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Даним Регламентом визначається єдиний порядок проведення чемпіонатів України з хокею з 
шайбою серед жінок строком з 2020 по 2021 рр. включно (надалі – «чемпіонат» або «змагання»), що є 
офіційними змаганнями, організація та проведення яких, відповідно до Закону України «Про фізичну 
культуру та спорт» від 24.12.1993 р. № 3808-XII, здійснюється Всеукраїнською громадською 
організацією «Федерація хокею України». 

Даний Регламент складений відповідно до діючого законодавства України, Правил спортивних 
змагань з хокею з шайбою, регламентних документів Федерації хокею України. 

 
ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ 

У Регламенті використані терміни, визначення та скорочення в такому розумінні: 
ДОДАТОК ДО РЕГЛАМЕНТУ – сукупність норм та положень, що доповнюють та/або 

роз’яснюють зміст окремих статей даного Регламенту, має таку саму юридичну силу, як Регламент та 
є його невід’ємною частиною. 

ЗАЯВОЧНИЙ СПИСОК – офіційний документ на участь у змаганні, що оформлюється згідно 
із вимогами даного Регламенту. 

МАТЧ – спортивне суперництво двох команд, що діють згідно із офіційними 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». 

МІНМОЛОДЬСПОРТ – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 
здійснює реалізацію державної політики у сфері фізичної культури та спорту. 

ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК – представник центрального органу виконавчої влади у сфері 
фізичної культури та спорту або органу місцевого самоуправління, представник або співробітник 
ФХУ, який виконує функції, пов’язані із контролем за проведенням змагання. 

ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК КОМАНДИ – будь-який член команди, який не є гравцем, 
одягненим для гри, в тому числі (але не обмежуючись) тренер, помічники тренерів, персонал, що 
відповідальний за обладнання та навчання, внесений до заявочного списку команди. 

ОФІЦІЙНИЙ ПРОТОКОЛ ГРИ – офіційний документ гри, підписаний тренерами які беруть 
участь у хокейному матчі команд і головними суддями матчу, що містить її результат, кількісні та 
якісні характеристики, особливі зауваження суддів та представників команд. 

ПРАВИЛА СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ З ХОКЕЮ З ШАЙБОЮ – затверджені 
Міністерством молоді та спорту України від 05.07.2018 р. №3098, які включають вимоги до 
учасників змагань, відповідних спортивних споруд, спеціального обладнання та інвентарю, умови та 
порядок визначення результатів та переможців змагань з хокею з шайбою на території України. 

РЕГЛАМЕНТ – локальний, нормативний акт Федерації, що визначає єдиний порядок і умови 
участі команд, гравців, офіційних представників команди, суддів у змаганнях. 

СПОРТИВНА СПОРУДА – нерухоме майно із хокейним льодовим майданчиком, призначене 
для занять хокеєм з шайбою і відповідає вимогам Правил спортивних змагань. 

СПОРТИВНИЙ ВІДДІЛ – структурний орган Федерації, що здійснює безпосереднє 
проведення Змагань, а також в межах своєї компетенції врегульовує всі інші питання, які прямо 
та/або опосередковано пов’язані з організацією Змагань. 

СУДДЯ (АРБІТР) – офіційна особа, яка має відповідну суддівську кваліфікацію, затверджену 
Федерацією і призначена для обслуговування матчу змагання.  

ТРЕНЕР – фахівець, який має спеціальну освіту, сертифікат (атестат) відповідної категорії, 
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працює у хокейному клубі чи школі, проводить навчально-тренувальну роботу з хокеїстами та керує 
їх діями команди під час матчів. 

ФЕДЕРАЦІЯ – всеукраїнська громадська організація «Федерація хокею України», що визнана 
міжнародною федерацією хокею та Національним олімпійським комітетом України і, якій згідно з 
чинним законодавством України надано повноваження щодо розвитку хокею з шайбою. 
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РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯЗМАГАНЬ 
 

Стаття 1.Нормативно-правова база Регламенту 
1. Основу нормативно-правової бази чинного Регламенту складають: 
1.1. Закон України «Про фізичну культуру і спорт». 
1.2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок підготовки спортивних споруд та 

інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних 
заходів», №2025 від 18.12.1998 р. 

1.3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство 
молоді та спорту України», № 220 від 02.07.2014 р. 

1.4. Положення про Єдину спортивну класифікацію України (Наказ Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України № 1413 від 13.12.2012 р.). 

1.5. Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних Змагань і 
навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників (Наказ 
Міністерства молоді та спорту України від 09.02.2018 р. № 617). 

1.6. Статут Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України» та Правила 
спортивних змагань з хокею з шайбою. 

1.7. Договір від 24.01.2017 р. № 6/17/17 про проведення експерименту щодо залучення 
Міністерством молоді та спорту України національної спортивної федерації до організації і 
проведення спортивних заходів з хокею. 

1.8. Медичний протокол проведення матчів Федерації хокею України. 
2. Чинний Регламент встановлює та регулює відносини команд-учасниць та організаторів 

Змагань в сезоні 2020-2021 років. 
3. Норми та правила, передбачені в Регламенті, є обов’язковими для виконання всіма 

учасниками Змагання. 
 

РОЗДІЛ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 
 

Стаття 2. Мета проведення 
1. Метою проведення змагань є: 
1.1. зміцнення здоров’я, залучення до активних занять хокеєм жінок та дівчат;  
1.2. популяризація та подальший розвиток жіночого хокею в Україні; 
1.3. підвищення рівня майстерності гравчинь. 
 

Стаття 3. Основні завдання 
1. Основними завданнями змагань визначено: 
1.1. поліпшення навчально-тренувального процесу та підвищення рівня майстерності гравчинь;  
1.2. перевірка рівня професіональної підготовленості тренерських кадрів; 
1.3. популяризація та подальший розвиток жіночого хокею в Україні; 
1.4. визначення, виключно за спортивним принципом, переможців та призерів змагань; 
1.5. визначення кандидатів для формування національної збірної команди України; 
1.6. підвищення професійного рівня суддів. 
 

РОЗДІЛ 3. ПРАВА НА ЗМАГАННЯ 
 

Стаття 4. Права на організацію та проведення Змагань 
1. Згідно з умовами договору з Міністерством молоді та спорту України, Всеукраїнська 

громадська організація «Федерація хокею України» є єдиним власником прав на організацію та 
проведення Змагань з хокею з шайбою на території України. 
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2. Федерація хокею України визначає умови проведення Змагань, несе відповідальність за їх 
організацію та проведення, затверджує підсумки. 

 

Стаття 5. Майнові та немайнові права  
1. Усі майнові і немайнові права на проведення Змагань належать Федерації хокею України.  
2. До зазначених прав належать включно, але без обмежень, права на: 
2.1. Затвердження цього Регламенту як нормативного акту, що регулює умови і порядок участі 

команд, гравчинь, тренерів та інших посадових осіб спортивних клубів, суддів у Змаганні; 
2.2. Трактування за потреби норм цього Регламенту і вирішення будь-яких спірних ситуацій, що 

виникають між командами, гравчинями, тренерами, керівниками та іншими посадовими особами 
шкіл та клубів, суддями та інспекторами; 

2.3. Організацію і проведення матчів та інших заходів Змагань; 
2.4. Суддівство та визначення результатів матчів і Змагань в цілому; 
2.5. Визначення порядку і змісту церемоній, що проводяться під час матчів, включно церемоній 

відкриття і закриття матчів та Змагань в цілому; 
2.6. Акредитацію і допуск представників засобів масової інформації на матчі Змагань та інші 

заходи, що проводяться в рамках Змагань; 
2.7. Використання будь-яких рекламних можливостей та устаткування спортивних споруд, 

проведення будь-яких рекламних і промо-акцій та спеціальних маркетингових заходів під час 
проведення матчів та інших заходів Змагань; 

2.8. Розміщення будь-якої реклами на екіпіруванні гравчинь, тренерів та суддів під час 
проведення матчів та інших заходів Змагань, а також розміщення і розповсюдження будь-якої 
реклами усередині спортивних споруд під час проведення матчів та інших заходів Змагань; 

2.9. Виробництво і реалізацію товарів з назвою та атрибутикою Змагань, сувенірну продукцію; 
2.10. Формування і використання відео і фотозображень матчів та інших заходів в рамках 

Змагання, включно права на формування, виробництво і передачу телевізійних і радіо-продуктів, 
трансляцій у глобальній мережі Інтернет, каналами мобільного зв'язку і фотозйомок матчів та інших 
заходів в рамках Змагання; 

2.11. Використання для будь-яких цілей назви, офіційної атрибутики та символіки Змагання; 
2.12. Заснування, виробництво та вручення нагород та призів учасникам Змагання; 
2.13. Присвоєння офіційних статусів спонсорам, партнерам та рекламодавцям Змагання. 
 

Стаття 6. Комерційні та інші права 
1. Федерації хокею України належать виключні права на використання найменування і 

символіки Змагання, а також інші права, так чи інакше пов’язані зі статусом організатора заходу. 
 

Стаття 7. Неексклюзивні права 
1. ВГО «Федерація хокею України» належать неексклюзивні права на: 
1.1. Використання, в тому числі комерційне, зображень хокеїстів (учасників), тренерів, суддів, 

інспекторів, які беруть участь у матчах та інших заходах в рамках Змагання; 
1.2. Використання, в тому числі комерційне, але виключно в зв’язку з матчами і Змаганням в 

цілому, товарних знаків та інших позначень, символіки команд, які беруть участь у Змаганні, також у 
друкованій, відео, аудіо та сувенірній продукції. 

 

Стаття 8. Права на висвітлення Змагань 
1. ВГО «Федерація хокею України» належать виключні права на висвітлення Змагання 

засобами трансляції, зображення та/або звуку будь-якими способами, і/або із застосуванням будь-
яких технологій, шляхом запису трансляцій і/або фотозйомок Змагання. 
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2. Права на висвітлення Змагання можуть бути використані третіми особами, зокрема 
учасниками Змагання лише на підставі дозволу ВГО «Федерація хокею України», або угод у 
письмовій формі, належним чином скріплених підписами уповноважених осіб сторін про придбання 
третіми особами цих прав у ВГО «Федерація хокею України». 

3. Розміщення відео-, фото- та звукоматеріалів відбувається на власних або визначених 
Організатором платформах. 

 

Стаття 9. Реалізація переданих прав учасниками Змагання 
1. У рамках часткової передачі прав і обов'язків Федерації хокею України суб’єктам Змагання, 

останні можуть виконувати наступні дії, пов'язані з проведенням Змагання: 
1.1. Використовувати, в узгодженому з Федерацією хокею України порядку, назву, офіційну 

атрибутику та символіку Змагань; 
1.2. Укладати відповідні договори з розміщення і розповсюдження будь-якого виду реклами 

партнерів, спонсорів і рекламодавців Змагань; 
1.3. Проводити рекламні акції, промо-акції, спеціальні маркетингові заходи під час проведення 

матчів Змагань в порядку, передбаченому цим Регламентом; 
1.4. Розміщувати рекламу на екіпіруванні гравчинь під час проведення матчів; 
1.5. Реалізовувати товари з назвою та/або атрибутикою Змагань, сувенірну продукцію; 
1.6. Виконувати інші дії, пов’язані з організацією та проведенням матчів Змагань, що не 

суперечать цьому Регламенту. 
 

Стаття 10. Права на використання логотипу 
1. Федерація хокею України надає спонсорам і партнерам право на використання власного 

логотипу та власної назви виключно в межах проведення Змагання, та для інформування (звітності) 
про заплановані та проведені Змагання. 

 

РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ 
 

Стаття 11. Загальне керівництво, контроль та проведення змагань 
1. Загальний контроль за проведенням Змагань здійснює Всеукраїнська громадська організація 

«Федерація хокею України» та в межах своєї компетенції її відокремлені підрозділи, під 
юрисдикцією яких територіально знаходяться команди дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які беруть 
участь у Змаганнях. 

2. Безпосереднє керівництво та роботу з організації та проведення окремих матчів Змагання 
здійснює Спортивний відділ відповідно до цього Регламенту та Правил спортивних змагань з хокею. 

3. Спортивний відділ уповноважений здійснювати офіційне тлумачення статей цього 
Регламенту та роз'яснення змісту окремих розділів Правил спортивних змагань з хокею. 

4. Головний суддя Змагання, що діє відповідно до порядку, визначеного Положенням про 
комітет хокейних арбітрів Федерації, здійснює контроль за організацією суддівства матчів Змагання. 

 

Стаття 12. Строки проведення змагань 
1. Змагання проводяться у строки встановлені Розкладом матчів з 2 по 4 квітня 2021 року. 
2. Окремо взяті матчі відбуваються відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів України на відповідний рік, а також Розкладу матчів змагань. 
 

Стаття 13. Непередбачувані ситуації 
1. При виникненні питань, пов’язаних із підготовкою, організацією та проведенням Змагань, 

вирішення яких неможливо здійснити на основі статей даного Регламенту, Організатор має право 
прийняти по ним окреме рішення та у подальшому письмово інформувати усіх учасників Змагання. 
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Стаття 14. Комунікація організатора та учасників змагань 
1. Оперативний зв’язок між організатором та учасниками Змагання здійснюється: 
електронною поштою –  y.kyrychenko@fhu.com.ua; 
телефоном –    +38 066 177 6262 
поштою –    04119, вул. Юрія Іллєнка, 46, Київ, Україна. 
2. Висвітлення ходу змагань, результати матчів, турнірне положення, рішення організатора 

щодо дисциплінарних покарань та інших питань здійснюються на офіційній сторінці Федерації 
хокею України в мережі Інтернет – fhu.com.ua. 

 

РОЗДІЛ 5. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 
 

Стаття 15. Учасники змагань 
1. Склад учасників змагань формується з команд, що подали у встановлені строки заявочні 

документи та виконали інші умови, що визначені даним Регламентом. 
2. Суб'єктами змагань, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і 

спортивних заходів України, можуть бути команди клубів, збірних міст та областей. 
3. Для включення до числа учасників змагань команда має направити до Спортивного відділу 

Гарантійний лист (Додаток 1), яким офіційно підтверджує та гарантує участь своєї команди у 
змаганнях, а також заявочні документи, що передбачені даним Регламентом. 

4. Команда включається до числа учасників змагань виключно у тому випадку, якщо в її заявці 
перебуває щонайменше 11 (дванадцять) гравчинь, включаючи щонайменше 1 (одного) воротаря. 

 

Стаття 16. Участь у змаганнях громадян інших країн 
1. Участь у Змаганні гравчинь-громадянок інших країн не допускається. 
 

Стаття 17. Гравчині-учасниці Змагання 
1. Учасницями Змагання можуть бути громадянки України виключно жіночої статі, яким на 

момент початку змагання виповнилося 14 років. 
2. Гравчині не мають права одночасно перебувати у заявках двох команд, включаючи команди 

інших країн. 
3. Гравчині-учасниці Змагання зобов’язані: 
3.1. Дотримуватися норм чинного Регламенту, статуту Федерації хокею України, 

Дисциплінарного кодексу Федерації хокею України та інших нормативно-правових актів у сфері 
фізичної культури і спорту. 

3.2. Не використовувати заборонені у спорті засоби. 
3.3. Не компрометувати статус гравчині як на льодовому майданчику, так і за його межами. 
3.4. Виконувати вимоги Медичного протоколу Федерації хокею України. 
3.5. Не вчиняти дії, що заборонені чинним законодавством України, зокрема в питаннях 

маніпулювання спортивними результатами. 
 

РОЗДІЛ 6. ДОПУСК ДО УЧАСТІ У ЗМАГАННЯХ 
 

Стаття 18. Страхування учасників змагань 
1. Обов'язковою умовою допуску гравчинь до участі у змаганнях є наявність у команди 

колективного або індивідуального страхового полісу. 
 

Стаття 19. Процедура заявки 
1. Для заявки команда подає до Спортивного відділу заявочний список гравчинь та офіційних 

представників команди з усіма заповненими графами відповідно до реєстраційних даних осіб 
затвердженої форми (Додаток 2) у строк до 22 березня 2021 року, що завірений керівником команди. 
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2. В заявочному списку мають перебувати щонайменше 11 (одинадцять) гравчинь, включаючи 
щонайменше 1 (одного) воротаря. 

3. В строк до 29 березня 2021 року команда має можливість доповнити свій заявочний список. 
4. Разом із заявочним списком команда надає наступні документи: 
4.1. Відомість ознайомлення тренерів та гравчинь з Регламентом Змагань та Дисциплінарним 

кодексом за підписом кожного тренера та гравчині (Додаток 3); 
4.2. Відомість ознайомлення тренерів та гравчинь із Всесвітнім антидопінговим кодексом і 

списком заборонених препаратів (Додаток 4); 
4.3. Сканована копія договору колективного або індивідуального страхового полісу; 
4.4. Для заявки гравців, які вперше братимуть участь в Змаганнях, необхідно надати копію 

паспорта громадянки України (свідоцтва про народження) та копію довідки про присвоєння 
індивідуального ідентифікаційного номера. 

 

Стаття 20. Недостовірна інформація 
1. Якщо під час процедур заявки команди та індивідуального допуску до Змагання у заявочному 

списку команди виявлено недостовірні або сфальсифіковані персональні дані гравчинь, то такі 
гравчині до Змагання не допускаються. 

 

Стаття 21. Максимальна та мінімальна заявка команди 
1. Максимальна кількість хокеїстів, що перебувають одночасно у заявочному списку команди 

обмежується 25 (двадцятьма п’ятьма) гравчинями. 
2. Мінімальна заявка команди як на Змагання в цілому, так і на окремо взятий матч, – 11 

(одинадцять) гравчинь, включаючи щонайменше 1 (одного) воротаря. 
 

РОЗДІЛ 7. ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ МАТЧІВ ЗМАГАНЬ 
 

Стаття 22. Система проведення Змагання 
1. Змагання проводяться у форматі одноколового фінального турніру. 
2. Кожна команда проводить 1 (один) матч проти кожного суперника. 
 

Стаття 23. Система нарахування очок 
1. За результатами кожного матчу команді нараховується: 
1.1. За перемогу в основний час матчу – три очка; 
1.2. За перемогу в серії післяматчевих кидків – два очка; 
1.3. За поразку в серії післяматчевих кидків – одне очко; 
1.4. За поразку в основний час матчу – очки не нараховуються. 
 

Стаття 24. Визначення поточних результатів змагань 
1. Місця команд у турнірній таблиці визначаються за загальною сумою очок. 
2. У випадку рівності очок у двох та більше команд перевагу має команда за наступними 

показниками, що застосовуються послідовно: 
2.1. яка набрала найбільшу кількість очок у всіх матчах між цими командами; 
2.2. яка має кращу різницю закинутих та пропущених шайб у всіх матчах між цими командами; 
2.3. яка має кращу різницю закинутих та пропущених шайб у всіх матчах Змагання; 
2.4. яка має найбільшу кількість перемог у всіх матчах Змагання; 
2.5. яка має найбільше число перемог (в основний час) у всіх матчах Змагання; 
2.6. яка має більшу кількість перемог у серії післяматчевих кидків в усіх матчах; 
2.7. яка закинула найбільшу кількість шайб у всіх матчах Змагання. 
3. У випадку рівності всіх наведених показників, місця команд визначаються жеребом. 
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Стаття 25. Офіційний розклад матчів змагань 
1. Матчі проводяться відповідно до затвердженого розкладу матчів Змагання, що є невід’ємною 

частиною даного Регламенту. 
2. Всі матчі повинні бути проведені в терміни, встановлені розкладом матчів. 
3. Зміни до розкладу матчів вносяться виключно за рішенням Організатора на підставі 

незалежних від учасників Змагань обставин. 
4. Перенесення матчу може відбуватися не пізніше, ніж за 3 (три) дні до його проведення. 
 

Стаття 26. Визначення підсумків змагань 
1. Підсумки чемпіонатів визначаються у відповідності до кількості очок, що набрали команди 

за підсумками Змагань. 
 

Стаття 27. Нагородження переможців та призерів 
1. Команда, що посіла перше місце у змаганні, нагороджується кубком за перше місце, гравчині 

та тренери нагороджуються медалями за перше місце. 
2. Гравчині та тренери команди, що посіла друге місце нагороджуються медалями за друге 

місце. 
3. Команда, що посіла третє місце – гравчині та тренери нагороджуються медалями за третє 

місце. 
4. Загальна кількість медалей, якими нагороджується команда визначається за кількістю 

гравчинь у заявочному списку команди, але не більше 25 медалей. 
 

Стаття 28. Індивідуальні нагороди 
1. Для учасників Змагання можуть встановлюватися окремі індивідуальні або командні 

нагороди, перелік яких затверджується Організатором. 
 

РОЗДІЛ 8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМОГО МАТЧУ 
 

Стаття 29. Правила гри 
1. Матчі змагань проводяться відповідно до Правил спортивних змагань з хокею з шайбою та 

положень цього Регламенту. 
 

Стаття 30. Тривалість гри 
1. Тривалість основного часу матчів – 3 періоди по 20 хвилин чистого часу. 
3. Тривалість перерв між періодами матчу (включаючи проведення заходів на льодовій 

поверхні хокейного майданчика) повинна становити 15 хвилин. 
 

Стаття 31. Заявка команди на матч 
1. До офіційного протоколу окремо взятої гри дозволяється вносити прізвища 22 гравців (20 

польових + 2 воротарі). 
2. Команди, що беруть участь у грі, зобов’язані за 30 хвилин до її початку подати судді-

секретарю гри надрукований українською мовою Заявочний лист команди на матч з інформацією про 
номери та амплуа гравчинь починаючи з двох воротарів і надалі – в порядку зростання ігрових 
номерів (Додаток 5) з вказанням року народження гравчинь. Будь-які інші форми документів, окрім 
встановлених, не приймаються. 

3. У випадку наявності на передматчевому привітанні меншої кількості гравців, за вказану у 
пункті 2 цієї статті, головний суддя робить відповідний запис до офіційного протоколу та інформує 
Організатора. Матч у такому випадку проводиться, рішення щодо результату приймає Організатор. 

4. Гравці котрі отримали матч-штраф у попередньому матчі мають відбувати автоматичну 
дискваліфікацію згідно Дисциплінарного кодексу. 
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Стаття 32. Незаявлені учасники матчу 
1. За участь у грі незаявленої, дискваліфікованої або відстороненої відповідно до медичного 

протоколу Федерації гравчині її команді зараховується технічна поразка (-:+). 
2. Факт участі незаявленої гравчині, має бути встановлений безпосередньо під час матчу або на 

підставі офіційного протоколу матчу після його завершення. 
 

Стаття 33. Розминка перед грою 
1. Час розминки перед грою в усіх матчах Змагання становить не менше 5-ти хвилин. 
2. Шайби для розминки у мінімальний кількості 20 штук на команду надає Організатор. 
 

Стаття 34. Церемонія відкриття матчу 
1. Церемонія офіційного відкриття проводиться перед початком кожного матчу. 
2. Під час такої церемонії звучить фрагмент Державного гімну України тривалістю до 100 с. 
 

Стаття 35. Нічия в основний час матчу 
1. Якщо в матчах Змагання за підсумками основного часу гри зафіксовано нічию, то 

призначаються післяматчеві кидки (по 3 кидки від кожної команди). 
2. Виконання кидків здійснюється відповідно до Правил спортивних змагань з хокею з шайбою. 
 

Стаття 36. Післяматчеве рукостискання 
1. Після закінчення матчу рукостискання не проводиться. 
 

Стаття 37. Відмова від продовження, неявка, виключення команди з числа учасників 
1. У разі відмови від подальшого проведення матчу, неявки на гру або дострокового залишення 

хокейного майданчика протягом гри – команді зараховується технічна поразка (-:+). 
2. У разі неявки на календарний матч (тур) команді зараховується технічна поразка, в 

повторному випадку команда виключається зі Змагання. 
 

РОЗДІЛ 9. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 
 

Стаття 38. Підготовка спортивних споруд 
1. Матчі Змагання проводяться на спортивних спорудах, прийнятих до експлуатації комісіями з 

контролю за станом спортивних споруд, що утворюються і діють відповідно до «Положення про 
порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення 
масових спортивних та культурно-видовищних заходів», затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 18.12.1998 р. №2025. 

 

Стаття 39. Відповідальність за безпеку учасників змагань 
1. Відповідальність за життя та безпеку спортсменів під час змагань, а також за укладання 

договорів індивідуального або колективного страхування покладається на керівників команд. 
 

Стаття 40. Зрив матчів 
1. Команді, яка своїми діями або бездіяльністю допустила зрив проведення матчу за розкладом, 

крім випадків, пов’язаних із незалежними від команди обставинами непереборної сили (форс-
мажором), зараховується технічна поразка (-:+) або накладається інший вид дисциплінарної 
відповідальності, визначений положеннями Дисциплінарного кодексу (правил). 

 

Стаття 41. Відповідальність за здійснення хуліганських дій 
1. У випадку здійснення хуліганських дій офіційними представниками команди, ці особи 

підлягають повній діловій ізоляції з усіх національних Змагань, що проводяться під егідою Федерації 
хокею України, якщо інше не визначено положеннями Дисциплінарного кодексу (правил) Федерації. 
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2. Відповідальність за порядок в роздягальнях, за цілісність і збереження їх зовнішнього 
вигляду і наявного в них обладнання несуть тренери команд. У випадку порушення цих положень 
командою-гостем, адміністрація спортивної споруди негайно після закінчення матчу має право 
надати свої претензії в письмовому вигляді представнику команди, головному судді матчу та 
відправити копію претензії Організатору Змагання. 

 

Стаття 42. Дискваліфікації, покарання та ступінь відповідальності 
1. За невиконання вимог Правил спортивних змагань та цього Регламенту тренери, хокеїсти та 

офіційні особи несуть відповідальність відповідно до характеру скоєних порушень. 
2. У випадку настання дисциплінарної відповідальності тренерів, гравчинь і офіційних 

представників команд, порядок накладення санкцій визначається згідно Дисциплінарного кодексу 
(правил) Федерації. 

3. Керівники команд-учасниць несуть відповідальність за невиконання вимог цього Регламенту, 
незабезпечення необхідних організаційних заходів, пов’язаних з проведенням матчів. 

 

РОЗДІЛ 10. ФІНАНСОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ 
 

Стаття 43. Фінансові витрати учасників 
1. Витрати на відрядження команд для участі у Змаганнях, а саме, проїзд до місця проведення 

матчів, добові, мешкання у готелі та харчування гравчинь, тренерів та інших посадових осіб команд, 
здійснюються за рахунок коштів відряджаючих організацій, клубів, або інших задіяних ними джерел, 
не заборонених законодавством. На Змагання приїзд команди може відбуватися як в день Змагань, 
так і за добу до початку Змагань. 

 

Стаття 44. Витрати організатора змагань 
1. Витрати на оренду спортивних споруд, де проводяться матчі Змагання, здійснюються за 

рахунок Організатора Змагання. 
2. Витрати на оплату роботи суддів що обслуговують матч на льодовому майданчику, а також 

за його межами здійснюються за рахунок Організатора змагань. 
3. Витрати на придбання медалей, кубків, іншої нагородної атрибутики для нагородження 

переможців та призерів змагання, оплату інших послуг, необхідних для проведення змагання 
здійснюються за рахунок Організатора змагань. 

4. Витрати на організацію трансляцій матчів здійснюються за рахунок Організатора змагань. 
5. Витрати на проживання у готелі спортсменок-учасниць з інших регіонів у кількості до 20 осіб 

на команду здійснюються за рахунок Організатора змагань. 
6. Витрати на оплату послуг медичного працівника для обслуговування матчів Змазання 

здійснюються за рахунок Організатора змагань 
 

РОЗДІЛ 11. АРБІТРАЖ ЗМАГАНЬ 
 

Стаття 45. Організація суддівства матчів 
1. Відповідальність за організацію суддівства матчу Змагання покладається на Організатора. 
2. Контроль за якістю суддівства матчів здійснює головний суддя Змагання. 
3. Призначення суддів на льоду та бригади суддів за межами льодового майданчика здійснює 

Організатор. 
 

Стаття 46. Допуск арбітрів до проведення матчів 
1. Головними суддями матчів Змагання можуть бути виключно арбітри національної, першої 

або другої категорії, атестовані Федерацією на поточний сезон. 
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Стаття 47. Чисельний склад бригади арбітрів матчу 
1. Матч, що включено до Офіційного розкладу матчів змагань, обслуговують судді на 

хокейному майданчику та бригада, що розташована за межами хокейного майданчику. 
2. Окремо взятий матч на льодовому майданчику обслуговують 2 головних судді. 
3. Окремо взятий матч Змагання проводить бригада за межами льодового майданчика у 

кількості п’яти суддів, функції яких визначені Правилами спортивних змагань: 
а). суддя-інформатор; 
б). секретар матчу; 
в). суддя-хронометрист; 
г). двоє суддів при лавах оштрафованих. 
 

Стаття 48. Порядок підготовки до суддівства матчів 
1. Перед початком матчу Головний суддя зобов'язаний: 
1.1. оглянути хокейний майданчик, оцінити якість льоду і придатність до проведення матчу; 
1.2. перевірити роботу інформаційного табло; 
1.3. переконатися у правильності та наявності повної ігрової форми та екіпірування хокеїстів, 

які беруть участь у передматчевій розминці; 
1.4. перевірити наявність та відповідність встановленій формі заявочних листів; 
1.5. переконатися у присутності бригади медичної допомоги біля льодового майданчика; 
1.6. виконати інші дії з підготовки та проведення матчу, що передбачені чинним Регламентом і 

вимогами Правил спортивних змагань з хокею. 
2. Суддівські бригади, які обслуговують матчі Змагання, несуть перед Організатором 

відповідальність за чітке і належне виконання обов’язків, покладених на них чинним Регламентом. 
 

Стаття 49. Офіційний протокол гри 
1. Результат гри оформлюється офіційним протоколом за формою, що затверджена Федерацією. 
2. Представники команд зобов’язані вносити в офіційний протокол матчу запис тільки про 

отримані гравчинями травми, а також мають право вносити інформацію про намір подати протест на 
результат матчу з коротким змістом підстав для його подачі. 

 

Стаття 50. Дії суддів після закінчення матчу 
1. Після закінчення матчу Головний суддя зобов’язаний: 
1.1. Отримати від секретаря матчу офіційний протокол, перевірити його, зробити відповідні 

записи та особисто підписати. 
2. Всі порушення встановленого порядку підготовки і проведення матчу Змагання, та випадки, 

коли у відповідності до положень цього Регламенту команди можуть бути притягнені до 
відповідальності, підлягають обов’язковому відображенню в офіційному протоколі матчу. 

3. У випадку застосування до гравця або представника однієї з команд покарання, 
передбаченого Правилами спортивних змагань у вигляді дисциплінарного штрафу до кінця гри або 
матч-штрафу, головний суддя матчу на зворотній стороні офіційного протоколу матчу у 
відповідному розділі має вказати номер і пункт статті, згідно якої застосовано покарання, а також 
проінформувати головного суддю Змагань за телефоном. 

 

Стаття 51. Дисциплінарні порушення та санкції 
1. До усіх суб’єктів Змагання можуть застосовуватися дисциплінарні санкції за порушення 

регламентних документів Федерації, зокрема положень, визначених даним Регламентом у 
відповідності до Дисциплінарного кодексу (правил) Федерації. 

2. Підставою для розгляду питань про накладення дисциплінарних санкцій та дискваліфікацій 
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відносно хокейних команд та учасників Змагання може бути наступне: 
а) запис в офіційному протоколі матчу; 
б) рапорт головного судді або інспектора матчу; 
в) відеозапис матчу; 
г) рапорт представника Організатора, а також інші матеріали, що сприятимуть повному і 

об'єктивному вивченню обставин.  
 

Стаття 52. Подання офіційного протесту 
1. У випадку виникнення до, під час або після завершення матчу ситуацій, що порушують 

норми цього Регламенту, команди мають право подавати офіційні протести. 
2. Про наявність в офіційному протоколі матчу позначки про намір одного з учасників гри 

опротестувати результат, представник команди зобов’язаний протягом трьох годин проінформувати 
Спортивний відділ Федерації хокею України. 

3. Протест у письмовій формі має бути направлений командою на офіційну електронну пошту 
Організатора не пізніше ніж за 24 години після закінчення гри. Факт подання протесту повинен бути 
зафіксований в офіційному протоколі гри з коротким описом підстави для подання протесту. 

4. До протесту щонайменше повинні додаватися: 
а) якісний відеозапис матчу (ігрового моменту); 
б) документи, в тому числі письмові свідчення, які, на думку заявника протесту, свідчать про 

наявність підстав для скасування результату матчу. 
 

Стаття 53. Протести, що не підлягають розгляду 
1. Не підлягають розгляду такі протести: 
1.1. несвоєчасно подані протести; 
1.2. протести, що не зафіксовані в офіційному протоколі матчу; 
1.3. протести, засновані на претензії до якості суддівства матчу, а саме:  
а) накладання будь-яких штрафів; 
б) правильність визначення взяття воріт; 
в) якість суддівства. 
 

Стаття 54. Порядок і строки розгляду протесту 
1. При дотриманні порядку подання протесту та за відсутності підстав для залишення протесту 

без розгляду, Організатор приймає протест до розгляду, розглядає протест і протягом 3-х (трьох) діб 
з моменту надходження протесту ухвалює по ньому рішення. 

2. При розгляді протесту Організатор має право на свій розсуд: 
а) опитати зацікавлені сторони; 
б) скористатися відеозаписом матчу; 
в) ухвалити рішення на підставі наявних документів і матеріалів, не заслуховуючи зацікавлені 

сторони. 
 

Стаття 55. Результат розгляду протесту 
1. За результатами розгляду протесту може бути винесено одне з таких рішень: 
а) про відмову в задоволенні протесту; 
б) про задоволення протесту, скасування результату матчу і призначення місця, дати та часу 

перегравання матчу; 
в) про задоволення протесту, скасування результату матчу і заліку однієї з команд, які брали 

участь у матчі, технічної поразки з рахунком (-:+); 
г) про передачу документів на розгляд Дисциплінарному комітету Федерації відповідно до 
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положень Дисциплінарного кодексу (правил) Федерації. 
2. Рішення за результатами розгляду протесту виноситься у письмовому вигляді, і в своїй 

мотивувальній частині повинно містити підстави його винесення. Рішення за результатами розгляду 
протесту набуває чинності негайно, доводиться до відома навчальних закладів, команди яких брали 
участь у матчі, і публікується на офіційній сторінці Змагання в мережі Інтернет.  

3. Скарги на рішення Організатора, винесені за результатами розгляду протестів, не 
розглядаються. 

 

Стаття 56. Додаткові покарання 
1. До покарань, призначених головним суддею матчу, організатор може у будь-який час після 

закінчення матчу, розглянути будь-який інцидент, що відбувся до, під час, чи після матчу і накласти 
додаткові покарання за будь-яке порушення, здійснене на льодовій арені, незалежно від того, чи були 
дані порушення відмічені у рапорті, чи ні.  

 

РОЗДІЛ 12. СТАТИСТИКА ЗМАГАНЬ 
 

Стаття 57. Організація статистичного забезпечення змагань 
1. Ведення офіційної статистики змагань, а також організацію і контроль роботи статистики 

протягом усього змагання здійснює організатор. 
2. Вся статистична інформація публікується на офіційному сайті Змагання. 




