення.
2. В якості доказів приймаються:
1) Рапорти суддів, помічників суддів, інспекторів матчу;
2) Офіційні протоколи матчів;
3) Заяви та пояснення осіб, по відношенню до яких ведеться Дисциплінарне
провадження, свідків та інший осіб;
4) Якісні та чіткі аудіо та відеозаписи, фотографії;
5) Експертні висновки спеціалістів;
6) Документи, що мають відношення до справи;
7) Речові докази;
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3. В якості доказів, також допускаються пояснення осіб, що беруть участь у
Дисциплінарному провадженні та інших осіб, в тому числі отримані засобами відео
конференції.
4. У разі надання Органу спортивного правосуддя відео- та фотоматеріалів у якості
доказів про вчинення Дисциплінарного правопорушення, то такі відео- та фотоматеріали
повинні бути якісними, з чітким зображенням та розбірливим звуком. Неякісні,
нерозбірливі, розмиті відео- та фотоматеріали не приймаються Органом спортивного
правосуддя в якості доказу вчинення Дисциплінарного правопорушення.
Стаття 16. Оцінка доказів
1. Органи спортивного правосуддя оцінюють докази на своє внутрішнє переконання,
що ґрунтується на повному, всебічному та об’єктивному дослідженні всіх обставин справи
в їх сукупності.
Стаття 17. Протокол матчу та рапорти Офіційних осіб матчу як докази у
Дисциплінарному провадженні
1. Будь-які відомості, що містяться в протоколі матчу і рапортах Офіційних осіб
матчу, вважаються достовірними, поки не доведено інше.
2. Орган спортивного правосуддя в ході розгляду справи про Дисциплінарне
правопорушення розглядає докази недостовірності відомостей, що містяться в протоколах
матчу і рапортах Офіційних осіб матчу, і враховує їх при визначенні вини особи у вчиненні
Дисциплінарного порушення.
Стаття 18. Доведення
1. При розгляді справи про Дисциплінарне правопорушення, Орган спортивного
правосуддя збирає докази, на підставі яких приймає рішення про винуватість чи
невинуватість особи.
2. Особа, щодо якої ведеться Дисциплінарне провадження, та інші зацікавлені особи
зобов’язані довести ті факти, обставини, аргументи тощо на які вони посилаються.
Стаття 19. Прийняття рішень Органами спортивного правосуддя ФХУ
1. Рішення Органів спортивного правосуддя ФХУ викладається у письмовій формі і
має назву «рішення».
2. Рішення Органів спортивного правосуддя ФХУ приймаються простою більшістю
голосів присутніх на засіданні членів.
3. У голосуванні бере участь кожен присутній на засіданні член Органів спортивного
правосуддя ФХУ.
4. Заочне голосування і голосування за дорученням не допускається. У разі рівного
розподілу голосів голос Голови відповідного Органу спортивного правосуддя є
вирішальним.
5. У випадку наявності конфлікту інтересів чи обставин, що загрожують
неупередженості прийняття рішення органом спортивного правосуддя, при неможливості
здійснення своїх повноважень, голова комітету бере самовідвід. В такому випадку,
Заступник голови Органу спортивного правосуддя, виконує повноваження голови органу,
в т. ч. підписує відповідні рішення тощо.

12

Стаття 19-1. Особлива (автоматична) форма рішень про застосування дисциплінарних
санкцій.
1. Рішення органу спортивного правосуддя щодо обов’язкових дисциплінарних
санкцій за дисциплінарні порушення, передбачені ч. 1 ст. 48 цього Дисциплінарного
кодексу (правил), пов’язані із отриманням (накопиченням) учасниками спортивних змагань
певної кількості визначених штрафів за порушення правил гри, приймаються органом
спортивного правосуддя за спрощеною процедурою, без залучення та повідомлення
учасників дисциплінарного провадження. Рішення органу спортивного правосуддя щодо
зазначених дисциплінарних санкцій вступають в силу автоматично, з моменту отримання
відповідним учасником змагань відповідного штрафу (штрафів) у матчі, зафіксованого в
офіційному протоколі матчу. Головний суддя Федерації повідомляє про отримання
учасником змагань відповідних штрафів орган спортивного правосуддя, спортивного
директора Федерації та команду, гравець якої отримав відповідний штраф засобами
електронної пошти.
2. З метою оперативного донесення до команд-учасниць інформації про застосовані
дисциплінарні санкції за зазначені порушення, рішення із зазначених питань можуть
повідомлятися командам-учасницям головним суддею Федерації, в тому числі в усній
формі, без оформленого рішення органу спортивного правосуддя. Належним чином
оформлене рішення орану спортивного правосуддя надсилається відповідній команді не
пізніше 14 робочих днів з моменту його прийняття.
3. В разі, якщо буде встановлено, що застосований до гравця штраф за порушення
правил гри, що став підставою для автоматичного застосування дисциплінарної санкції, був
застосований суддями матчу помилково, а відповідний учасник фактично відбув покарання,
орган спортивного правосуддя враховує помилково відбуте покарання учасником
спортивних змагань при подальшому розгляді дисциплінарних проваджень щодо
зазначеного учасника змагань, зменшуючи необхідну кількість дискваліфікації за рахунок
фактично відбутих покарань в наслідок помилки, але результат матчу, в якому учасник
змагань не прийняв участі не підлягає оскарженню.
Стаття 20. Зміст рішення
1. У рішенні Органів спортивного правосуддя зазначається:
1) перелік членів відповідного Органу спортивного правосуддя, присутніх на
засіданні;
2) інформація, щодо особи, відносно якої ведеться Дисциплінарне провадження;
3) короткий виклад обставин вчиненого Дисциплінарного правопорушення;
4) посилання на положення регламентних документів ФХУ, інших нормативних актів,
якими керувався Орган спортивного правосуддя;
5) резолютивна частина;
6) інформація про порядок оскарження рішення;
7) термін сплати штрафу (якщо до особи було застосовано спортивну санкцію у
вигляді штрафу).
2. Рішення підписуються Головою відповідного Органу спортивного правосуддя., або
заступником голови Органу спортивного правосуддя, у випадку самовідводу голови органу,
або неможливості головою здійснення своїх повноважень.
Стаття 21. Вступ рішень Органів спортивного правосуддя у силу
1. Рішення Органів спортивного правосуддя за загальним правилом вступають в силу
негайно, з моменту їх прийняття органом спортивного правосуддя.
Стаття 22. Опублікування рішень Органів спортивного правосуддя
1. Рішення Органів спортивного правосуддя ФХУ може бути опубліковано на
офіційному сайті ФХУ.
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2. Орган спортивного правосуддя вправі прийняти рішення про те, щоб певні рішення
не опубліковувалися.
Стаття 23. Направлення рішень Органів спортивного правосуддя Суб’єкту хокею з
шайбою
1. Особі, щодо якої застосовано Дисциплінарну санкцію, направляється копія
рішення Органу спортивного правосуддя протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту
його прийняття. Копію рішення Органу спортивного правосуддя може бути надано іншим
зацікавленим особам на їх письмову вимогу.
11. З метою оперативного інформування про застосовані дисциплінарні санкції,
рішення Дисциплінарного комітету може бути направлено з адреси офіційної електронної
пошти Федерації у стислій формі, у вигляді електронного листа, з викладенням суті
застосованої дисциплінарної санкції без дотримання вимог, визначених статтею 20 цього
кодексу (правил) (Зміст рішення). Рішення дисциплінарного комітету, направлене у такий
спосіб, набуває чинності з моменту направлення електронного листа з адреси офіційної
електронної пошти Федерації. Копія рішення дисциплінарного комітету, оформлене
відповідно до статті 20 цього кодексу (правил), направляється особі не пізніше ніж через 14
робочих днів з моменту направлення електронного листа що містить стислий зміст рішення.
2. Копію рішення Органу спортивного правосуддя має право посвідчувати Голова
відповідного Органу спортивного правосуддя, або особа, яка його заміщає.
3. Копія рішення Органу спортивного правосуддя може направлятися в електронному
вигляді за допомогою засобів електронного зв'язку (електронною поштою), а також за
допомогою поштового зв'язку за адресами, наданими в письмовій формі зацікавленими
особами на засіданні відповідного Органу спортивного правосуддя.
Стаття 24. Право на оскарження
1. Оскаржити рішення Органів спортивного правосуддя має право особа, щодо якої
застосовано Дисциплінарну санкцію, а також інша особа, інтереси якої безпосередньо
зачіпає рішення Органів спортивного правосуддя.
2. Подання скарги в розумінні пункту 1 статті 24 Дисциплінарного кодексу (правил)
ФХУ є платним. Розмір обов’язкового внеску за подання скарги визначається Органом
спортивного правосуддя при винесенні рішення та зазначається в ньому, але не може
перевищувати розміру трьох мінімальних заробітних плат, встановлених чинним
законодавством України на дату подання скарги.
Стаття 25. Оскарження рішень Органу спортивного правосуддя
1. Скарги на рішення Органу спортивного правосуддя першої інстанції
розглядаються Органом спортивного правосуддя другої інстанції.
11. У разі, якщо Орган спортивного правосуддя другої інстанції не функціонує,
оскарження здійснюється відповідно до Статті 13-1 цього кодексу (правил).
2. Скарга на рішення Органу спортивного правосуддя першої інстанції подається до
Органу спортивного правосуддя другої інстанції за допомогою засобів поштового або
електронного зв’язку.
3. Скарга на рішення Органу спортивного правосуддя першої інстанції повинна
містити:
1) найменування Органу спортивного правосуддя, до якого подається скарга;
2) найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
яка подає скаргу, і його контактні дані;
3) вказівка на оскаржуване рішення;
4) доводи скарги;
5) докази, на які посилається особа, яка подає скаргу;
6) прохання особи, яка подає скаргу;
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7) перелік доданих до скарги документів.
4. Скарга підписується особою, яка подає скаргу, або його представником. До скарги,
поданої представником, повинна бути додана довіреність, оформлена у відповідності до
вимог цього Дисциплінарного кодексу (правил) ФХУ, що засвідчує повноваження
представника.
5. Особа, яка подала скаргу, може відкликати її в будь-який момент до винесення
Органом спортивного правосуддя другої інстанції рішення за скаргою.
Стаття 26. Строки подання скарги
1. Рішення Органу спортивного правосуддя першої інстанції оскаржується до Органу
спортивного правосуддя другої інстанції протягом 5 (п’яти) робочих днів з наступного дня,
що слідує за днем прийняття зазначеного рішення.
Стаття 27. Строки розгляду скарги
1. Орган спортивного правосуддя другої інстанції, до якого надійшла належно
оформлена скарга на рішення Органу спортивного правосуддя першої інстанції, повинен
прийняти до провадження і розглянути скаргу протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з
моменту отримання такої скарги.
Стаття 28. Рішення Органів спортивного правосуддя, які не підлягають оскарженню
1. Орган спортивного правосуддя другої інстанції не може розглядати скарги на
рішення Органу спортивного правосуддя першої інстанції, пов'язані із застосуванням
прийнятої Дисциплінарної санкції у вигляді:
1) дискваліфікації менш ніж на 5 (п’ять) матчів (включно) або на термін менше 2
(двох) місяців (щодо кожної окремої дисциплінарної санкції);
2) штрафу рівного або менше 5000 (п’яти тисяч) грн. 00 коп. для юридичних осіб і
рівного або менше 3000 (трьох тисяч) грн. 00 коп. для фізичних осіб.
3) для суддів – усі передбачені дисциплінарні покарання, за виключенням
відсторонення від суддівства понад 3 (три) місяці чи до кінця сезону.
4) для оф. осіб команд, клубів – щодо рішень, прийнятих за результатом розгляду
офіційного протесту про визначення результату матчу. Щодо рішень, пов’язаних із
застосуванням санкції у вигляді технічної поразки, анулювання результату матчу за
порушення вимог регламенту (регламентів) спортивного змагання.
Стаття 29. Повернення скарги
1. Скарга на рішення Органу спортивного правосуддя першої інстанції повертається
Органом спортивного правосуддя другої інстанції особі, яка подала скаргу, в наступних
випадках:
1) скарга не відповідає вимогам, встановленим положеннями цього Дисциплінарного
кодексу (правил) ФХУ;
2) скарга подається неналежною особою;
3) скарга подається на рішення, яке не може бути оскаржене відповідно до положень
цього Дисциплінарного кодексу (правил) ФХУ;
4) скарга подається після встановленого закінчення терміну на оскарження.
2. Повернення скарги здійснюється за рішенням Органу спортивного правосуддя
другої інстанції. Якщо підстави повернення скарги можуть бути усунені особою, що її
подала, повернута скарга може бути подана знову, але в межах встановленого терміну на
оскарження.
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Стаття 30. Рішення Органу спортивного правосуддя ФХУ другої інстанції
1. Орган спортивного правосуддя ФХУ другої інстанції, який розглядає скаргу на
рішення Органу спортивного правосуддя ФХУ першої інстанції, має право прийняти одне
з таких рішень:
1) залишити рішення Органу спортивного правосуддя ФХУ першої інстанції в силі;
2) змінити рішення Органу спортивного правосуддя ФХУ першої інстанції;
3) скасувати рішення Органу спортивного правосуддя ФХУ першої інстанції і
направити справу на новий розгляд до Органу спортивного правосуддя ФХУ першої
інстанції;
4) скасувати рішення Органу спортивного правосуддя ФХУ першої інстанції і
винести нове рішення.
2. Рішення Органу спортивного правосуддя ФХУ другої інстанції, що розглядає
скаргу, має відповідати загальним вимогам до складання рішення, встановленим статтею
20 цього Дисциплінарного кодексу (правил) ФХУ.
3. Орган спортивного правосуддя ФХУ другої інстанції, який розглядає скаргу, має
право як зменшити розмір призначеної Дисциплінарним кодексу (правил) Дисциплінарної
санкції, так і збільшити її розмір.
Стаття 31. Прийняття рішень Органом спортивного правосуддя ФХУ другої інстанції
1. Рішення Органу спортивного правосуддя ФХУ другої інстанції, оформлюються у
письмовій формі та мають назву «рішення».
2. Рішення Органу спортивного правосуддя другої інстанції приймаються простою
більшістю голосів присутніх на засіданні членів.
3. У голосуванні бере участь кожен присутній на засіданні член Органу спортивного
правосуддя другої інстанції
4. Заочне голосування і голосування за дорученням не допускається. У разі рівного
розподілу голосів голос Голови є вирішальним.
Стаття 32. Зміст рішення Органу спортивного правосуддя ФХУ другої інстанції
1. У рішенні Органу спортивного правосуддя другої інстанції зазначається:
1) перелік членів Органу спортивного правосуддя ФХУ другої інстанції, присутніх
на засіданні;
2) ідентифікаційні дані особи, щодо якої ведеться Дисциплінарне провадження, та
інформація про її належне сповіщення при проведенні засідання Органу спортивного
правосуддя ФХУ другої інстанції;
3) короткий виклад обставин вчиненого Дисциплінарного правопорушення;
4) посилання на положення регламентних документів ФХУ, інших нормативних
актів, якими керувався Орган спортивного правосуддя другої інстанції;
5) резолютивна частина;
6) інформація про порядок оскарження рішення;
7) термін сплати штрафу (якщо до особи було застосовано спортивну санкцію у
вигляді штрафу).
2. Рішення підписуються Головою Органу спортивного правосуддя другої інстанції.
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РОЗДІЛ 2. ДИСЦИПЛІНАРНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 33. Дисциплінарне правопорушення.
1. Дисциплінарним правопорушенням визнається винне вчинене діяння (дія або
бездіяльність), що виразилося в порушенні Правил гри, правил цього Дисциплінарного
кодексу (правил) ФХУ, а також інших документів, що поширюють свою дію на Суб’єктів
хокею з шайбою.
2. Кваліфікацію Дисциплінарного правопорушення, а також застосування
Дисциплінарних санкцій здійснюють уповноважені Органи спортивного правосуддя, або в
окремих випадках органи, визначені цим Дисциплінарним кодексом (правилами) ФХУ.
3. Суб’єктом Дисциплінарного правопорушення є Клуби, Команди, Збірні команд
України, а також особи, які на момент його вчинення є Гравцем (хокеїстом) або Офіційною
особою Клубу (Команди), Офіційною особою Ліги, членом збірної Команди України, якщо
інше не зазначено в цьому Дисциплінарному кодексі (правилах) ФХУ. Якщо норма цього
Дисциплінарного кодексу (правил) ФХУ встановлює спортивну відповідальність
спеціального суб'єкта (тобто суб'єкта Дисциплінарного правопорушення, зазначеного в
певній статті цього Дисциплінарного кодексу (правил) ФХУ) за вчинення певного
Дисциплінарного правопорушення, то Дисциплінарна санкція за вчинення такого
правопорушення може бути застосована тільки відносно зазначеного в ній суб'єкта.
4. Суб'єкти, які прямо не підпадають під визначення Офіційних осіб, але за
дорученням Клубу, іншого Суб'єкта хокею з шайбою здійснюють пов'язану з хокеєм
діяльність, що так чи інакше формує уявлення про Клуб, інший Суб'єкт хокею з шайбою,
що впливає на їх ділову репутацію (коментатори і ін.), при вчиненні правопорушень,
передбачених цим Дисциплінарним кодексом (правилами) ФХУ, притягуються до
відповідальності відповідно до положень цього Дисциплінарного кодексу (правил) ФХУ.
РОЗДІЛ 3. ВИДИ ДИСЦИПЛІНАРНИХ САНКЦІЙ
Стаття 34. Попередження
1. Попередження є профілактичним заходом і призначається в разі малозначності
наслідків порушення, визнанням провини порушником.
Стаття 35. Штраф за порушення Правил гри
1. У разі порушення Правил гри учасниками матчу Головний арбітр (Головний суддя)
застосовує покарання, що передбачені правилами гри.
2. Порядок накладання та відбування цих покарань регулюється Правилами гри та
цим Дисциплінарним кодексом (правилами) ФХУ.
3. Покарання за порушення Правил гри також може бути застосовано
Дисциплінарним комітетом в разі виявлення факту такого порушення після проведення
матчу, в тому числі, якщо таке порушення не було зафіксовано спортивними суддями, або
було невірно трактовано суддями в офіційному протоколі гри. Факт такого порушення
встановлюється дисциплінарним комітетом на підставі висновку комісії з оцінювання
якості суддівства, відеозаписів матчів та інших доказів.
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Стаття 36. Технічна поразка
1. Технічна поразка зараховується Команді, яка не з’явилася на гру, допускає до участі
в грі не заявленого гравця, винної у завершенні гри до закінчення часу, або здійснила
порушення вимог регламенту змагань, що має наслідком застосування такої санкції
відповідно до регламенту.
2. Зарахування команді технічної поразки має наслідком автоматичне зарахування
технічної перемоги команді – супернику.
3. Поведінка Гравців та / або Офіційних осіб клубу (команд), що спричинила
припинення матчу, має наслідком зарахуванням технічної поразки винній команді.
4. Недисциплінована поведінка Гравців та / або Офіційних осіб обох Клубів (команд),
що спричинила припинення матчу, - карається зарахуванням технічної поразки обом
командам (-; -). В такому випадку, обом командам очки не нараховуються. Під винною
командою розуміється команда, до якої встановлена приналежність осіб, які вчинили
правопорушення. Якщо приналежність осіб, які вчинили правопорушення, не встановлена,
відповідальність за дане порушення несе команда-господар.
5. В разі застосування дисциплінарної санкції у вигляді технічної поразки до команди,
що програла матч, результат гри залишається незмінним. із зарахуванням обом командам
усіх статистичних показників.
Стаття 37. Анулювання результату гри
1. Анулювання результату гри – відміна фактичного результату гри і, як наслідок,
визначення переможця матчу у відповідності до вимог регламенту змагань.
2. Результат гри може бути анульований у разі, якщо встановлено, що Команда
проводила гру з грубими порушеннями регламентних документів, не продовжила гру після
перерви або припинила гру до завершення часу гри.
3. При анульовані результату матчу винній Команді зараховується технічна поразка
(-:+).
4. Якщо обидві Команди винні в анулюванні результату гри, кожній з них
зараховується технічна поразка (-:+). Очки в такому випадку не нараховуються жодній з
Команд.
Стаття 38. Зняття нарахованих очок
1. Зняття очок здійснюється за встановлені грубі або систематичні порушення
регламентних документів змагань.
Стаття 39. Дискваліфікація на визначену кількість матчів, на визначений період
1. Дискваліфікація на матч (матчі) – заборона брати участь в наступному матчі
(матчах) чи знаходитись на лаві запасних своєї Команди, не залежно від того є вона
календарною або перенесеною.
2. Клуб (Команда) зобов’язаний відсторонити від участі у матчі дискваліфікованого
Гравця чи Офіційного представника Команди, та несе повну відповідальність за заявку на
гру дискваліфікованих Гравців чи Офіційних представників.
3. У випадку порушення цих вимог до Команди застосовуються дисциплінарні заходи
згідно Правил гри та регламентів змагань. В разі, якщо Правилами гри та регламентами
змагань не передбачені дисциплінарні заходи, Дисциплінарний комітет має право
застосувати додаткові покарання до осіб, якими не було виконано відповідне рішення.
4. Додаткова дискваліфікація застосовується на розсуд органу спортивного
правосуддя у разі завдання травм супернику внаслідок порушення правил, відверто
хуліганських, неспортивних дій, що йдуть у розріз із принципами чесної гри. Розмір
додаткової дискваліфікації, передбачений цим кодексом (правилами) за відповідне
порушення може бути збільшений або встановлений органом спортивного правосуддя на
власний розсуд.
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Стаття 40. Дискваліфікація з поточних змагань
1. Дискваліфікація Команди з поточних змагань може застосовуватись при
встановленні повторних порушень регламентних документів змагань.
2. За неявку без поважної причини на два різних тури, Команда-учасник знімається зі
змагань.
3. Якщо Команда, яка виключена зі змагань, провела половину і більше матчів, їй
зараховуються технічні поразки в матчах, які залишились (-:+), а командам-суперницям
зараховуються технічні перемоги (+:-). Якщо Команда, яка виключена зі змагань, провела
менше половини матчів – результати зіграних нею матчів анулюються. Всі індивідуальні
статистичні показники (забиті шайби, результативні передачі тощо), набрані Гравцями у
матчах з дискваліфікованою Командою анулюються.
Стаття 41. Заборона на появу в роздягальні чи на лаві запасних
1. Гравцю чи Офіційній особі Команди (Клубу), щодо яких застосовано
дисциплінарну санкцію у вигляді дискваліфікації (обов’язкової, додаткової) на визначену
кількість матчів, забороняється вхід до роздягальні чи перебування на лаві для запасних до,
під час та після матчу, на які він дискваліфікований.
2. У випадку невиконання даного виду покарання покарань Головний суддя не
розпочинає (зупиняє) гру, та винній Команді зараховується технічна поразка, відповідно до
цього Дисціплінарного кодексу (правил) ФХУ.
Стаття 42. Заборона на реєстрацію Контрактів і заявку Гравців на сезон або на окремо
взятий Матч
1. Дисциплінарний комітет має право (тільки відносно чемпіонату України з хокею з
шайбою серед чоловіків) призупинити на визначений термін реєстрацію Контрактів Клубу,
заборонити Клубу дозаявляти Гравців протягом сезону або заявляти Гравців на окремо взяті
матчі на визначений термін, заборонити Гравцю бути заявленим на сезон, дозаявленим
протягом сезону або заявленим на окремо взяті Матчі на визначений термін в разі
порушення клубом своїх обов’язків перед гравцями, передбачених контрактом.
Стаття 43. Грошова компенсація (штраф)
1. Грошова компенсація за додаткову дискваліфікацію Гравця чи Офіційної особи
Команди може застосовуватися лише у змаганнях чемпіонату України серед чоловіків за
письмовим зверненням Клубу (Команди) на Гравця (представника) якого накладається
додаткове дисциплінарне покарання. У змаганнях серед вихованців ДЮСШ та Чемпіонату
України серед юніорів, додаткова дискваліфікація не може бути замінена на грошову
компенсацію.
2. Усі види штрафів, що передбачені цим Дисциплінарним кодексом (правилами)
ФХУ підлягають сплаті в строк не пізніше 7 (семи) календарних днів з дати їх накладання,
але до початку наступної гри Команди.
3. У випадку несплати грошової компенсації (штрафу) на Офіційного представника
(Гравця) Команди автоматично накладається покарання, передбачене статтею 41 (заборона
на появу в роздягальні чи на лаві запасних) та до моменту сплати.
4. У випадку накладання штрафу на Команду (Клуб), що передбачені Розділом 6
цього Дисциплінарного кодексу (правил) (тільки у відносно чемпіонату України серед
чоловіків) та у разі невиконання Командою (Клубом) цих дисциплінарних санкцій до дати
початку наступної гри Команди, автоматично вступають у дію дисциплінарні санкції,
передбачені статтею 36 (технічна поразка) на всі наступні ігри до моменту сплати штрафу.
5. Орган спортивного правосуддя має право змінити дисциплінарну санкцію у формі
Грошової компенсації (штрафу), передбачену положеннями цього дисциплінарного
кодексу (правил) за відповідне порушення на інший вид дисциплінарної санкції, та має

19

право не застосовувати грошову компенсацію (штраф) у разі, якщо за відповідне порушення
передбачені інші види дисциплінарних санкцій.
Стаття 44. Компенсація Команді матеріальних витрат
1. Всі випадки зривів проведення календарних матчів, у разі виникнення претензій
однієї із сторін стосовно матеріальних витрат за непроведений матч, після встановлення
винних осіб органом спортивного правосуддя, підлягають розгляду Виконавчою дирекцією
ФХУ та/або органом спортивного правосуддя.
2. При встановленні умисних дій зі зриву матчу, винна сторона відшкодовує заподіяні
її діями (бездіяльністю) збиток, а також до неї можуть бути застосовані інші санкції аж до
виключення Команди зі складу Учасників змагань.
3. Даний вид санкції застосовується лише у змаганнях Чемпіонату України.
Стаття 45. Надзвичайні порушення
1. За здійснення надзвичайних, виняткових порушень регламентуючих документів
або порушень, що призвели до трагічних наслідків, до фізичних чи юридичних осіб можуть
застосовуватись дисциплінарні заходи аж до довічної дискваліфікації.
2. Рішення щодо застосування дисциплінарних заходів за такі порушення можуть
прийматися органами спортивного правосуддя.
Стаття 46. Проведення визначеної кількості ігор за закритими трибунами
1. Дисциплінарний захід, що накладається на Команду (Клуб) за неналежне
проведення домашніх матчів, незабезпечення умов для безпечного проведення домашніх
матчів у відповідності до Правил гри чи регламентів змагань, прояви хуліганських дій зі
сторони Гравців, Офіційних представників Команд чи вболівальників у домашніх чи
виїздних матчах.
2. У разі накладання цієї Дисциплінарної санкції Команда зобов’язана провести
визначену кількість домашніх матчів без доступу на трибуни (чи інші прилеглі до льодового
майданчику території) вболівальників чи інших осіб, що не занесені до Офіційного
протоколу гри. Крім осіб, що не занесені до Офіційного протоколу гри, на такому матчі
мають право бути присутніми тільки акредитовані журналісти, та організатора
(співорганізатора) змагань.
3. У випадку, якщо на думку Головного судді матчу (чи Офіційного представника
ФХУ) ця Дисциплінарна санкція не була виконана, або виконана не у повному обсязі, гра
не розпочинається (зупиняється) та на винну Команду автоматично накладаються
Дисциплінарні санкції, передбачені статтею 36 (Технічна поразка).
Стаття 47. Комбінування Дисциплінарних санкцій
1. У випадках якщо це прямо не суперечить положенням цього Дисциплінарного
кодексу (правил) ФХУ, застосування Дисциплінарних санкцій за різні Дисциплінарні
правопорушення може комбінуватись (застосовуватись разом). Тобто, за різні
Дисциплінарні правопорушення Командою в одній грі можуть накладатись кілька
Дисциплінарних санкцій.
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РОЗДІЛ 4. ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ ДО ГРАВЦІВ ТА ОФЦІЙНИХ
ПРЕДСТАВНИКІВ КОМАНД
Стаття 48. Дисциплінарні правопорушення та Дисциплінарні санкції
1. Цим розділом встановлюється перелік Дисциплінарних правопорушень Правил
гри, розглядаються Органами спортивного правосуддя ФХУ і за якими виноситься рішення
щодо накладання обов’язкових та додаткових санкцій на Гравців, тренерів та Офіційних
представників Команд.

№

Порушення правил

Обов'язкова
дискваліфіка
ція кількість
матчів

Штраф

Додаткова
дискваліфіка
ція кількість
матчів

Сума
грошової
компенсації за
гру додатк.
дискваліф.
(грн.)

Покарання, які накладаються на гравця за наступні порушення правил:
1.

Атака в ділянку голови
або шиї (Х.9) (48)

2.

Атака суперника ззаду
(Х.8) (43)

3.

4.

Поштовх суперника на
борт (Х.4) (41)

Підсічка (Х.45) (52)

6.

Неправильна атака (Х.7)
(42)
Заборонений удар (для
жінок) (Х.54) (165)

8.

9.

1

2-5

4000

5+20

0

1-3

2000

25

1

2-5

4000

5+20

0

1-3

2000

25

1

2-5

4000

5+20

0

1-3

1500

25

1

1-5

2500

25

3

1-5

2500

5+20

0

1-3

4000

25

1

1-5

3500

5+20

0

1-3

2000

25

1

1-5

3000

5+20

0

1-3

1000

25

1

1-5

23000

5+20

0

1-5

2000

25

1

1-7

3000

Блокування (Х.34) (56)

5.

7.

25

(Для гравців молодших
вікових категорій (до U13
включно) (згідно
регламенту змагань)
Удар ліктем (Х.24) (45)

Удар коліном (Х.37) (50)
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10.

11.

12.

13.

Небезпечна гра високо
піднятою ключкою (Х.28)
(60)

1-3

2000

25

1

1-5

3000

5+20

0

1-5

1000

25

1

1-7

3000

5+20

0

1-3

1000

25

1

1-5

3000

5+20

0

1-3

2500

25

1

1-5

3000

5+20

0

1-3

1500

25

1

1-3

1500

5+20

0

1-3

1500

25

1

1-5

2000

5+20

0

1-5

3000

25

1

1-7

5000

5+20

0

1-5

3000

25

1

1-7

5000

Підніжка (Х.52) (57)

Відсічення (Х.10) (44)

Затримка ключкою
(Х.31) (55)

15.

Затримка за волосся,
шолом або маску, або
скоює грубість (Х.41) (51)

16.

Поштовх суперника
ключкою (Х.12) (59)

18.

0

Удар ключкою (Х.44) (61)

14.

17.

5+20

Колючий удар (Х.46) (62)

Удар кінцем ключки
(Х.6) (58)

19.

Плювання (Х.47) (39)

20

1

1-7

5000

20.

Удар ногою (Х.36) (49)

25

1

2-7

4000

21.

Укус (Х.3) (23.8)

25

1

1-7

3000

22.

Контакт з глядачем (Х.25)
(75) (39)

20

3

1-10

5000

5+20

1

1-10

5000

25

1

1-7

2500

23.

Удар головою (Х.27) (47)

22

Гравець, який:

24.

Замахується ключкою на
іншого гравця протягом
будь-якого конфлікту
(Х.53/73) (46)

20

1

1-5

5000

25.

Покараний другим
дисциплінарним штрафом
в одній і тій самій грі
(XI.9/2) (75)

10+20

1

2

3000

26.

Продовжує будь-яким
чином лінію поведінки, за
яку він вже був
оштрафований малим або
дисциплінарним штрафом
(Х.1/5/1) (Х.53/5.1) (75)

20

1

3

3000

27.

Використовує вирази,
жести що стосуються
расової дискримінації
(Х.53/7/1) (75)

20

3

3-10

5000

28.

Кидає навмисно ключку
або будь-який інший
предмет за межі
хокейного майданчика
(75)

20

1

1-5

1500

29.

Залишає лаву для
штрафників до закінчення
його штрафного часу для
оспорювання дій суддів
або вступу до конфлікту
(Х.39.4) (46) (70)

2+20

2

1-5

3000

30.

Першим залишає лаву
запасних під час бійки
або конфлікту (46) (70)

20

2

1-5

5000

20

1

1-5

5000

31.

Кидає сторонні предмети
на лід або поза його межи
на знак протесту проти
рішення судді або в
напрямку гравців або
неігрового персоналу
суперника, обливає
суддю водою(Х.1/5/2) як
вирази проти рішення
арбітрів (53) (X.53/6)

25

2

1-10

5000

32.

Б’є суперника в голову
або шию блокером
(воротар) (ХІІ.35) (51)

25

1

1-5

3000

33.

Навмисне б'є, здійснює
силовий прийом,
здійснює будь який
фізичний контакт, травму
суддю, кидає шайбу або
будь-який предмет в
суддю (Х.1/6/1,2,3) (40)

20

5

3-10

30000
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34.

Погрожує ,робить
непристойні або
образливі жести робить
расові або етнічні натяки,
плюється, розмазує кров
використовує вислови
сексуального характеру
на адресу арбітрів
(Х.1.6/4) (75) (40)

20

2

2-10

30000

35.

Заважає чи завдає шкоди
проведенню гри, розмазує
кров по светру або плює в
суперника (75)

20

2

1-10

3000

36.

Перебуваючи на льоду
або поза ним, або на
майданчику до, під час
або після гри, робить
будь-які образливі жести
стосовно будь-якої особи
(75)

20

1

1-10

3000

37.

Виявляє виняткову
грубість, або є агресором
в бійці ,або навмисне
вступає в конфлікт з
глядачем (46)

2+5+20

1

1-10

12500

38.

Використовує
непристойні вирази на
адресу суддів або
контактує неповажним
чином або намагається
використати фізичний
вплив (Х.1/51(3)) (39)

20

3

3-8

4000

Покарання, які накладаються на офіційного представника команди який:

39.

Бере участь в конфлікті
або бійці на льоду або
поза межами майданчика
(46)

20

3

3-10

5000

40.

Винен в
недисциплінованій
поведінці (75)

20

1

1-10

4000

41.

Кидає сторонні предмети
на лід Х.50 (39)

2+20

1

1-10

7500

42.

Виходить на лід під час
будь-якого періоду без
дозволу головного судді
(39) (70)

20

1

1-10

5000

24

43.

Погрожує, робить
непристойні або
образливі жести робить
расові або етнічні натяки,
плюється, розмазує кров,
скоює фізичний контакт,
використовує вислови
сексуального характеру
на адресу арбітрів
(Х.1.6/4) (39)

20

3

2-10

7000

44.

Відносно будь-кого:
навмисно хапає, чіпає,
відштовхує, штовхає, б'є,
кидає будь-який предмет,
плюється, робить будьякий образливий жест
(39)

20

1

1-10

5000

Покарання, які накладаються з формулюванням бійка чи грубість на гравця який:
45.

Бере участь у бійці
(Х.26.2) (46)

5

0

1-10

1000

46.

Є ініціатором бійки
(Х.26.4) (46)

2+5+20

1

1-10

1500

47.

Є третьою стороною
сутички першим вступив
в існуючий конфлікт
(Х.26.5) (46)

20

1

1-10

1500

48.

Чинить опір лайнсмену
(Х.26.6) (46)

2+2+20

3

1-10

2500

49.

Бере участь у бійці в
підтрибунному
приміщенні під час
перерви матчу або після
його закінчення. (46)

20

3

1-10

2500

50.

Б'є під час бійки нічого
не підозрюючого
суперника і завдає йому
травму або наносить
нокаутуючий удар (46)

25

2

1-10

15000

Додаткові покарання, які накладаються на гравця чи офіційного представника команди
якщо:
51.

Гравець, покараний
третім і кожним
наступним великим
штрафом, в різних матчах

5

1

1

3000

52.

Гравець, покараний
третім і кожним
наступним
дисциплінарним
штрафом, в різних матчах

10

1

1

3000

25

53.

Гравець чи офіційний
представник команди,
покараний другим і
кожним наступним
дисциплінарним до кінця
гри штрафом, в різних
матчах

20

1

1-3

3000

54.

Гравець чи офіційний
представник команди,
покараний другим і
кожним наступним матчштрафом, в різних матчах

25

2

3

4000

Кожне наступне
порушення – збільшення
попереднього штрафу на
100%

2

0

1

1000

56.

Гравець, светр якого не
одягнений поверх трусів

2

0

1

1000

57.

Гравець, у віці до 20
років, у якого відсутня
капа

2

0

1

1000

58.

Гравець, захист очей
(візор) якого не
відповідає правилам гри

2

0

1

1000

59.

Гравець (офіційний
представник команди),
визнаний організатором
бійки на передматчевій
розминці та / або в
підтрибунному
приміщенні під час
перерв матчу або після
матчу

-

8

1-10

5000

60.

Гравець (офіційний
представник команди),
повторно визнаний
організатором бійки на
передматчевій розминці
та / або в підтрибунному
приміщенні під час
перерв матчу або після
матчу

-

15

1-10

10000

61.

Головний тренер
команди, чий Гравець
першим залишив лаву
запасних гравців або
штрафників під час бійки
або конфлікту

-

3

1-10

5000

62.

Головний тренер
команди, чий Гравець
визнаний організатором
бійки

-

1

1-10

3500

Гравець, покараний
малим штрафом за
симуляцію.(64.1)
55.
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2. Інші порушення
№

Дисциплінарне правопорушення

Санкція

1.

Укладення хокеїстом-професіоналом двох і
більше договорів (за винятком випадку переходу Дискваліфікація гравця на термін від 4
(трансферу) гравця на умовах «оренди») на один (чотирьох) до 6 (шести) місяців.
і той же період.

2.

Укладення хокеїстом-професіоналом договору з
хокейним клубом, в який він перейшов на умовах Заборона на реєстрацію нових хокеїстів
«оренди», на період, що перевищує термін, для нового професійного хокейного клубу
встановлений трансферним контрактом на хокеїста.
умовах «оренди».

3.

Вчинення хокеїстом-професіоналом та / або
Штраф на новий хокейний клуб хокеїста в
хокейним клубом, за який він виступає на умовах
розмірі до 250 000 (двохсот п'ятдесяти
«оренди», дій, спрямованих на перехід
тисяч) гривень.
(трансфер) хокеїста в третій хокейний клуб.

4.

Дострокове розірвання договору з ініціативи
хокеїста-професіонала або вчинення хокеїстомШтраф у розмірі до 50 000 (п'ятдесяти
професіоналом винних дій (бездіяльності), які
тисяч) гривень
спричинили дострокове розірвання договору з
ініціативи професійного хокейного клубу.

5.

Невиконання професійним хокейним клубом
Штраф на професійний хокейний клуб в
умов трансферного контракту, трансферного
розмірі до 250 000 (двохсот п'ятдесяти
контракту на умовах «оренди», в т. ч. умов по
тисяч) гривень.
трансферній виплаті.

6.

Дострокове розірвання професійним хокейним
клубом договору з хокеїстом, а також невиплата
професійним хокейним клубом винагороди
хокеїстові, тренеру протягом 2 (двох) або більше
місяців поспіль.

7.

Порушення хокеїстом / тренером термінів оплати
Штраф у розмірі до 150 000 (ста п'ятдесяти
компенсації (виплати) за дострокове розірвання
тисяч) гривень.
договору.

8.

Невиконання професійним хокейним клубом
фінансових зобов'язань перед хокеїстомпрофесіоналом / тренером або перед іншим
професійним хокейним клубом протягом більше
30 (тридцяти) днів.

9.

Невидача в установлений термін професійним Штраф на професійний хокейний клуб в
хокейним клубом хокеїстові в день укладення розмірі до 50 000 (п'ятдесяти тисяч)
завіреної копії договору укладеного з ним.
гривень.

10.

Ненадання професійним хокейним клубом
хокеїстові професіоналу примірника (оригіналу) Штраф у розмірі до 250 000 (двохсот
договору (будь-яких додатків, змін і доповнень п'ятдесяти тисяч) гривень.
до нього).
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Заборона на реєстрацію нових хокеїстів
для професійного хокейного клубу. Зняття
турнірних очок з професійного хокейного
клубу.

Попередження. Штраф на професійний
хокейний клуб до 150 000 (ста п'ятдесяти
тисяч) гривень. Заборона на реєстрацію
нових
хокеїстів
для
професійного
хокейного клубу.

Дискваліфікація хокеїста на термін від 4
(чотирьох) до 6 (шести) місяців. Заборона
на реєстрацію нових хокеїстів для нового
професійного хокейного клубу хокеїста
(трансферу)
протягом від 1 (одного) до 2 (двох)
реєстраційних періодів. Штраф на новий
професійний хокейний клуб хокеїста в
розмірі до 250 000 (двохсот п'ятдесяти
тисяч) гривень.

11.

Порушення правил переходу
хокеїста-професіонала

12.

Недотримання
правила
про
позасудове
врегулювання суперечок між Суб'єктами хокею,
що випливають з відносин, що входять в область
регулювання цього Дисциплінарного кодексу
(правил) ФХУ.

Заборона на реєстрацію нових хокеїстів
для професійного хокейного клубу
протягом від 1 (одного) до 2 (двох)
реєстраційних періодів. Дискваліфікація
хокеїста або тренера на термін від 3 (трьох)
до 6 (шести) місяців

Штраф на хокейний клуб (спортивну
школу) в розмірі до 250 000 (двохсот
п'ятдесяти тисяч) гривень.

13.

Невиконання хокейним клубом (спортивною
школою) обов'язків по делегуванню хокеїстів в
збірну команду України (в тому числі –
ненадання відповіді на офіційний запит
Федерації).

Присудження поразки хокейному клубу в
усіх хокейних матчах, в яких викликаний в
збірну команду України хокеїст брав
участь. Анулювання будь-яких очок,
отриманих хокейним клубом в таких
матчах.
Застосування
санкцій.

14.

Вчинення або підбурювання до вчинення
корупційного впливу на результати офіційних
спортивних змагань;
Порушення правил чесної гри (Fair Play);
Протиправний вплив у будь-який спосіб на
результати офіційних спортивних змагань,
вчинення корупційних правопорушень, що
впливає на результати офіційних спортивних
змагань;
розміщення
Спортсменами,
особами
допоміжного спортивного персоналу команд
(клубів) ставок на спорт щодо результатів
офіційного спортивного змагання, в якому вони
або їхня команда беруть участь інші порушення,
у сфері впливу на результати офіційних
спортивних змагань

28

інших

дисциплінарних

Дискваліфікація винної особи (гравця,
команди (клубу) тощо), від участі у будьяких спортивних змаганнях (заходах) з
хокею з шайбою на визначений чи
невизначений термін, (щонайменше – до
кінця сезону).
Грошовий штраф у розмірі до 250 000
(двохсот п'ятдесяти тисяч) гривень.
Відповідальність відповідно до чинного
законодавства України та документів
міжнародної федерації (IIHF)

Стаття 49. Відповідальність за вживання заборонених засобів
1. За вживання заборонених в спорті засобів та методів (зокрема допінгу), примусу
Гравця до споживання заборонених в спорті засобів і методів (допінгу) іншим Гравцем,
Тренером або іншим співробітником Клубу (команди), у разі їх незаконного обороту в
різних видах, до винних осіб застосовуються санкції відповідно до чинного законодавства
України, регламентних документів Міжнародної федерації хокею, ФХУ та міжнародних
угод, що регулюють правовідносини Суб’єктів хокею з шайбою, та ратифіковані Україною.
РОЗДІЛ 5. ДИСЦИПЛІНАРНІ ЗАХОДИ ДО СУДДІВ
Стаття 50. Види дисциплінарних санкцій до хокейних суддів
1. В якості дисциплінарного впливу на суддів які обслуговують змагання,
застосовуються наступні види санкцій:
1.1. попередження;
1.2. скорочення місячного завантаження у матчах чемпіонату України з хокею з
шайбою серед чоловіків;
1.3. грошовий штраф на головних та лінійних арбітрів (згідно відповідного договору
про надання послуг з суддівства хокейних матчів чемпіонату України з хокею з шайбою
серед чоловіків);
1.4. відсторонення від обслуговування матчів на визначений термін у змаганнях
чемпіонату України з хокею з шайбою серед чоловіків;
1.5. відсторонення від обслуговування ігор другого етапу чемпіонату (плей-офф);
1.6. відсторонення від обслуговування матчів до завершення сезону.
1.7. відсторонення від обслуговування визначеної кількості матчів спортивного
змагання.
Стаття 51. Відповідальність суддів
1. Неявка на збори, семінари протягом сезону без поважної причини:
- відсторонення від суддівства матчів чемпіонату України з хокею з шайбою серед
чоловіків до кінця сезону.
2. Неявка на матч без поважної причини:
- відсторонення від суддівства матчів (чемпіонат України серед чоловіків) на 3
(три) місяці.
- відсторонення від суддівства матчів (інші змагання) на 1 (один) місяць.
3. Нездача нормативів з фізичної чи теоретичної підготовки:
- відсторонення від обслуговування ігор чемпіонату до моменту перездачі
3.1. Нездача нормативів під час перездачі:
- відсторонення від суддівства матчів до кінця сезону.
4. Несвоєчасне надання оригіналу протоколу гри до відповідного органу згідно
регламенту змагання:
- перший раз – попередження;
- другий раз – попередження ;
- третій і наступні рази – відсторонення від обслуговування на визначену кількість
матчів.
5. Неналежне оформлення Офіційного протоколу гри (невнесення відомостей про
дисциплінарні штрафи щодо неігрового складу команди або гравців)
- перший раз – відсторонення від суддівського обслуговування на 1 гру;
- другий раз – відсторонення від суддівського обслуговування на 2 гри;
- третій і наступні рази – відсторонення від суддівського обслуговування на 3 гри;
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6. Приховування фактів хуліганської поведінки глядачів, Гравців (хокеїстів),
Офіційних представників Команд, внесення змін до офіційного протоколу гри після його
підписання:
- перший раз відсторонення від суддівства матчів спортивних змагань на 2 (два)
місяці;
- другий та наступні рази відсторонення від суддівства матчів спортивних змагань
до кінця сезону.
7. Інформація щодо результату матчу та застосування Дисциплінарних санкцій
своєчасно не передана до організатора відповідно до регламенту змагання:
- перший раз – попередження;
- другий та наступні рази – відсторонення від обслуговування ігор на визначену
кількість ігор.
8. Помилкові та неправильні рішення під час суддівства матчів змагань, відмічені
інспектором гри та/або встановлені уповноваженими органами Федерації:
- перший раз – попередження;
- другий і наступні рази – відсторонення від обслуговування матчів на визначену
кількість матчів;
9. Помилкові та неправильні рішення під час суддівства матчів, відмічені інспектором
гри та/або встановлені уповноваженими органами Федерації, які вплинули на результат гри:
- перший раз – відсторонення від обслуговування на два матчі;
- другий раз – відсторонення від суддівського обслуговування від трьох до п’яти
матчів;
- третій раз – відсторонення від суддівства матчів до кінця сезону.
10. Порушення морально-етичних норм в період відрядження на суддівство та збори
чи під час суддівства матчів, в тому числі поява в нетверезому стані:
- відсторонення від суддівства до кінця сезону.
11. Порушення встановленої форми одягу під час обслуговування змагань:
- перший раз – попередження;
- другий і наступні рази – відсторонення від суддівського обслуговування на
визначену кількість;
12. Порушення норм регламентних документів змагань або сприяння Командам у
порушенні цих норм:
- перший раз – відсторонення від обслуговування на місяць;
- другий раз – відсторонення від суддівства матчів на три місяці до кінця сезону.
- третій раз – відсторонення від суддівства матчів на до кінця сезону.
РОЗДІЛ 6. ДИСЦИПЛІНАРНІ ЗАХОДИ ДО КОМАНД
Стаття 52. Відповідальність за порушення Правил проведення матчів
1. За порушення регламентних норм, що регулюють правила проведення окремого
матчу до винної Команди застосовуються наступні Дисциплінарні санкції:
- попередження;
- грошова компенсація у розмірі від 2 500 до 10 000 грн. (тільки відносно чемпіонату
України з хокею з шайбою серед чоловіків);
- проведення визначеної кількості ігор за закритими трибунами;
- анулювання результату матчу із зарахуванням технічної поразки;
- дискваліфікація Команди з поточних змагань.
2. Рішення щодо застосування того чи іншого покарання приймає відповідний Орган
спортивного правосуддя ФХУ.
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Стаття 53. Відповідальність за порушення екіпірування гравців чи офіційних
представників.
1. За порушення Командою або окремими Гравцями регламентних норм, та Правил
гри, що регулюють питання екіпіровки Гравців, до винної Команди застосовуються
Дисциплінарні санкції:
– попередження;
– грошова компенсація у розмірі від 2 500 до 10 000 грн. (тільки відносно чемпіонату
України з хокею з шайбою серед чоловіків);
– дискваліфікація Команди з поточних змагань.
2. Рішення щодо застосування того чи іншого покарання приймає відповідний Орган
спортивного правосуддя ФХУ.
Стаття 54. Надання недостовірної інформації
1. За надання недостовірної інформації про гравців, яких включено до заявочного
листа Команди на гру, результати матчів з його участю анулюються із зарахуванням
технічної поразки винній Команді.
2. Якщо факт надання недостовірних персональних даних спортсмена буде виявлено
після завершення змагань, терміном до 2 (двох) років, ФХУ має право анулювати
результати усіх матчів, в яких брав участь спортсмен, що надав (про якого було надані)
недостовірні дані та зарахувати технічні поразки -/+ у цих матчах Команді порушниці.
РОЗДІЛ 7. ДОДАТКОВІ
ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

ДИСЦИПЛІНАРНІ

ЗАХОДИ

ДО

УЧАСНИКІВ

Стаття 55. Відповідальність за порушення Регламентів
1. У разі вчинення Клубом – учасником чемпіонату України з хокею з шайбою (його
представником) порушення (порушень) Спортивного, Правового, Технічного Регламенту,
Регламенту з маркетингу і комунікацій, до Клубу застосовуються штрафні санкції,
передбачені статтею 57 цього Регламенту
.
Стаття 56. Інша відповідальність
1. У разі поширення в ЗМІ та (або) в глобальній комп'ютерній мережі Інтернет будьким із співробітників Клубу інформації, відомостей, що ображає честь, гідність та ділову
репутацію організатора (співорганізатора) чемпіонату, їх співробітників, а також суддів,
Інспекторів Матчів Чемпіонату, Головного арбітра, на винний Клуб накладається штраф
передбачений статтею 57 цього кодексу (правил).
2. За повторне поширення в ЗМІ та (або) глобальної комп'ютерної мережі Інтернет
будь-ким із співробітників Клубу інформації, відомостей, що ганьблять честь, гідність та
ділову репутацію організатора (співорганізатора) чемпіонату, їх співробітників, а також
суддів, Інспекторів і Комісара Матчів Чемпіонату, Головного арбітра, на Клуб накладається
штраф передбачений статтею 57 цього кодексу (правил), а до винного співробітнику Клубу
може бути застосована санкція у вигляді заборони на появу у роздягальні чи на лаві
запасних
3. У разі неознайомлення Гравця з Правилами страхування та умовами страхового
поліса на Клуб накладається штраф передбачений статтею 57 цього кодексу (правил).
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Стаття 57. Штрафні санкції на Клуб за порушення вимог Спортивного, Технічного,
Правового та регламенту з маркетингу і комунікацій

№
п/п

1

Штрафні
санкції за
перше
порушення

Вид порушення

Штрафні санкції
за кожне
подальше
порушення

Спортивний регламент
Порушення встановленого терміну і порядку подачі
заявочних документів, а також у разі надання
неповного або неналежного комплекту

10 000 грн.

5 000 грн.

1.2

Недотримання порядку та форми подачі заявки
команди на окремо взятий матч

2 000 грн.

5 000 грн.

1.3

Недотримання вимог щодо ігрової форми команди

2 500 грн.

5 000 грн.

1.4

Недотримання вимог щодо форми одягу офіційних
осіб на лаві запасних команди

2 500 грн.

5 000 грн.

1.5

Недотримання порядку проведення заходів,
орієнтованого на зворотний відлік часу, що передує
початку матчу

2 500 грн.

5 000 грн.

Недотримання порядку виходу команд на льодовий
майданчик і покидання командами льодового
майданчика в перервах і після закінчення матчу

2 500 грн.

5 000 грн.

1.7

Недотримання порядку використання державного
гімну України, в т.ч. невиконання гімну

2 500 грн.

5 000 грн.

1.8

Недотримання встановленого часу початку матчу

2000 грн. (якщо привело до зриву
чи затримки прямої телевізійної
трансляції матчу – 25 000 грн. та
компенсація прямих збитків
постраждалій стороні)

1.9

Явка команди на календарний матч із затримкою

5 000 грн.

1.10

За допуск до участі в матчі Гравців, які не мають
право виступати в складі команди Клубу –
незаявлених або дискваліфікованих, а також
тренерів або посадових осіб Клубу, які не мають
права брати участь в матчі

20 000 грн.

1.1

1.6

1.11

Незабезпечення безкоштовного надання командігостю та суддям автобуса (транспорту) для проїзду
з вокзалу до готелю та / або льодової арени
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10 000 грн.

а результат відповідного Матчу
анулюється, і команді винного
Клубу зараховується технічна
поразка (-: +).
5 000 грн. та компенсація збитків
постраждалій стороні

Незабезпечення (за умови досягнення обопільної
домовленості сторін) безкоштовного надання
команді-гостю льодового майданчика для
проведення тренування

5 000 грн.

1.13

Незабезпечення безкоштовного надання командігостю шайб для проведення тренування

2 000 грн.

1.14

Незабезпечення безкоштовного надання командігостю чи суддям питної води та гарячих напоїв

2 500 грн.

1.15

Незабезпечення обслуговування домашнього матчу
суддівською за межами льодового майданчика та
статистичною бригадою

10 000 грн.

Втручання до, під час та після завершення матчу
посадових осіб Клубу в дії суддівської бригади,
вхід до суддівської кімнати без дозволу головного
судді та / або погрози суддям

10 000 грн.

1.17

Публічні негативні коментарі відносно суддівства
матчу після його закінчення протягом доби

5 000 грн.

1.18

Відсутність на матчі бригади швидкої допомоги с
необхідним обладнанням

10 000 грн.

1.19

Незабезпечення трансферу призначених на матч
суддів на льоду та інспектора з вокзалу до
спортивної споруди та/або готелю

2 000 грн. та компенсація збитків
постраждалій стороні

1.20

Зміна з невмотивованих причин тривалості перерви
матчу більше, ніж на 1 хв.

2 000 грн.

5 000 грн.

1.21

Відсутність з невмотивованих причин представника
Клубу на офіційних заходах за умови попереднього
інформування про проведення таких заходів

2 000 грн.

5 000 грн.

1.22

Недотримання умов для праці статистичної бригади
та суддів у бригаді

2 000 грн.

1.23

Публікації на офіційних інтернет-ресурсах (вебсайт, соціальні мережі) і поширення в ЗМІ
інформації про перенесення дати або часу початку
матчу до отримання офіційного повідомлення від
організатора спортивного змагання

5 000 грн.

У разі неявки команди Клубу або зриву Матчу
Чемпіонату (за винятком запізнення команди
внаслідок обставин непереборної сили) на Клуб
накладається штраф. При цьому команді Клубу
зараховується технічна поразка (-: +), і цей Клуб
зобов'язаний відшкодувати Клубу команди
суперника всі виниклі збитки.

30 000 грн.

1.12

1.16

1.24
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5 000 грн.

25 000 грн.

1.25

1.26

1.27

Допущення з боку посадових осіб і фахівців Клубів
(керівників, Гравців, тренерів, обслуговуючого
персоналу) дій, що провокують конфліктні ситуації
на хокейному майданчику, агресивна поведінка
уболівальників, заворушення на стадіоні, у разі
допущення будь-якого виду підбурювання глядачів
до безладів і проявів агресії.

10 000 грн.

Виготовлення Клубами зменшених копій офіційних
призів і нагород організатора без письмового
дозволу організатора

10 000 грн.

Незабезпечення участі Гравців, тренерів та
офіційних осіб Клубу, викликаних на «Матч Зірок»

10 000 грн.
а винні особи (Гравці, тренери,
інші особи) дискваліфікуються на
два Матчі Чемпіонату.

1.28

Невиконання дисциплінарних покарань та
штрафних санкцій Клуб зобов'язаний сплатити Лізі
штраф в розмірі 1% від затриманої суми за кожен
календарний день затримки платежу.

1% від затриманої суми за кожен
календарний день затримки
платежу.

1.29

Невірно оформлена заявка команди на матч

1000 грн.

2

Правовий регламент

2.1

Незаконне розірвання Контракту з боку Клубу

2.2

Ненадання організатору інформації про розрив
Контракту у встановлені строки

2 500 грн.

2.3

Ненадання організатору інформації, що міститься в
ЄДРПОУ, та щодо змін у керівництві Клубу у
встановлені строки

2 500 грн.

2.4

Ведення переговорів з Гравцем, що має чинний
Контракт з іншим Клубом

10000 грн., а також повна
компенсація завданих збитків
постраждалій стороні

25 000 грн.

2.5

Невиконання або несвоєчасне виконання своїх
фінансових зобов’язань перед організатором

25 000 грн.

2.6

Веде перемовини за наявності чинного Контракту з
іншим Клубом без згоди на це свого Клубу

10 000 грн.
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10 000 грн.

Дискваліфікація гравця на термін
від 4 (чотирьох) до 6 (шести)
місяців.

2.7

Робить ставки на результати матчів (проміжні
результати) команди свого Клубу у букмекерських
конторах, а також бере участь прямо або
опосередковано через третіх осіб в іграх і парі, як
організованих, так і нелегальних, метою участі в
яких є отримання виграшу від вгаданого результату
(проміжного результату) спортивного змагання,

50 000 грн. +
Дискваліфікація Гравця до кінця
сезону

2.8

Отримує грошову чи іншу винагороду від третіх
осіб за досягнення певного результату матчу
неспортивним шляхом

Гравець відстороняється від участі
в Чемпіонаті

2.9

Своїми діями під час матчів та у вільний час (на час
дії Контракту) компрометує статус Гравця, завдає
іміджевої шкоди Клубу, організатору
(співорганізатору) та хокею в цілому

5 000 грн.

2.10

2.12

2.13

3

Укладає Контракт із двома і більше Клубами учасниками чемпіонату одночасно

Гравець не допускається до участі
в Чемпіонаті

Відмова без поважних причин давати інтерв'ю
представникам засобів масової інформації
відповідно до Регламенту з маркетингу і
комунікацій - на гравця накладається штраф.

2 000 грн.

Веде перемовини за наявності чинного Контракту з
іншим Клубом без згоди на це свого Клубу

10 000 грн.

Технічний регламент

3.1

Недотримання будь-якої із вимог по облаштуванню
спортивної споруди

5 000 грн.

3.2

Відсутність на матчі достатньої кількості
працівників правоохоронних органів

4 000 грн.

3.3

Незабезпечення безпеки учасників, глядачів та
офіційних осіб матчу, що призвело до безпорядків,
крупних інцидентів

4 000 грн. та проведення
наступного домашнього матчу без
глядачів

3.4

Відсутність Правил поведінки в спортивних
спорудах (витягу з Правил) в приміщенні
спортивної споруди

1 000 грн.

Відсутність відповідального працівника Клубу на
виїзному матчі команди за умови організованого
виїзду групи підтримки

1 000 грн.

3.5
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5 000 грн.

3.6

Невиконання вимог з організації «гостьового»
сектору

3.7

Використання вболівальниками Клубу
піротехнічних та інших заборонених засобів

3.8

Недотримання вимог до підключення до мережі
Інтернет на Клуб накладається штраф за кожне
порушення

1 000 грн.

10 000 грн. В разі повторних
порушень, проведення наступного
«домашнього» матчу без глядачів
20 000 грн. +

5 000 грн.

3.9

3.10

3.11

3.12

Розгляд питання
уповноваженим
органом
організатора
(співорганізатора)
чемпіонату

Недотримання забезпечення при проведенні будьякого «домашнього» Матчу Чемпіонату наявність
системи «відеогол» в технічно справному стані з
вихідними параметрами відеокамер і серверів, які
відповідають вимогам Технічного регламенту

10 000 грн.

Недотримання вимог, що пред'являються до зони
для флеш-інтерв'ю під час проведення «домашніх»
Матчів

3 000 грн.

Невиконання Клубом-«господарем» обов'язку
забезпечення безпеки перебування Клубу «гостя»
на спортивних спорудах, на якому проводиться
Матч Чемпіонату, а також збереження його
спортивного інвентарю та іншого

5 000 грн. та відшкодування
завданих збитків

Невиконання Клубом-«господарем» обов'язку
забезпечення безпеки Головних і лінійних суддів і
громадського порядку в безпосередній близькості
від суддівської кімнати

5 000 грн.

3.13

Застосування та/або використання заборонених
предметів і речовин або їх кидання на хокейний
майданчик, у бік лави гравців, суддів, а також на
трибуни

3.14

Недотримання вимог до організації «гостьового»
сектора в спортивних спорудах під час проведення
будь-якого «домашнього» Матчу

3.15

5 000 грн.

Недотримання з боку уболівальників Клубу
загальноприйнятих норм поведінки і поваги до
символів держави під час звучання перед Матчем
Чемпіонату Державного гімну України

36

10 000 грн.

5 000 грн.

5 000 грн.

3.16

Використання з боку уболівальників Клубу банерів,
символіки, що носять образливий або
провокаційний характер

3.21

Ненадання у встановлений термін інформації про
усунення порушень Технічного регламенту, за які
винесені попередження, на Клуб накладається
штраф.

4

10 000 грн.

5 000 грн.

25 000 грн. та
проведення
найближчого
домашнього
матчу без
глядачів

Регламент з маркетингу і комунікацій

1

Перешкоджання діяльності акредитованих
журналістів та/або їх недопуск на матчі Чемпіонату

3 000 грн.

7 500 грн.

2

Використання назви, зображення офіційної
атрибутики та символіки Чемпіонату без
оформленого належним чином дозволу або
використання незатвердженої символіки

10 000 грн.

25 000 грн.

3

Використання неофіційних статусів і титулів
спонсорів (партнерів, рекламодавців тощо)
Чемпіонату

3 000 грн.

7 500 грн.

4

Створення ігрових технологій (комп’ютерних ігор,
мобільних додатків) із використанням матчів
Чемпіонату, Чемпіонату в цілому, товарних знаків і
та інших засобів індивідуалізації Клубів, зображень
Гравців, суддів, тренерів без отриманого дозволу

10 000 грн.

25 000 грн.

5

Порушення плану виходу відео- та аудіо-матеріалів,
наданих організатором для розміщення , або
використання неактуальних (застарілих) файлів

3 000 грн.

7 500 грн.

6

Створення перешкод для використання рекламних
квот Клуба, вільних з причини відсутності
комерційних партнерів або рекламодавців

10 000 грн.

25 000 грн.

7

Відсутність в структурі Клуба особи, відповідальної
за розміщення реклами на спортивній споруді,
екіпіруванні, обладнанні, інтернет-сайті та
поліграфічній продукції

2 500 грн.

6 000 грн.

8

Неналежне розміщення наданих організатором
рекламних матеріалів і інформації про спонсорів
(партнерів, рекламодавців тощо)

10 000 грн.

25 000 грн.

9

Відмова у заміні рекламних матеріалів
організатора, пошкодження яких викликано діями
підрядників Клуба (в т.ч. співробітників льодових
арен)

5 000 грн.

12 000 грн.
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10

Проведення інтерв’ю (в т.ч. під час матчу) не на
фоні спеціального банера змішаної зони, наданого
організатором

2 500 грн.

6 000 грн.

11

Відсутність розміщення або неналежне розміщення
всіх наданих організатором логотипів спонсорів
(партнерів, рекламодавців тощо) Чемпіонату на
поліграфічній продукції, що випускається Клубом

5 000 грн.

12 000 грн.

12

Перешкоджання розповсюдженню промоматеріалів організатора, спонсорів (партнерів,
рекламодавців тощо) Чемпіонату під час
проведення матчів Чемпіонату або проведенню
відповідних заходів

5 000 грн.

12 000 грн.

13

Відмова допуску представників спонсорів
(партнерів, рекламодавців тощо) Чемпіонату до
участі в урочистих церемоніях відкриття та/або
закриття матчів Чемпіонату або в їх участі у
церемоніях нагородження

10 000 грн.

25 000 грн.

14

Розміщення рекламних матеріалів Клуба, що мають
перетин з зарезервованими за організатором
товарними категоріями всередині або ззовні
спортивної споруди, на формі гравців, друкованих
матеріалах, сторінках Клуба в Інтернеті

25 000 грн.

65 000 грн.

15

Відмова від продажу глядачам хокейної
атрибутики, символіки, сувенірів, наданих
організатором

3 000 грн.

7 500 грн.

16

Відсутність музичного наповнення перерв і пауз,
що виникають при зупинці часу гри, або
використання неузгоджених музичних творів

3 000 грн.

7 500 грн.

17

Несвоєчасне узгодження переліку спонсорів
(партнерів, рекламодавців тощо) Клуба для
розміщення рекламних матеріалів, в тому числі не
передбачених Угодою про розподіл рекламного
простору

10 000 грн.

25 000 грн.

5 000 грн.

12 000 грн.

5 000 грн.

12 000 грн.

18

19

Відмова від участі обраних організатором гравців,
тренерів і керівників Клубу в фото- і відео-зйомках,
організованих організатором

Нерозміщення затвердженої реклами спонсорів
(партнерів, рекламодавців тощо) Чемпіонату на
медіакубі, мультимедійному табло або інших
мультимедійних екранах

38

20

Ненадання на безоплатній основі квитків на матч
Чемпіонату для власних потреб за умови отримання
попередньої заявки не пізніше ніж за 12 годин до
початку матчу

3 000 грн.

7 500 грн.

21

Неналежне адміністрування системи електронного
продажу квитків на «домашні» матчі Клубу

5 000 грн.

12 000 грн.

22

Відмова від розповсюдження квитків через єдиного
квиткового партнера Чемпіонату

5 000 грн.

12 000 грн.

23

Відсутність на «домашніх» матчах Клубу активної
групи підтримки (чірлідерів) та/або талісмана

5 000 грн.

12 000 грн.

24

Незабезпечення очистки льодової поверхні силами
вихованців місцевої дитячо-юнацької школи або
членів групи підтримки (чірлідерів)

5 000 грн.

12 000 грн.

25

Відмова від проведення відкритих тренувань із
залученням уболівальників та представників ЗМІ
напередодні початку регулярного сезону та
першого матчу плей-офф

5 000 грн.

12 000 грн.

26

Несвоєчасне надання фото-звіту про стан
рекламних матеріалів, надання фото-звіту за
незатвердженою формою та/або з використанням
неякісних матеріалів

2 000 грн.

5 000 грн.

27

Порушення вимог до фотографій учасників
Чемпіонату

3 000 грн.

Друге – 7 500 грн.
Третє – заборона
на дозаявку
гравців

28

Порушення вимог щодо забезпечення реалізації
організатором мовних прав

10 000 грн.

25 000 грн.

29

Відсутність належних умов для розміщення
знімального обладнання телевізійного партнера

10 000 грн.

25 000 грн.

30

Неналежне розміщення коментаторських позицій
на «домашній» арені Клуба та/або присутність
сторонніх осіб на означених місцях

10 000 грн.

25 000 грн.

31

Незабезпечення умов для розміщення телевізійної
студії безпосередньо на арені з видом на льодову
площадку та трибуни

10 000 грн.

25 000 грн.

32

Незабезпечення умов або створення будь-яких
перешкод для проведення розширених трансляцій
матчів

10 000 грн.

25 000 грн.

33

Відсутність в структурі Клубу особи,
відповідальної за зв’язки з громадськістю та ЗМІ

2 500 грн.

6 000 грн.

39

34

Незабезпечення участі головного тренера в
післяматчевій прес-конференції та/або гравців,
обраних представниками ЗМІ, в змішаній зоні

3 000 грн.

7 500 грн.

35

Відсутність особи, відповідальної за роботу з
пресою, під час виїзних матчів Клубу

2 500 грн.

6 000 грн.

36

Невмотивована відмова представників Клубу від
інтерв’ю

5 000 грн.

12 000 грн.

37

Незабезпечення умов для спілкування
представників Клуба з офіційним телевізійним
партнером організатора

5 000 грн.

12 000 грн.

38

Несвоєчасне прибуття тренера Клуба в зону для
флеш-інтерв’ю з офіційним телевізійним партнером
організатора по закінченні матча

5 000 грн.

12 000 грн.

39

Поширення в ЗМІ та/або в Інтернеті
представниками Клуба інформації, що носить
образливий, провокаційний або заздалегідь
недостовірний характер стосовно інших Клубів,
організатора в цілому, Чемпіонату, суддів,
співробітників організатора, спонсорів (партнерів,
рекламодавців тощо) Чемпіонату

25 000 грн.

50 000 грн.

40

Порушення вимог щодо функціонування та/або
наповнення офіційного сайту Клуба

3 000 грн.

7 500 грн.

41

Відсутність фото-звіту з «домашнього» матча
Клуба, його несвоєчасне надсилання або відправка
матеріалів у незадовільній якості

2 500 грн.

6 000 грн.

40

РОЗДІЛ 8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 58. Централізоване збереження даних щодо застосування Дисциплінарних
санкцій
2. Дані щодо застосування всіх Дисциплінарних санкцій до винних осіб зберігаються
органами спортивного правосуддя.
3. Органи спортивного правосуддя підтверджують наявність тих чи інших
Дисциплінарних санкцій до конкретних осіб після письмового запиту Команд.
Стаття 59. Перенесення Дисциплінарних санкцій на наступний сезон.
1. Дисциплінарні санкції застосовані до Суб’єкта хокею з шайбою, що не реалізовані
або реалізовані не в повному обсязі у поточному сезоні, переносяться на наступний сезон.
2. Винна особа має обов’язково відбути своє покарання незалежно від того чи вона
змінила Команду, посаду, тощо.
Стаття 60. Дисциплінарні правопорушення, що не передбачені цим Дисциплінарним
кодексом (правилами) ФХУ.
1. У випадках порушень, що непередбачені цим Дисциплінарним кодексом
(правилами) ФХУ, з метою недопущення уникнення покарання, органи спортивного
правосуддя можуть ухвалювати рішення щодо застосування будь-яких видів
дисциплінарних санкцій до усіх Суб’єктів хокею з шайбою.
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