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ГЛАВА 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ
Стаття 1. Мета проведення Чемпіонату
1. Чемпіонат проводиться з метою:
1.1. Розвитку хокею та його подальшої популяризації в Україні.
1.2. Організації дозвілля громадян України.
1.3. Залучення до активних занять хокеєм дітей, молоді та інших категорій населення України.
Стаття 2. Завдання проведення Чемпіонату
1. Завданнями проведення Чемпіонату є:
1.1. Визначення виключно за спортивним принципом команди – чемпіона України.
1.2. Підвищення рівня майстерності Хокеїстів-учасників чемпіонату.
1.3. Підготовка кандидатів до складу національної, молодіжної та юніорської збірних команд
України з хокею для успішного виступу на чемпіонатах світу та інших міжнародних змаганнях.
1.4. Підвищення рівня суддівства хокейних матчів.
1.5. Підвищення рівня професійної підготовленості тренерських кадрів.
1.6. Розвиток інфраструктури Клубів.
ГЛАВА 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 3. Регламент проведення Чемпіонату
1. Повна назва спортивного змагання – «Чемпіонат України з хокею з шайбою – Чемпіонат
Української хокейної ліги».
2. Організація та проведення змагання здійснюються відповідно до норм Спортивного
Регламенту, Дисциплінарного Регламенту, Технічного Регламенту, Правового Регламенту та
Регламенту з маркетингу та комунікацій, а також додатків до них.
3. Цей Регламент встановлює єдиний порядок проведення спортивного змагання.
Стаття 4. Керівництво проведенням Чемпіонату
1. Керівництво проведенням Чемпіонату здійснює УХЛ.
2. Безпосередню роботу з організації, контролю за проведенням матчів Чемпіонату та
визначенню результатів здійснює Спортивний департамент УХЛ.
3. При виникненні суперечливих ситуацій, пов’язаних з організацією та проведенням
Чемпіонату, вирішення яких неможливе на основі норм чинного Регламенту, керівництво УХЛ
приймає по ним рішення з подальшим інформуванням учасників Чемпіонату. Такі рішення є
обов’язковими для виконання усіма Клубами, Хокеїстами, тренерами, керівниками та іншими
посадовими особами Клубів, Суддями та Інспекторами, які беруть участь в Чемпіонаті.
Стаття 5. Матчі Чемпіонату
Всі матчі Чемпіонату проводяться за затвердженими в Україні Правилами гри в хокей та
відповідно до норм чинного Регламенту. Всі Хокеїсти, тренери, керівники та інші посадові
особи Клубів, Судді, Інспектори, які беруть участь в Чемпіонаті, зобов’язані знати та
виконувати Правила гри в хокей та положення чинного Регламенту.
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ГЛАВА 3. УЧАСНИКИ ТА СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ
Стаття 6. Склад учасників Чемпіонату
Склад учасників Чемпіонату визначається і затверджується до 01 вересня 2021 року за
результатами укладання договорів про участь у Чемпіонаті між УХЛ та Клубами та виконання
умов допуску до Чемпіонату згідно Правового Регламенту УХЛ.
Стаття 7. Структура проведення Чемпіонату
1. Чемпіонат складається з двох етапів: Перший етап (регулярний Чемпіонат) і Другий етап
(плей-оф).
2. Метою проведення Першого етапу є визначення учасників Другого етапу Чемпіонату.
3. Метою проведення Другого етапу є визначення Чемпіона України з хокею з шайбою,
призерів Чемпіонату та підсумкових місць команд.
4. Зміна структури Чемпіонату можлива виключно у виняткових випадках, за яких проведення
Чемпіонату за затвердженою системою не є можливим.
Стаття 8. Строки проведення матчів Чемпіонату
Строки проведення Чемпіонату визначаються Розкладом матчів Чемпіонату, що є невід’ємною
частиною чинного Регламенту.
Стаття 9. Розклад матчів Чемпіонату
1. Розклад матчів Чемпіонату розробляється Спортивним департаментом УХЛ, затверджується
керівництвом УХЛ, погоджується з Федерацією, надсилається Клубам та публікується на
офіційному сайті УХЛ.
2. Розклад матчів Чемпіонату розробляється з урахуванням наступних принципів:
2.1. Дотримання інтересів любителів хокею в містах проведення матчів Чемпіонату.
2.2. Використання найбільших спортивних споруд, призначених для проведення хокейних
матчів в містах, де базуються Клуби.
2.3. Максимальної кількості прямих трансляцій матчів Чемпіонату на телебаченні та в мережі
Інтернет.
2.4. Дотримання інтересів навчально-тренувального процесу збірних команд України з хокею і
забезпечення участі збірних команд України в міжнародних змаганнях.
2.5. Зміни Розкладу матчів Чемпіонату можуть бути здійснені Спортивним департаментом
УХЛ.
3. «Матч Відкриття» проводять між собою команда-переможець Другого етапу минулого
Чемпіонату (чинний чемпіон України) та команда-переможець Першого етапу минулого
Чемпіонату (переможець регулярного Чемпіонату). Якщо одна і та сама команда є переможцем
Першого і Другого етапу минулого Чемпіонату, то у першому матчі повинні грати командиучасниці фінальної серії плей-оф минулого сезону. Матч проводиться на майданчику чинного
чемпіона України.
ГЛАВА 4. ПЕРШИЙ ЕТАП ЧЕМПІОНАТУ
Стаття 10. Структура проведення Першого етапу Чемпіонату
На Першому етапі Чемпіонату матчі проводяться за коловою системою: шість кіл, три матчі на
своєму майданчику та три матчі на виїзді проти кожного суперника.
Стаття 11. Система нарахування очок на Першому етапі Чемпіонату
1. За результатами кожного матчу Першого етапу Чемпіонату команді нараховується:
1.1. За перемогу в основний час матчу – два очка;
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1.2. За перемогу в додатковий час (овертаймі) або в серії кидків для визначення переможця гри
– два очка.
1.3. За поразку в додатковий час (овертаймі) або серії кидків для визначення переможця гри –
одне очко.
1.4. За поразку в основний час матчу – очки не нараховуються.
Стаття 12. Визначення поточних та остаточних місць команд на Першому етапі
Чемпіонату
1. Місця команд в підсумковій турнірній таблиці Чемпіонату визначаються за сумою очок,
набраних в усіх матчах Першого етапу Чемпіонату.
2. Для визначення поточного та остаточного розподілу місць між командами в разі рівності
очок у двох або більше команд перевагу отримує команда, яка:
2.1. Має більшу кількість очок в очних матчах між цими командами.
2.2. Має кращу різницю закинутих і пропущених шайб в очних матчах між цими командами.
2.3. Має більшу кількість закинутих шайб в іграх між цими командами.
2.4. Має більшу кількість перемог в усіх матчах Першого етапу.
2.5. Має більшу кількість перемог в основний час у всіх матчах Першого етапу.
2.6. Має більшу кількість перемог в додатковому періоді і в серії кидків для визначення
переможця гри у всіх матчах Першого етапу.
2.7. Має кращу різницю забитих і пропущених шайб у всіх матчах Першого етапу.
2.8. Має більшу кількість закинутих шайб у всіх матчах Першого етапу.
3. У разі рівності всіх перерахованих вище показників розподіл місць між командами
визначається за жеребом.
Стаття 13. Облік підсумків матчів Першого етапу з анульованим результатом
1. У випадках, коли відповідно до положень Регламенту Чемпіонату результат окремого матчу
Першого етапу Чемпіонату повинен бути анульований з одночасним зарахуванням одній з
команд технічної поразки, застосовуються наступні вимоги:
1.1. Якщо матч був завершений і команда, якій має бути зарахована технічна поразка, програла
в основний час, результат матчу залишається без змін.
1.2. Якщо матч був завершений і команда, якій має бути зарахована технічна поразка,
перемогла або програла в додатковий час чи в серії кидків, – результат матчу анулюється,
відповідній команді зараховується технічна поразка (-:+) і очки не нараховуються. Командісуперниці зараховується технічна перемога (+: -) і нараховуються два очка.
1.3. Якщо матч не був завершений або був завершений і команда, якій має бути зарахована
технічна поразка, перемогла в основний час, в додатковий час чи в серії кидків, – результат
матчу анулюється, відповідній команді зараховується технічна поразка (-:+) і очки не
нараховуються. Команді-суперниці зараховується технічна перемога (+: -) і нараховуються два
очка.
1.4. Статистика Хокеїстів за анульований матч зберігається.
Стаття 14. Залік матчів, що не відбулися
У випадках, коли окремий матч Першого етапу Чемпіонату не відбувся і одній з команд, яка
повинна була прийняти в ньому участь, відповідно до положень Регламенту має бути
зараховано технічну поразку (-:+), цій команді очки не нараховуються. Команді-суперниці
зараховується технічна перемога (+:-) і нараховуються два очка.
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Стаття 15. Врахування результатів технічних поразок при підрахунку різниці закинутих і
пропущених шайб
При підрахунку різниці закинутих і пропущених шайб для визначення поточних чи
підсумкових місць команд на Першому етапі Чемпіонату закинуті та пропущені шайби в
матчах, в яких відповідно до положень Регламенту одній з команд зараховано технічну поразку
(-:+), а іншій команді – технічну перемогу (+:-), не враховуються.
Стаття 16. Підсумки Першого етапу Чемпіонату
1. За підсумками Першого етапу Чемпіонату визначаються:
1.1. Команда-переможець Першого етапу (регулярного Чемпіонату).
1.2. Порядок участі команд у Другому етапі Чемпіонату.
2. У підсумковій таблиці Першого етапу всі команди розташовуються в залежності від кількості
набраних очок у всіх матчах Першого етапу Чемпіонату, в порядку зниження спортивних
результатів.
ГЛАВА 5. ДРУГИЙ ЕТАП ЧЕМПІОНАТУ (ПЛЕЙ-ОФ)
Стаття 17. Порядок визначення команд для участі в плей-оф
1. За підсумками Першого етапу команди отримують право участі у Другому етапі Чемпіонату.
2. Команда, що посіла 1 місце за підсумками Першого етапу, бере участь в серії ігор ½ фіналу
Другого етапу Чемпіонату.
3. Команди, що посіли місця з 2 по 7 за підсумками Першого етапу, беруть участь в серії ігор ¼
фіналу Другого етапу Чемпіонату.
3. Команда, що посіла 8 місце не бере участь у матчах Другого етапу Чемпіонату.
4. Змагальна сітка Другого етапу остаточно формується та оприлюднюється через 24 години
після завершення останнього матчу Першого етапу.
Стаття 18. Структура проведення матчів плей-оф
1. Пари для кожної стадії плей-оф формуються з команд, які отримали право участі у Другому
етапі Чемпіонату за наступним принципом: команда, що зайняла найвищу позицію в
підсумковій турнірній таблиці Першого етапу (найбільш високий номер «посіву»), грає з
командою, що зайняла найнижчу позицію в підсумковій турнірній таблиці Першого етапу
(найменший номер «посіву»), друга за результатом – з передостанньою і т.д.
2. Перевагу свого майданчика на всіх стадіях розіграшу отримують команди з більш високим
номером «посіву».
Стаття 19. Порядок проведення матчів плей-оф
1. Матчі Другого етапу Чемпіонату (плей-оф) проводяться наступним чином:
1.1. Серії матчів ¼ фіналу проводяться до двох перемог однієї із команд, максимальна кількість
матчів – три. Кількість серій – три. Перший та третій (у разі необхідності)матч відбувається на
майданчику команди з вищим номером «посіву», другий – на майданчику команди з нижчим
номером «посіву». Переможцем стає команда, яка перемогла в двох матчах серії. Команда, яка
програла серію, припиняє свою участь в Чемпіонаті.
1.2. У ½ фіналу зустрічаються переможці серій ¼ фіналу та команда, що посіла 1 місце за
підсумками Першого етапу. Серії матчів ½ фіналу проводяться до чотирьох перемог однієї із
команд, максимальна кількість матчів – сім. Перші два матчі та, в разі необхідності, п'ятий і
сьомий матчі проводяться на майданчиках Клубів, що мають більш високий номер «посіву» в
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парі. Переможцем стає команда, яка перемогла в чотирьох матчах серії. Команда, яка програла
серію, припиняє свою участь в Чемпіонаті.
1.3. У фіналі Чемпіонату зустрічаються переможці серій ½ фіналу. Фінальна серія Чемпіонату
проводиться до чотирьох перемог однієї із команд, максимальна кількість матчів – сім. Перші
два матчі та, в разі необхідності, п'ятий і сьомий матчі проводяться на майданчику Клубу, що
має більш високий номер «посіву» в парі. Переможцем стає команда, яка перемогла в чотирьох
матчах серії.
Стаття 20. Розподіл місць за підсумками Другого етапу Чемпіонату
1. За підсумками Другого етапу визначаються: команда переможець Чемпіонату, а також місця
команд в підсумковій таблиці Чемпіонату з 2-го по останнє включно.
2. Команда, що перемогла у фінальній серії Чемпіонату, стає Чемпіоном України з хокею з
шайбою сезону 2021-2022 років.
3. Команда, що поступилась в серії матчів фіналу, займає друге місце в підсумковій таблиці
Чемпіонату та отримує срібні нагороди.
4. Треті місця в Чемпіонаті займають дві команди, що поступились у ½ фіналу та отримують
бронзові нагороди.
5. П’яте та шосте місця в Чемпіонаті займають команди, що поступились у ¼ фіналу та посіли
більш високі місця в турнірній таблиці за підсумками Першого етапу Чемпіонату.
6. Сьоме місце в Чемпіонаті займає команда, що поступилась у ¼ фіналу та посіла більш низьке
місце в турнірній таблиці за підсумками Першого етапу Чемпіонату.
7. Восьме місце займає команда, що посіла останнє місце в турнірній таблиці за підсумками
Першого етапу Чемпіонату.
Стаття 21. Залік матчів Другого етапу з анульованим результатом
1. У випадках, коли відповідно до положень цього Регламенту результат окремого матчу
Другого етапу Чемпіонату повинен бути анульований з одночасним заліком однієї з команд
технічної поразки, застосовуються такі вимоги:
1.1. Якщо матч був завершений і команда, якій має бути зарахована технічна поразка, програла
– результат матчу залишається незмінним.
1.2. Якщо матч не був завершений або був завершений, але команда, якій має бути зарахована
технічна поразка, його виграла – результат матчу анулюється, відповідній команді
зараховується технічна поразка (-:+). Команді-суперниці зараховується технічна перемога (+:-).
1.3. Статистика Хокеїстів за анульований матч зберігається.
Стаття 22. Залік матчів, що не відбулися
У випадках, коли окремий матч Другого етапу Чемпіонату не відбувся і одній з команд, яка
повинна була прийняти в ньому участь, відповідно до положень Регламенту має бути
зараховано технічну поразку (-:+), цій команді очки не нараховуються. Команді-суперниці
зараховується технічна перемога (+:-).
Стаття 23. Підведення остаточних підсумків Чемпіонату
1. Остаточні підсумки Чемпіонату підводяться Спортивним департаментом УХЛ не пізніше
наступного робочого дня після проведення заключного матчу фіналу Чемпіонату і
затверджуються керівництвом УХЛ.
2. Результати Чемпіонату оформляються у вигляді офіційної підсумкової таблиці Чемпіонату,
доводяться до відома всіх Клубів УХЛ і публікуються на офіційному сайті УХЛ.
Спортивний регламент. Сезон 2021-2022

8

ГЛАВА 6. ЗАЯВКИ КОМАНД
Стаття 24. Заявочний список Клубу
1. У матчах Чемпіонату можуть брати участь Хокеїсти, які мають зареєстровані в УХЛ
Контракти Хокеїста та внесені до заявочного списку А та списку Б Клубу з одночасним
виконанням інших умов, що стосуються заявки Хокеїстів.
2. У будь-який момент часу в заявочному списку А Клубу може перебувати не більше 28
(двадцяти восьми) і не менше 15 (п’ятнадцяти) Хокеїстів віком старше 2002 року народження та
в заявочному списку Б Клубу може перебувати не більше 30 (тридцяти) Хокеїстів віком
2002-2005 років народження, які пройшли відповідне медичне обстеження.
3. У будь-який момент часу в заявочному списку Клубу можуть перебувати іноземні польові
Хокеїсти (легіонери), а також 2 (два) іноземних Хокеїстів воротарів (легіонерів) за умови
оформлення на них відповідних трансферних карт чи листів-переходів.
4. Хокеїсти, яким на момент подачі заявки не виповнилося 18-ти років, допускаються до участі
в Чемпіонаті лише за наявності висновку спеціалізованого медичного закладу і належним
чином оформленої угоди про відмову відшкодування збитків гравцю, чий вік менший за
дозволений (Додаток 1).
5. Протягом сезону Хокеїст не може бути заявлений за один і той же Клуб УХЛ більше двох
разів.
6. Вік Хокеїста на сезон визначається по року народження на дату початку сезону.
7. Внесення жінок до заявочного списку та їх участь у Чемпіонаті забороняється.
Стаття 25. Строки подачі заявок
1. Заявка команди Клубу для участі в Чемпіонаті здійснюється Спортивним департаментом
УХЛ в термін з 01 вересня до 15 вересня (включно) 2021 року.
2. На момент подачі першої заявки в заявочному списку Клубу має бути не менше 17 Хокеїстів
(включаючи 2 воротарів).
3. У разі порушення Клубом встановленого терміну і порядку подачі заявочних документів,
визначених чинним Регламентом, а також у разі надання неповного або неналежного комплекту
документів, команда до участі в Чемпіонаті не допускається.
4. У разі грубого порушення вимог і термінів подачі заявочних документів, Спортивний
департамент УХЛ відмовляє Клубу в заявці на участь в Чемпіонаті та інформує керівництво
УХЛ для прийняття рішення про участь Клубу у Чемпіонаті.
Стаття 26. Форма заявки
1. Заявочний список подається Клубом за встановленою УХЛ формою (Додаток 2) в
друкованому вигляді у двох примірниках та в електронному вигляді. Заявочний список повинен
містити прізвища та імена Хокеїстів команди, керівників Клубу, тренерів, медичних
працівників, адміністративного персоналу і бути завірений керівником Хокейного Клубу та
медичним закладом, який входить до «Системи надання лікарсько-фізкультурної допомоги в
Україні» відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту України №3139 від 25.07.20171.
2. Заявочний список перед подачею до УХЛ має бути погоджений з ФХУ.
3. Допускається використання сканованих копій заявочних та дозаявочних документів з
урахуванням наступних особливостей:
3.1. скановані копії документу дійсні протягом 7 календарних днів і протягом цього часу мають
бути замінені на оригінали;
1

http://dsmsu.gov.ua/media/2017/08/02/27/3139_3.pdf
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3.2. у випадку несвоєчасного надання оригіналів документів Хокеїсти, що вказані в сканованій
копії документів, автоматично виключаються із заявочного списку.
4. У заявочному списку не може бути двох і більше Хокеїстів з однаковим ігровим номером.
Стаття 27. Умови включення Хокеїстів до заявочного списку
1. Хокеїст може бути включений в заявочний список Клубу, а також дозаявлений при
одночасному виконанні наступних умов:
1.1. Має зареєстрований УХЛ Контракт з Клубом або договір оренди з Клубом за умови
наявності контракту з клубом УХЛ.
1.2. Не має обмежень за станом здоров'я для професійної спортивної діяльності.
1.3. Відносно Хокеїста виконано норми МФХ, ФХУ та УХЛ щодо переходу.
1.4. Не має дисциплінарних обмежень з боку МФХ, ФХУ та УХЛ.
1.5. Пройшов ознайомлення з Правил спортивних змагань з хокею з шайбою та Переліком
порушень, додаткових покарань і дискваліфікацій.
Стаття 28. Додатки до заявки команди Клубу
1. До узгодженого з ФХУ заявочного списку команди Клубу додаються:
1.1. Підписані Клубом і Хокеїстом Контракти Хокеїста в трьох примірниках (Додаток 3) або
лист-договір про тимчасовий перехід (оренду) для орендованих Хокеїстів
1.2. Для гравців віком до 18 років додатково подається висновок спеціалізованого медичного
закладу та угоду про відмову відшкодування збитків гравцю, вік якого менший за дозволений.
1.3. Копії першої та другої сторінок паспортів Хокеїстів-громадян України.
1.4. Копії сторінок паспортів, що містять інформацію про громадянство Хокеїстів-громадян
іноземних держав.
1.5. Копії оформлених і затверджених міжнародних трансферних карток Хокеїстів, заявка яких
потребує оформлення міжнародних трансферних карток.
1.6. Індивідуальний чи колективний медичний страховий поліс.
1.7. Кольорові фотографії команди, керівників Клубу, Хокеїстів та тренерів (в електронному
вигляді та у відмінній якості), включених до заявочного списку, встановленої форми.
1.8. Ескізи «домашньої» (темної) і «гостьової» (світлої) хокейної форми Клубу, а також логотип
Клубу (в електронному вигляді у векторному форматі).
2. Заявка та усі додатки до заявки подаються на паперових носіях та в електронному вигляді.
Якщо будь-які документи надані у неналежному стані або поганої якості, на клуб накладається
штраф згідно Дисциплінарного Регламенту УХЛ.
Стаття 29. Дозаявка Хокеїстів
1. Всі переходи Хокеїстів між Клубами, а також дозаявка Хокеїстів здійснюються протягом
усього сезону від моменту подачі першої заявки і закінчуються 31 січня 2022 року о 16:00 (час
київський).
2. Після 31 січня 2022 року всі переходи Хокеїстів між Клубами, а також дозаявки Хокеїстів
заборонені.
3. При дозаявці до складу команди будь-якого нового Хокеїста Клуб зобов'язаний подати до
Спортивного департаменту УХЛ наступні документи:
3.1. Дозаявочний список (Додаток 4) погоджений з ФХУ.
3.2. Документи, зазначені в статті 28 чинного Регламенту (за винятком п. 1.7 та 1.8).
3.3. Кольорові фотографії Хокеїста (в електронному вигляді та у відмінній якості) відповідно до
вимог Регламенту з маркетингу та комунікацій УХЛ.
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4. Хокеїст буде вважатися заявленим і допущеним до участі в Чемпіонаті, якщо його заявочний
список прийнятий та підтверджений Спортивним департаментом УХЛ.
5. Хокеїст має право брати участь в матчах Чемпіонату через 24 години після підтвердження
його заявки Спортивним департаментом УХЛ.
6. У випадку тимчасового переходу (оренди) Хокеїста Клуб, з яким Хокеїст має чинний
контракт, відзаявляє Хокеїста зі свого складу, а Клуб-орендар дозаявляє його.
7. У випадку, якщо строк оренди хокеїста завершився після 31 січня 2022 року, Хокеїст не може
бути заявлений за жоден Клуб (включаючи той, з яким він має чинний контракт).
8. Строк дії тимчасового переходу (оренди) Хокеїста може бути продовжений за взаємною
згодою сторін.
Стаття 30. Заявка команди Клубу на окремо взятий матч
1. Не пізніше ніж за 45 хвилин до початку матчу команда повинна надати судді-секретарю
повністю заповнену в надрукованому вигляді Заявку на матч затвердженої форми (Додаток 5),
підписану головним тренером команди із зазначенням ігрових номерів (в порядку зростання),
складу команди по ланках, амплуа, відмітками про Хокеїстів віком до 18 років та від 18 до 20
років (на момент проведення матчу), капітана і його асистентів, а також 5 (п’яти) польових
Хокеїстів і воротаря, які розпочинатимуть матч. Після цього ніяких змін у складах команд не
може бути зроблено. Виняток становлять лише випадки отримання травми одним з воротарів
команди під час льодової розминки, яка не дозволяє йому взяти участь в матчі. В цьому
випадку не пізніше ніж за 15 хвилин до часу початку матчу він може бути замінений на іншого
воротаря.
2. У заявці команди на окремо взятий матч Чемпіонату може бути не менше 17, але і не
більше 22 Хокеїстів, включаючи 2 (двох) воротарів (обов’язково не менше одного воротаря, що
має громадянство України), в тому числі не більше 11 іноземних Хокеїстів.
ГЛАВА 7. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ
Стаття 31. Вимоги до форми команд
1. Команда-господар зобов'язана грати в «домашній» (темній) формі, а команда-гість – в
«гостьовій» (світлій) формі, контрастній за кольором.
2. У разі, якщо кольори форми граючих команд збігаються або мало відмінні, команда-господар
за вказівкою Головного судді матчу повинна змінити ігрову форму.
3. Шоломи польових гравців команд повинні бути одного кольору. На шоломи гравців повинні
бути нанесені номери Хокеїстів висотою 40-50 мм. Колір номера повинен відрізнятись від
кольору шолома.
4. Светр Хокеїста повинен містити:
4.1. На передній частині – емблему Клубу та логотип УХЛ.
4.2. На спині – ігровий номер, висотою від 250 до 300 мм, під яким Хокеїст перебуває в
заявочному списку команди. Номер Хокеїста має бути контрастним по відношенню до
основного кольору светра.
4.3. На рукавах – номер Хокеїста висотою 100 мм. Номер Хокеїста повинен бути добре
помітним і контрастним по відношенню до основного кольору хокейного светра.
4.4. На спині Хокеїста міститься його прізвище висотою від 80 до 100 мм, розташоване вище
номера. Прізвище Хокеїста має бути контрастним по відношенню до основного кольору светра.
Прізвище виконується латинською абеткою відповідно до правил транслітерації. Вище
прізвища розміщення рекламних написів не допускається. Якщо прізвище на ігровому светрі з
будь-яких причин було пошкоджено, команда повинна прийняти всіх необхідних заходів для
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нанесення на пошкоджену частину светру лише одноразово, де має бути розташовано прізвище,
тканину, що співпадає з кольором ігрового светру.
5. Якщо перед матчем з будь-яких причин ігровий светр Хокеїста був пошкоджений або був
загублений, команда повинна прийняти всіх необхідних заходів для його відновлення. У
випадках, коли команда не в змозі відновити ігровий светр, Хокеїст не допускається до участі у
матчі.
Стаття 32. Форма одягу офіційних осіб команди
1. Офіційні особи команди, що знаходяться на лаві для запасних на передматчевій розминці, під
час матчу і під час проведення післяматчевої прес-конференції повинні бути одягнені:
1.1. Керівники Клубу і тренери – в костюми єдиного зразка, що передбачають піджак, штани,
сорочку і краватку (в разі необхідності – куртку).
1.2. Обслуговуючий персонал – в костюми єдиного зразка, аналогічні тренерським, або в
спортивні костюми і куртки єдиного зразка з логотипом Клубу.
Стаття 33. Заходи, що проводяться перед початком матчу
Перед початком матчів Чемпіонату допускається проведення різних шоу, пов'язаних з
представленням команд або урочистих заходів, які повинні бути попередньо узгоджені зі
Спортивним департаментом УХЛ, командами, які беруть участь в матчі, Суддями і
телевізійним партнером Чемпіонату. Незалежно від змісту і тривалості даних заходів матч
повинен розпочатися в призначений час.
Стаття 34. Порядок заходів і зворотний відлік часу, пов'язаний з початком матчу
Чемпіонату
1. Регламент встановлює єдиний для всіх матчів Чемпіонату порядок проведення заходів,
орієнтований на зворотний відлік часу, що передує початку матчу:
1.1. 60 хвилин до початку матчу – на арені звучить сирена, Судді виходять на льодовий
майданчик і проводять розминку.
1.2. 40 хвилин до початку матчу – на арені звучить сирена. Хокеїсти граючих команд (внесені
до протоколу матчу) виходять на льодовий майданчик і проводять розминку. Команди
проводять розминку на своїй половині поля, обмеженою центральною червоною лінією.
1.3. 20 хвилин до початку матчу – на арені звучить сирена. Команди залишають льодовий
майданчик. Проводиться очищення і заливка льодового майданчика.
1.4. 3 хвилини 45 секунд до початку матчу – на льодовий майданчик виходять польові судді
(без оголошення диктора) і розташовуються в суддівській зоні. Команди виходять з роздягалень
і чекають запрошення на льодовий майданчик.
1.5. 3 хвилини 30 секунд до початку матчу – диктор запрошує персонально на льодовий
майданчик п'ять польових Хокеїстів і воротаря команди-гостя, потім команду в повному складі.
Після невеликої паузи – персонально п'ять польових Хокеїстів і воротаря команди-господаря,
потім команду в повному складі. Всі Хокеїсти повинні розташовуватися уздовж синіх ліній,
навпроти своїх лав запасних, обличчям до державного прапора України.
1.6. 2 хвилини до початку матчу – звучить державний гімн України.
1.7. 15 секунд до початку матчу – Хокеїсти стартових п’ятірок розташовуються для проведення
вкидання в центрі майданчика та початку матчу. Воротарі розташовуються у воротарському
майданчику біля своїх воріт. Час зворотного відліку на табло закінчується, і головний суддя
матчу робить стартове вкидання.
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2. Вкидання і початок матчу повинні бути зроблені точно в запланований і затверджений
Спортивним департаментом УХЛ час. Будь-яке відхилення від призначеного часу початку
матчу фіксується в протоколі матчу.
Стаття 35. Порядок виходу команд на льодовий майданчик і його покидання в перервах і
після закінчення матчу
1. Вихід команд на льодовий майданчик відбувається наступним чином:
1.1. Для льодових арен, де вихід Хокеїстів з роздягальні на льодовий майданчик проводиться
через окремі коридори:
1.1.1. 2 хвилини до закінчення перерви – команди залишають роздягальні і виходять на
льодовий майданчик.
1.2. Для льодових арен, де вихід Хокеїстів з роздягальні на льодовий майданчик проводиться
через загальний коридор:
1.2.1. 3 хвилини до закінчення перерви – Судді виходять на льодовий майданчик.
1.2.2. 2 хвилини до закінчення перерви – команда-господар залишає роздягальню і першою
виходить на льодовий майданчик.
1.2.3. 1 хвилина 30 секунд до закінчення перерви – команда-гість залишає роздягальню і
виходить на льодовий майданчик.
2. Порядок покидання командами льодового майданчика після закінчення кожного періоду
(овертайму, матчу):
2.1. Для льодових арен, де вихід Хокеїстів з льодового майданчика в роздягальні проводиться
через окремі коридори: команди залишають льодовий майданчик одночасно.
2.2. Для льодових арен, де вихід Хокеїстів з льодового майданчика в роздягальні проводиться
через загальний коридор: команда-гість першою залишає льодовий майданчик, при цьому
команда-господар повинна розташовуватися в безпосередній близькості біля своєї лавки
запасних до того моменту, поки останній Хокеїст команди-гостя не покине льодовий
майданчик. Після цього команда-господар залишає льодовий майданчик.
Стаття 36. Післяматчеве рукостискання
Післяматчеве рукостискання на Першому етапі Чемпіонату не проводиться. У матчах Другого
етапу Чемпіонату (плей-оф) післяматчеве рукостискання проводиться тільки після закінчення
заключного матчу серії між двома командами. Всі Хокеїсти, що брали участь у матчі (за
виключенням травмованих та вилучених до кінця гри) зобов'язані брати участь у
післяматчевому рукостисканні. Рукостискання проводиться в середині майданчика. Хокеїсти
шикуються в лінію і рухаються в напрямку воріт команди-суперника.
Стаття 37. Оформлення Офіційного протоколу матчу
Всі записи, що вносяться до Офіційного протоколу матчу представниками або лікарями команд,
повинні проводитися виключно в кімнаті суддівської бригади, обладнаної для заповнення
протоколу матчу. Команди мають право вносити в Офіційний протокол матчу тільки запис про
подачу протесту на результат матчу або запис про отримані хокеїстами травми.
Стаття 38. Проведення післяматчевих флеш-інтерв’ю
1. Після закінчення кожного матчу Чемпіонату повинні бути організовані флеш-інтерв’ю за
участю головних тренерів команд.
2. Флеш-інтерв’ю повинні бути проведені в спеціально обладнаному місці і початися не пізніше
ніж через 15 хвилин після закінчення матчу.
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3. Відповідальність за організацію і проведення флеш-інтерв’ю лежить на Клубі-господарю
матчу. Якщо з будь-яких причин організацію і проведення флеш-інтерв’ю не було здійснено на
клуб накладається штраф згідно Дисциплінарного Регламенту УХЛ.
Стаття 39. Виконання державного гімну перед матчами
1. Безпосередньо перед початком матчу Чемпіонату звучить Державний гімн України
затвердженої форми.
2. Фрагмент Державного гімну повинен бути тривалістю не більше 100 секунд і без слів.
3. Команда-господар має право запросити артиста для виконання Державного гімну.
4. З моменту початку і до закінчення звучання гімну, кожна команда, що бере участь в матчі,
повинна бути вишикувана в повному складі (відповідно до поданої заявки на матч) на синій
лінії, яка обмежує зону захисту команди. Тренери команд повинні знаходитися на лавках
запасних, судді матчу – в площі суддів.
Стаття 40. Час початку матчів Чемпіонату
1. Всі матчі Чемпіонату повинні починатися:
1.1. У робочі дні – з 17.30 до 20.30 за київським часом.
1.2. У вихідні та святкові дні – з 13.00 до 19.00 за київським часом.
2. УХЛ за погодженням з Клубами, за 10 календарних днів до початку кожного календарного
місяця визначає час початку матчів на майбутній місяць.
3. Час початку матчів Чемпіонату може бути змінено в наступних випадках:
3.1. У зв’язку з проведенням прямих телевізійних трансляцій матчів.
3.2. У разі проведення в один день декількох матчів на аренах, розташованих в одному місті.
3.3. У випадку форс-мажорних обставин, що не дають змоги провести матч у вказані строки.
3.4. В інших випадках, що не передбачені нормами чинного Регламенту.
4. Клуб, зацікавлений в перенесенні часу початку матчу або дати проведення матчу
зобов’язаний в термін не пізніше 5 календарних днів до початку матчу направити електронною
поштою УХЛ та Клубу-супернику лист з проханням про перенесення часу початку матчу і
зазначенням причин такого перенесення.
5. Остаточне рішення про перенесення часу початку матчу або дати проведення матчу
приймається УХЛ.
ГЛАВА 8. ОБОВ'ЯЗКИ КЛУБУ
Стаття 41. Обов'язки Клубу-учасника Чемпіонату
1. Кожен Клуб зобов’язаний:
1.1. Забезпечувати явку своєї команди на всі матчі Чемпіонату з її участю не менш ніж за 60
хвилин до початку матчу і своєчасний вихід команди на льодовий майданчик.
1.2. Забезпечити початок матчу точно у визначений час. Якщо початок матчу було затримано,
на клуб накладається штраф згідно Дисциплінарного Регламенту УХЛ.
1.3. Забезпечити при проведенні будь-якого матчу команди Клубу вихід на розминку перед
грою і на матч всіх Хокеїстів, заявлених для участі в матчі, в повній ігровій формі і
екіпіруванні, включаючи рукавички і шоломи, які відповідають нормам чинного Регламенту та
заявленим ескізам ігрової форми команди.
1.4. При проведенні будь-якого з матчів не допускати участь в матчі Хокеїстів, які не мають
право виступати в складі команди Клубу – незаявлених, неоформлених в установленому
порядку або дискваліфікованих, а також тренерів або посадових осіб Клубу, які не мають права
брати участь в матчі.
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1.5. Забезпечити безкоштовно при проведенні будь-якого домашнього матчу для команди-гостя:
1.5.1. на підставі письмової заявки автобус для проїзду з вокзалу в готель і зворотно, а в дні
матчів і тренувань – з готелю до спортивної споруди і зворотно;
1.5.2. за обопільною домовленістю між Клубами час для тренувальних занять на тому ж
майданчику, на якому відбудеться матч, за день до матчу – 60 хв. і в день матчу – 45 хв.;
1.5.3. не менше 20 шайб на команду для проведення тренувань і розминок перед грою;
1.5.4. питну воду під час матчу у кількості 10 пляшок по 0,5 л для суддів матчу та на лаву для
оштрафованих і 20 л команді-гостю в роздягальні, а також рушники на лаву для оштрафованих;
1.6. Забезпечити при проведенні будь-якого «домашнього» матчу обслуговування матчу
суддівською бригадою за межами льодового майданчика в кількості семи осіб та статистичною
бригадою у кількості трьох осіб.
1.7. У випадку відсутності трансляції матчу забезпечувати безпосередньо після закінчення
кожного «домашнього» матчу передачу до УХЛ якісного відеозапису матчу зі звуком,
зробленого відеооператором команди.
1.8. Забезпечити після закінчення кожного «домашнього» матчу протягом 14 календарних днів
зберігання відеозапису матчу з камер за воротами та на над воротами, а також надання
необхідних записів на запит УХЛ.
1.9. Забезпечити при проведенні «домашнього» матчу відправку до Спортивного департаменту
УХЛ Офіційного протоколу матчу та статистичних карток електронною поштою не пізніше ніж
через 60 хвилин після його закінчення.
1.10. Забезпечити перед початком матчу і під час його проведення:
1.10.1. належну підготовку льодового майданчика, в тому числі безперебійну роботу
льодоприбирального комбайну;
1.10.2. якісну льодову поверхню з чітко видимою офіційною розміткою;
1.10.3. безперебійне освітлення льодової поверхні, що відповідає вимогам Технічного
Регламенту;
1.10.4. безперебійну роботу інформаційного табло;
1.10.5. інші умови, необхідні для нормального проведення матчів Чемпіонату.
1.11. Не допускати до, під час і після закінчення матчу втручання посадових осіб і фахівців
Клубів (керівників, Хокеїстів, тренерів, обслуговуючого персоналу) в дії суддівської бригади,
яка проводить матч, не допускати їх вхід до суддівської кімнати без дозволу Головного судді
матчу, образи та інших протиправних дій по відношенню до суддів (Інспектора), а також погроз
фізичної розправи, що відбулися в суддівській кімнаті або в безпосередній близькості від неї.
1.12. У випадках пошкоджень захисного скла та / або бортів під час передматчевої розминки на
льодовому майданчику спільно з керівництвом спортивної споруди вжити всіх необхідних
заходів для їх оперативного усунення. В цьому випадку розминка повинна бути припинена до
повного усунення пошкоджень. Час, необхідний для усунення пошкоджень, має бути додано до
часу розминки, але не більше п'яти хвилин.
1.13. Після закінчення матчу не допускати з боку Хокеїстів, тренерів та інших офіційних осіб
Клубу публічних негативних висловлювань і коментарів щодо суддівства матчу в тому числі на
офіційних сторінках клубу в соціальних мережах.
1.14. Забезпечити при проведенні «домашніх» матчів роботу статистичної бригади та надати
куртки з емблемою УХЛ.
1.15. Забезпечити обслуговування «домашніх» матчів бригадою швидкої допомоги із ношами та
реанімаційним обладнанням.
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1.16. Забезпечити трансфер Суддів та Інспектора, призначених для обслуговування
«домашнього» матчу, з вокзалу до готелю, з готелю до арени та зворотно.
1.17. Забезпечити при проведенні будь-якого домашнього матчу для представників УХЛ
автомобіль, для проїзду до спортивної споруди і зворотно.
1.18. Забезпечити при проведенні «домашніх» матчів нерозповсюдження закликів образливого
характеру, будь-якої неперевіреної інформації, а також інформації щодо додаткових грошових
нагородах, стимулюючих одну з граючих команд, за годину до початку матчу, під час матчу, в
перервах і до моменту покидання останнім Хокеїстом льодового майданчику. За порушення
вимог цього пункту на клуб накладається штраф згідно Дисциплінарного Регламенту УХЛ.
1.19. Не допускати зі сторони офіційних представників клубів дій, провокуючих конфліктні
ситуації на хокейному майданчику, агресивну поведінку вболівальників, заворушення на
спортивній арені.
1.20. Забезпечити прийом, зберігання та повернення комплекту зв’язку або іншого обладнання,
переданого УХЛ.
1.21. Забезпечити проходження Хокеїстами Клубу щорічного медичного огляду перед початком
Чемпіонату та у середині Чемпіонату відповідно до затверджених норм (Додаток 7).
ГЛАВА 9. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМОГО МАТЧУ
Стаття 42. Загальні положення
Всі матчі повинні бути проведені в терміни (день і годину), встановлені Розкладом матчів
Чемпіонату та рішеннями УХЛ, за винятком випадків, коли у встановленому порядку було
прийнято рішення про перенесення матчу або зміну часу його початку.
Стаття 43. Початок матчу з затримкою за часом
1. Клуб, команда якого з яких-небудь причин затримується (спізнюється) до місця проведення
матчу Чемпіонату, повинен негайно проінформувати Спортивний департамент УХЛ і Клуб
команди-суперниці про причини затримки і далі регулярно інформувати про час
передбачуваного прибуття команди до місця проведення матчу.
2. Клуб-господар, який з яких-небудь причин затримує початок проведення матчу, повинен
негайно проінформувати Спортивний департамент УХЛ і Клуб команди-гостя про причини
затримки і далі регулярно інформувати про передбачуваний час початку проведення
передматчевої розминки та / або матчу.
3. У разі несвоєчасного прибуття однієї з команд до місця проведення матчу не пізніше ніж за
40 хвилин до початку матчу передбачається наступний порядок дій:
3.1. У разі організації прямої телевізійної трансляції матч повинен початися точно в
затверджений час, при цьому порядок заходів і зворотний відлік часу, пов'язаний з початком
матчу, не змінюється.
3.2. У разі, якщо телевізійна трансляція матчу не запланована, Спортивний департамент УХЛ за
погодження з командами може прийняти рішення про перенесення часу початку матчу на
пізніший час. Матч повинен початися не раніше ніж через 40 хвилин і не пізніше ніж через 60
хвилин після прибуття команди до місця проведення матчу, при цьому порядок заходів і
зворотний відлік часу, пов'язаний з початком матчу не змінюється.
4. У разі прибуття однієї з команд до місця проведення матчу менш ніж за 40 хвилин до початку
матчу Спортивний департамент УХЛ за погодженням з компанією, яка здійснює телевізійну
зйомку (в разі організації прямої телевізійної трансляції матчу) приймає рішення про
перенесення часу початку матчу на пізніший час. Матч повинен початися не раніше ніж через
40 хвилин і не пізніше ніж через 60 хвилин після прибуття команд до місця проведення матчу,
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але в будь-якому випадку не пізніше 21:00 за київським часом, при цьому порядок заходів і
зворотний відлік часу, пов'язаний з початком матчу, не змінюється.
5. Клуби-учасники матчу зобов'язані вжити всіх можливих заходів для проведення матчу в цей
же день.
6. У разі неможливості проведення матчу в призначений день УХЛ може прийняти рішення про
перенесення його на іншу дату. Точний час початку матчу в цьому випадку узгоджується з
Клубами, чиї команди повинні взяти участь в матчі.
7. У разі неможливості проведення матчу в призначений день і неможливості з будь-яких
причин перенесення його на наступний день УХЛ має право прийняти рішення про
перенесення матчу на іншу дату.
8. У разі якщо матч був перерваний і подальше проведення матчу в цей день неможливе в
результаті настання форс-мажорних обставин, в т.ч. при виникненні різного роду технічних і
технологічних аварій на спортивних спорудах та / або прилеглої території, УХЛ може прийняти
рішення про перенесення його на інший день, при цьому обов'язково повинні бути виконані
наступні умови:
8.1. Матч повинен бути дограний з того моменту, коли він був перерваний.
8.2. Склади команд на матч залишаються колишніми (внесення змін до офіційного протоколу
матчу не допускається).
8.3. На інформаційному табло повинні бути встановлені відповідний час матчу, час
оштрафованих хокеїстів, поточний результат матчу.
8.4. Поточний результат, час матчу, час оштрафованих хокеїстів, а також всі кількісно-якісні
характеристики, індивідуальні та командні статистичні показники повинні відповідати
показникам на момент призупинення матчу.
8.5.Чисельні склади команд повинні відповідати чисельним складам на момент призупинення
матчу.
8.6. Вкидання проводиться в центральному колі.
Стаття 44. Перерви між періодами матчу
Тривалість перерв між періодами матчу (включаючи проведення заходів на льодовій поверхні
хокейного майданчика) повинна становити 15 хвилин. У перервах між періодами матчу
повинне бути забезпечене належне прибирання та заливка льоду.
Стаття 45. Звукове оформлення матчу
1. Перерви між періодами матчу і природні паузи (за винятком тайм-ауту, взятого однією з
команд чи пауз, пов’язаних із наданням медичної допомоги травмованому Хокеїстові) можуть
заповнюватися музикою, рекламою, оголошеннями по спортивних спорудах і т.д. Під час гри
забороняється звучання музики, оголошень, реклами і здійснення різного роду закликів,
спрямованих для роботи з глядачами та / або підтримки команд.
2. Забороняється використання під час матчу для роботи з глядачами та / або підтримки команд
різних технічних і звукопідсилюючих пристроїв у вигляді повітряних сирен, свистків,
тріскачок, дудок, додаткових мікрофонів, гучномовців, мегафонів і т.п.
Стаття 46. Додатковий період (овертайм) в іграх Першого етапу Чемпіонату
1. Якщо в матчах Першого етапу Чемпіонату після трьох періодів зафіксований нічийний
результат, то призначається додатковий період (овертайм) тривалістю 5 хвилин, який
проводиться у форматі 4-на-4 (в т.ч. по одному воротарю).

Спортивний регламент. Сезон 2021-2022

17

2. Порядок проведення овертайму і накладення штрафів здійснюються відповідно до Правил
гри в хокей.
Стаття 47. Кидки для визначення переможця матчу
1. Якщо в матчі Першого етапу Чемпіонату по завершенні овертайму, рахунок не змінився, то
призначаються кидки для виявлення переможця матчу (по п’ять кидків для кожної з команд).
2. Виконання кидків здійснюється відповідно до Правил спортивних змагань з хокею з шайбою.
Стаття 48. Додатковий період (овертайм) в іграх Другого етапу Чемпіонату
1. У випадку, якщо в матчах серій ¼ фіналу, серій ½ фіналу та фінальної серії Другого етапу
Чемпіонату після трьох періодів зафіксований нічийний результат, то призначається
додатковий період (овертайм) тривалістю 20 хвилин у форматі 6-на-6 (в т.ч. по одному
воротарю), який проводиться за такими правилами:
1.1. Перший овертайм і в разі, коли переможець не виявлений, наступні овертайми проводяться
після перерв тривалістю 15 хвилин, протягом яких проводиться прибирання і заливка льоду, а
команди знаходяться в роздягальнях.
1.2. У першому та інших непарних за рахунком овертаймах команди займають ворота
відповідно до розташування воріт у другому періоді матчу. У другому та інших парних
овертаймах команди займають ворота відповідно до розташування воріт в першому періоді
матчу.
1.3. Кількість овертаймів не обмежена. Гра в овертаймах проводиться до першої закинутої
шайби. Команда, що закинула шайбу, стає переможцем матчу, і матч завершується. Якщо будьяка команда відмовляється грати в овертаймі, цій команді зараховується технічна поразка (-: +)
в матчі.
1.4. Інші правила проведення овертаймів відповідають Правилам спортивних змагань з хокею з
шайбою.
Стаття 49. Робота інформаційного табло
1. На інформаційному табло спортивної споруди під час матчу мають бути відображені:
найменування команд, що приймають участь у матчі, час матчу в кожному періоді, штрафний
час гравців і рахунок матчу.
2. На інформаційному табло спортивної споруди за 60 хвилин до початку матчу, має буди
здійснений зворотній відлік часу.
3. На інформаційному табло спортивної споруди має бути відображено час матчу у хвилинах і
секундах від 20:00 до 0:00, в кожному періоді.
4. В перервах матчу на інформаційному табло спортивної споруди, має бути здійснений
зворотній відлік часу до початку чергового періоду або додаткового часу.
5. Забороняється демонстрація відеоповторів матчу на інформаційному табло спортивної
споруди у випадках:
5.1. Хокеїсти, тренери, офіційні представники клубів, глядачі оскаржують рішення суддів,
проявляють неповагу до суддів, використовують жести, що ображають гідність кого-небудь,
кидають один в одного або на хокейний майданчик сторонні предмети.
5.2. Присутні моменти, пов’язані з порушенням правил.
5.3 Відбуваються бійки.
5.4 Кому-небудь завдають травми.
5.5. Присутні моменти, що можуть спровокувати заворушення на трибунах спортивної споруди.
6. Забороняється демонстрація суперечливих епізодів матчу, що переглядаються суддєю.
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7. Під час проведення матчу команда-господар забезпечує роботу кваліфікованого диктора.
Диктор зобов’язаний здійснювати повідомлення чітким і рівним голосом. Повідомлення не
повинні мати звернення до глядачів, направлені на підтримку однієї з команд, що беруть участь
у матчі. Інформація не повинна бути образливого характеру до учасників матчу та (або)
глядачів.
ГЛАВА 10. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ПРИЗЕРІВ
Стаття 50. Статус офіційних призів і нагород УХЛ
1. УХЛ володіє всіма правами з виробництва, вручення призів і нагород, а також з порядку і
змісту церемоній нагородження та вручення призів і нагород.
2. УХЛ володіє всіма правами на різного роду ескізи і зображення, а також назви затверджених
офіційних призів і нагород УХЛ.
3. УХЛ володіє виключними правами на виготовлення і вручення офіційних зменшених копій,
виготовлених з тих же матеріалів і компонентів, що й оригінали призів.
4. Виготовлення офіційних зменшених копій призів здійснюється УХЛ на підставі заявок
Клубів за їх рахунок.
5. Виготовлення різного роду копій офіційних призів і нагород УХЛ допускається тільки після
отримання письмового дозволу УХЛ.
Стаття 51. Нагороди Чемпіонату
1. Нагородами для команди-Чемпіона України є Кубок Федерації хокею України та медалі за
перше місце.
2. Кубок Федерації хокею України та медалі за перше місце вручаються Хокеїстам, тренерам і
керівникам Клубу на церемонії нагородження після завершення заключного матчу фінальної
серії Чемпіонату.
3. Після завершення церемонії нагородження Чемпіонату, керівник клубу – Чемпіона України і
уповноважений представник УХЛ мають оформити акт приймання-передачі на зберігання
Кубку Федерації хокею України.
4. На Кубку Федерації хокею України прикріплюється табличка, на якій гравіюються прізвища
та ініціали представників команди-Чемпіона України. На табличці вказуються:
4.1. Повна назва Чемпіонату з зазначенням сезону.
4.2. Прізвища хокеїстів, тренерів, керівників та інших посадових осіб Клубу-чемпіона.
5. Нагородами для срібного призера Чемпіонату України з хокею є медалі за друге місце. Срібні
медалі вручаються Хокеїстам, тренерам і керівникам команди після завершення заключного
матчу фінальної серії Чемпіонату.
6. Нагородами для команд, що поступилися у серіях ½ фіналу, є медалі за третє місце. Медалі за
третє місце вручаються Хокеїстам, тренерам і керівникам Клубу на спеціальному заході
присвяченому вшануванню команди після завершення сезону.
7. Медалями Чемпіонату нагороджуються:
7.1. Тренери, зазначені в заявці команди на дату завершення Чемпіонату.
7.2. Хокеїсти, зазначені в заявці команди на дату завершення Чемпіонату.
7.3. Керівники та інші представники Клубу за поданням Клубу (не більше 15 осіб).
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Стаття 52. Індивідуальні та командні призи
1. Переможець у матчі Відкритті нагороджується перехідним кубком. Перехідний кубок
вручається капітану команди на церемонії нагородження після закінчення першого матчу
Чемпіонату.
2. За підсумками Першого етапу Чемпіонату відзнакою нагороджується команда-переможець
Першого етапу Чемпіонату.
3. За підсумками Чемпіонату присуджуються спеціальні призи:
3.1. Найкращий нападаючий.
3.2. Найкращий воротар.
3.3. Найкращий захисник.
3.4. Найкращий бомбардир.
3.5. Найкорисніший гравець серії «плей-оф».
4. УХЛ може встановлювати додаткові індивідуальні та командні призи із завчасним
інформування про це Клубів.
ГЛАВА 11. ПОДАЧА І РОЗГЛЯД ПРОТЕСТІВ
Стаття 53. Підстави та порядок подачі протесту
1. Клуб однієї з команд, які брали участь в матчі Чемпіонату, має право подати протест до
Дисциплінарного комітету ФХУ (далі – ДК ФХУ) згідно норм Дисциплінарного Кодексу ФХУ.
ГЛАВА 12. СУДДІВСТВО ЧЕМПІОНАТУ
Стаття 54. Організація суддівства Чемпіонату
1. Суддівство матчів Чемпіонату здійснюється суддями, які пройшли кваліфікаційну атестацію
Федерації хокею України, які виконують всі вимоги Правил спортивних змагань з хокею з
шайбою, вимоги Регламенту і локальних нормативних актів УХЛ.
2. Контроль якості суддівства протягом усього сезону здійснюється відповідним комітетом
ФХУ.
3. Головний арбітр Чемпіонату назначає суддів на матчі Першого та Другого етапів Чемпіонату.
4. Суддівство кожного матчу Чемпіонату повинно здійснюватися суддями об'єктивно, чесно і
неупереджено на основі Правил спортивних змагань з хокею з шайбою і положень чинного
Регламенту.
5. Головні і лінійні судді матчів Чемпіонату несуть перед УХЛ відповідальність за чітке і
належне виконання своїх професійних обов'язків, покладених на них чинним Регламентом.
Стаття 55. Склад суддівської бригади на матчах Чемпіонату
1. Суддівство матчів Першого та Другого етапів Чемпіонату здійснюють чотири судді
безпосередньо на хокейному майданчику (два Головних судді і два лінійних судді) і бригада
суддів, що розташовується за бортом хокейного майданчика, в складі семи чоловік:
1.1. Один суддя-секретар, що виконує функції он-лайн.
1.2. Один суддя часу гри.
1.3. Один суддя-інформатор.
1.4. Два судді при оштрафованих.
1.5. Два судді реєстратора.
Стаття 56. Інспектування матчів Чемпіонату
1. ФХУ може призначати Інспекторів на матчі Чемпіонату. Призначений Інспектор здійснює
безпосередній контроль якості суддівства даного матчу.
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2. Якщо призначення Інспектора на матч відбувається з ініціативи Клубу, Клуб бере на себе
зобов’язання по оплаті видатків на оплату роботи, згідно затверджених тарифів, проїзду до
місця проведення матчу і зворотно та проживання в готелі.
Стаття 57. Порядок призначення і оплати роботи суддів
1. Призначення Головних суддів, лінійних суддів і Інспекторів на матчі Чемпіонату здійснює
Головний суддя змагань. Призначення бригади суддів, що розташовується за бортом хокейного
майданчика, а також статистичної бригади здійснює Клуб за погодженням Спортивного
департаменту УХЛ.
2. Оплата роботи Головного судді та лінійних суддів, їх проїзду до місця проведення матчу і
назад, проживання в готелі в місці проведення матчу здійснюється УХЛ.
3. Оплата роботи бригади суддів за бортом хокейного майданчика здійснюється Клубами УХЛ.
4. Заяви Клубів про заміну суддів і Інспекторів, призначених на матчі Чемпіонату, не
приймаються і не розглядаються.
Стаття 58. Порядок прибуття суддів до місця проведення матчу Чемпіонату
1. Судді та Інспектор, призначені Головним Суддєю змагань для обслуговування матчу
Чемпіонату, зобов'язані не менше ніж за добу до матчу повідомити керівництву Клубугосподаря про дату і час прибуття до місця проведення матчу Чемпіонату.
2. Судді, призначені для проведення матчу Чемпіонату, зобов'язані прибути в місто, де
заплановано проведення матчу, не пізніше ніж за шість годин до початку матчу. У разі неявки
Головних суддів матч проводить один з двох лінійних суддів. У разі неявки на матч всієї
бригади суддів матч обслуговується найбільш кваліфікованими суддями з числа тих, що
проживають в місті проведення матчу. Остаточне рішення щодо всіх замін суддів приймає
Спортивний департамент УХЛ.
Стаття 59. Порядок підготовки до суддівства матчу Чемпіонату
1. Перед початком матчу Чемпіонату Головний суддя матчу зобов'язаний:
1.1. Оглянути хокейний майданчик, оцінити якість льоду і придатність його до проведення
матчу.
1.2. Перевірити роботу системи «відеогол».
1.3. Перевірити роботу інформаційного табло.
1.4. Переконатися в правильності і наявності повної ігрової форми та екіпіровки Хокеїстів, які
беруть участь в розминці перед грою.
1.5. Переконатися у наявності на арені бригади швидкої медичної допомоги.
1.6. Виконати інші дії з підготовки та проведення матчу, які передбачені чинним Регламентом,
вимогами Правил спортивних змагань з хокею з шайбою і спеціальними вказівками
Спортивного департаменту УХЛ.
2. За результатами перевірок і оглядів Головний суддя матчу зобов'язаний звернути увагу
посадових осіб Клубу-господаря на негайне усунення виявлених порушень і недоліків у
підготовці до матчу. У разі суттєвих порушень норм чинного Регламенту, що перешкоджають
належному та / або безпечному проведенню матчу, Головний суддя матчу зобов'язаний негайно
доповісти про виявлені порушення до Спортивного департаменту УХЛ для прийняття
оперативних рішень. Всі зауваження Головний суддя матчу зобов'язаний відобразити в
Офіційному протоколі матчу.
3. У разі призначення на матч Інспектора, Головний суддя матчу всі перераховані вище дії
проводить спільно з Інспектором матчу.
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4. Контроль за передматчевою розминкою команд здійснюється Інспектором матчу або суддею
з числа суддів на льоду. У разі виникнення інцидентів чи конфліктних ситуацій зазначені, особи
зобов'язані оперативно проінформувати Спортивний департамент УХЛ, керівник якого має
право прийняти рішення, в тому числі до початку матчу, про накладення на винних осіб
(керівників, Хокеїстів, тренерів, офіційних представників команди, співробітників Клубів та ін.)
покарань та дискваліфікацій.
5. Переконатися у справності відеосистеми «Go Pro» та рацій, а також протестувати перед
використанням.
Стаття 60. Порядок використання системи повторів суперечливих моментів матчу
1. Головний суддя матчу Чемпіонату в разі виникнення суперечливої ситуації, пов’язаної зі
взяттям воріт, на свій розсуд може використовувати систему повторів суперечливих моментів
матчу, що виконує функції системи «відеогол», для прийняття рішення щодо такого моменту.
2. До складу бригади суддів на спортивній арені входять судді, які відповідають за систему
відеоповторів.
3. Суддя, що відповідає за відеоповтор, зобов’язаний:
3.1. Прибути на спортивну арену за 60 хвилин до початку матчу.
3.2. Перевірити роботу системи «відеогол» і наявність телевізійного сигналу.
3.3. Упевнитися, що всі камери системи «відеогол» працюють.
3.4. Оперативно здійснити показ необхідного епізоду матчу.
3.5. Допомагати головному судді матчу під час перегляду суперечливого епізоду матчу.
3.6. Здійснювати показ суперечливого епізоду матчу для перегляду головним суддєю
пов’язаний із взяттям воріт згідно Правил спортивних змагань з хокею з шайбою:
1) шайба, що перетинула лінію воріт;
2) шайба, закинута у ворота перед тим, як вони були зрушені;
3) шайба, закинута у ворота до або після закінчення часу періоду;
4) шайба, що була направлена у ворота рукою або ударом ногою, чи навмисно направлена у
ворота будь-якою частиною тіла атакуючого гравця;
5) шайба, що відскочила у ворота від тіла атакуючого гравця або ключки, який знаходився у
площі воріт до того, як туди потрапила шайба;
6) шайби, що відскочила у ворота після рикошету від судді;
7) по шайбі зіграв високопіднятою ключкою (вище поперечини воріт) гравець атакуючої
команди, після чого шайба відскочила у ворота.
4. За затягування часу з будь-яких причин під час перегляду суперечливого епізоду або
технічної несправності системи «відеогол» на клуб накладається штраф згідно
Дисциплінарного Регламенту УХЛ.
5. Тренер команди має право використати один запит за гру на перегляд суперечливого епізоду
матчу у випадках:
5.1. Взяття воріт в результаті блокування воротаря.
5.2. Взяття воріт було здійснено після незафіксованого положення «поза грою».
6. Якщо запит тренера у суперечливому епізоді змінив перше рішення суддів матчу, у такому
випадку тренер команди залишає за собою право на додатковий запит тренера.
Стаття 61. Порядок дій суддів після закінчення матчу Чемпіонату
1. Після закінчення матчу Чемпіонату Головний суддя матчу зобов'язаний негайно:
1.1. У разі застосування до Гравця та / або представника однієї з команд покарання у вигляді
дисциплінарного штрафу до кінця гри або матч-штрафу, на зворотному боці Офіційного
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протоколу матчу в розділі «Про дисциплінарні порушення Хокеїстів і представників команд»
вказати номер і пункт статті, згідно з якою застосоване покарання, запис про який повинна бути
внесена в Офіційний протокол матчу.
1.2. Перевірити протокол (рахунок, штрафний час, авторів закинутих шайб, передач тощо).
1.3. Доповісти до Спортивного департаменту УХЛ про такі обставини матчу:
1.3.1. накладені великі штрафи;
1.3.2. накладені дисциплінарні штрафи;
1.3.3. накладені дисциплінарні штрафи до кінця матчу;
1.3.4. накладені матч-штрафи;
1.3.5. будь-які позаштатні ситуації, що сталися на льоду і поза ним до, під час або після матчу.
2. Після оформлення Офіційного протоколу матчу Чемпіонату Головний суддя зобов'язаний
протягом доби після закінчення матчу надіслати в УХЛ Офіційний протокол матчу і (при
необхідності) рапорт, який містить докладний опис порушень, зафіксованих в протоколі, і
порушень встановленого Регламентом порядку підготовки і проведення матчу чемпіонату.
ГЛАВА 13. СТАТИСТИКА ЧЕМПІОНАТУ
Стаття 62. Організація статистичного забезпечення Чемпіонату
1. Ведення офіційної статистики Чемпіонату, а також організацію і контроль роботи
статистичних бригад протягом усього сезону здійснює фахівець зі статистики УХЛ.
2. Проведення статистичної роботи на матчах Чемпіонату здійснюється працівниками
статистичних бригад, що пройшли підготовку, затверджені УХЛ і виконують всі вимоги
чинного Регламенту.
3. Співробітники статистичних бригад несуть перед УХЛ відповідальність за чітке і належне
виконання своїх професійних обов'язків, покладених на них чинним Регламентом та
локальними нормативними актами УХЛ.
Стаття 63. Склад статистичної бригади на матчах Чемпіонату
1. Ведення офіційних статистичних підрахунків на матчі Чемпіонату здійснюється статистичної
бригадою, що розташовується на спеціально відведених робочих місцях в складі трьох осіб:
1.1. Один оператор онлайн-трансляції, який здійснює введення даних в систему статистики.
1.2. Два судді-реєстратора, що фіксують на бланках офіційної статистики кидки по воротах,
виграшні / програні вкидання, а також хокеїстів, які перебувають на майданчику під час взяття
воріт для обох команд.
2. Клуби зобов’язані подати до УХЛ повні іменні списки статистичних бригад із зазначенням
контактних даних, а також виконуваних ними обов'язків.
Стаття 64. Порядок підготовки статистичної бригади до матчу Чемпіонату
1. Співробітники статистичної бригади повинні починати роботу не пізніше ніж за 1 годину до
офіційного початку матчу. У процесі підготовки до матчу співробітники зобов'язані виконати
наступні дії:
1.1. Перевірити готовність техніки, ліній зв'язку / Інтернету, статистичної комп'ютерної системи
до роботи.
1.2. Перевірити склади суддівської бригади і граючих команд.
1.3. Про всі помічені помилки, порушеннях або недоліки негайно повідомляти керівнику
бригади і вжити заходів щодо їх виправлення.
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Стаття 65. Внесення змін до офіційної статистики Чемпіонату
Спортивний департамент УХЛ має право вносити зміни в офіційну статистику Чемпіонату на
підставі розгляду звернень Клубів та перегляду відеозаписів матчів. Рішення про зміни в
статистиці Чемпіонату підлягає обов'язковому опублікуванню на офіційному сайті УХЛ.
ГЛАВА 14. ОФІЦІЙНІ ЗАХОДИ УХЛ
Стаття 66. Офіційні заходи УХЛ
1. УХЛ має право на організацію і проведення офіційних та показових заходів, що відповідають
її статутним цілям (наприклад «Матч Зірок»). При цьому УХЛ має всю повноту прав на подібні
заходи, включаючи ексклюзивні права на телетрансляції, маркетингові та рекламні права. УХЛ
вільно розпоряджається цими правами, включаючи можливість делегування таких прав третім
особам.
2. Іншими офіційними заходами УХЛ є наради і семінари за участю офіційних представників
Клубів, що проводяться УХЛ.
3. Клуби зобов’язані забезпечити участь викликаних на офіційні заходи, що проводяться УХЛ
(наприклад «Матч Зірок»), хокеїстів, керівників, тренерів, співробітників та інших офіційних
осіб Клубу.
ГЛАВА 15. ДИСЦИПЛІНАРНІ ПОРУШЕННЯ І ПОКАРАННЯ
Стаття 67. Санкції, що накладаються на хокеїстів, представників команд клубів та на
клуби
1. На Хокеїстів, представників команд клубів та клуби накладаються санкції передбачені
Дисциплінарним Регламентом УХЛ.
2. На Другому етапі Чемпіонату при винесенні додаткових дискваліфікацій Хокеїстів та
представників команд не враховуються отримані ними на Першому етапі Чемпіонату Великі
штрафи (5 хвилин), Дисциплінарні штрафи (10 хвилин) та Дисциплінарні до кінця гри штрафи
(20 хвилин), за виключенням штрафів, накладених за «Удар суперника коліном» та «Атаки в
область голови та шиї». Великі штрафи та Дисциплінарні штрафи до кінця гри (5+20 хвилин),
отримані Хокеїстами та представниками команд на Першому етапі Чемпіонату, враховуються
на Другому етапі під час винесення додаткових дискваліфікацій.
Стаття 68. Співбесіди з Правил гри у хокей та положенням Регламенту
1. Керівники клубів, Хокеїсти, Тренери, обслуговуючий персонал команди та інші офіційні
представники клубів перед початком хокейного сезону зобов’язані пройти співбесіду з діючих
Правил спортивних змагань з хокею з шайбою та їх змін, а також ознайомитись з вимогами
Регламенту та переліком додаткових покарань та дискваліфікацій, що визначені у
Дисциплінарному Регламенті УХЛ. Організація співбесіди здійснюється клубом. Проведення
співбесіди здійснює відповідний комітет ФХУ.
ГЛАВА 16. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 69. Вступ цього Регламенту в силу
Цей Регламент набирає чинності з моменту його затвердження і діє до моменту затвердження
нового Регламенту.
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Стаття 70. Відповідальність за невиконання вимог Регламенту
У разі невиконання або неналежного виконання вимог цього Регламенту Хокеїстами,
тренерами, іншими офіційними особами Клубу, на Клуб можуть бути накладені санкції
відповідно до норм Дисциплінарного Регламенту ФХУ.
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