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Цей Регламент визначає єдиний порядок проведення Міжрегіональних змагань з хокею
з шайбою (надалі «змагання» або «турнір») серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних
шкіл в сезоні 2018/2019 років, організація та проведення яких, відповідно до Закону України
«Про фізичну культуру та спорт» від 24.12.1993 р. № 3808-XII, здійснюється
Відокремленими підрозділами ВГО «Федерація хокею України». Регламент складений
відповідно до діючого законодавства України, Правил гри у хокей з шайбою, регламентних
документів Федерації хокею України. Даний Регламент діє з моменту його затвердження і до
моменту прийняття нової редакції документу.
ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ
Далі в тексті цього Регламенту та стосовно змісту його положень використовуються
наступні терміни, визначення та скорочення:
• МАТЧ (ГРА) – хокейна гра змагань, що відбувається відповідно до розкладу матчів.
• ЗМАГАННЯ (ТУРНІР) - скорочена назва Регіональних змагань з хокею з шайбою
серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
• ЗАЯВОЧНИЙ СПИСОК – офіційний документ на участь у змаганні, що подається
дитячо-юнацькою спортивною школою (клубом) організатору змагань.
• КОМАНДА-ГОСПОДАР – команда хокейної школи, що у розкладі матчів вказана
першою та яка бере участь у грі на спортивній споруді, власником, орендарем чи
користувачем якої вона є.
• МІНМОЛОДЬСПОРТ – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та здійснює реалізацію державної політики у сфері фізичної культури та спорту.
• ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК КОМАНДИ – особа, керівник або інший
посадовець команди на грі, яка внесена до заявочного листа команди.
• СПОРТИВНА СПОРУДА - палац спорту чи інша крита спортивна арена із хокейним
майданчиком та трибунами для глядачів, яка відповідає вимогам чинного законодавства,
Положення ІІХФ про проведення змагань з хокею та чинному Регламенту.
• ТРЕНЕР – фахівець, який має спеціальну освіту, сертифікат (атестат) відповідної
категорії, працює в хокейній школі, проводить навчально-тренувальну роботу з хокеїстами
та керує діями команди під час ігор.
• СУДДЯ (АРБІТР) - офіційне особа, яка має відповідну суддівську кваліфікацію і
призначена для обслуговування хокейного матчу.
• ФЕДЕРАЦІЯ (ФХУ) – 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 і виключне право на організацію та проведення офіційних змагань з
хокею з шайбою на території України.
• ХОКЕЙНА ШКОЛА – профільний навчальний заклад, що має статус юридичної
особи або юридична особа (структурний підрозділ юридичної особи) будь-якої іншої
організаційно-правової форми власності, що здійснює навчання дітей та юнаків хокею
відповідно до чинного законодавства України, та приймає участь у змаганні.
• ПРАВИЛА ГРИ У ХОКЕЙ – (надалі – Правила гри), документ, який визначає
вимого 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.
Вересень, 2018
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• УЧЕНЬ ХОКЕЙНОЇ ШКОЛИ – особа, яка зарахована до хокейної школи
відповідним наказом на підставі особистої заяви або заяви його юридичних представників і
допущений до участі в змаганні.
• РЕГЛАМЕНТ – локальний, нормативний акт, що визначає єдиний порядок і умови
участі хокейних клубів (команд), хокеїстів, керівників та посадових осіб хокейних клубів,
тренерів, інших осіб команди, суддів, суддів-інспекторів в змаганнях з хокею з шайбою
серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
• ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ФЕДЕРАЦІЇ - структурний підрозділ Федерації
хокею України, що діє в межах своєї компетенції, сприяє організації та проведенню змагань
з хокею з шайбою а також здійснює контроль за проведенням змагань на теріторії
відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
• ТРАНСФЕРНА КАРТКА (ЛИСТ) – офіційний міжнародний сертифікат (дозвіл), що
визначає терміни переходу спортсмена з-під юрисдикції національної асоціації однієї країни
під юрисдикцію іншої країни, підписаний відповідними національними хокейними
асоціаціями та затверджений МФХ (IIHF).
• 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.
• КОМІТЕТ ХОКЕЙНИХ АРБІТРІВ ФХУ - окремий структурний підрозділ
Федерації, що діє відповідно до Положення, здійснює навчання та призначає арбітрів на
кожний матч, здійснює контроль за загальним обслуговуванням спортивних заходів через
суддів-інспекторів, вирішує усі спірні моменти, повʾязані з суддівством змагань.
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РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗМАГАНЬ
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 культурновидовищних заходів» №2025 від 18.12.1998 р.
1.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 р. № 220 «Про затвердження
Положення про Міністерство молоді та спорту України».
1.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. № 993 «Про затвердження
Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу» із змінами, внесеними згідно з
Постановами Кабінету Міністрів України.
1.5. Положення про Єдину спортивну класифікацію України (Наказ Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України № 1413 від 13.12.2012).
1.6. 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 № 617).
1.7. Статут Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України»,
Національні правила гри та спортивні правила міжнародної федерації хокею з шайбою.
1.8. Положення про відокремлені підрозділи ВГО «Федерація хокею України».
1.9. Договір від 04.12.2009 р. про співробітництво між Державним комітетом України з
питань фізичної культури і спорту, правонаступником якого визначено Міністерство молоді
та спорту України та Всеукраїнською громадською організацією «Федерація хокею
України».
2. Чинний Регламент, який встановлює та регулює відносини команд-учасниць та
організаторів змагань в сезоні 2018-2019 років.
3. Норми та правила, передбачені в Регламенті, є обов’язковими для виконання всіма
учасниками змагань.
РОЗДІЛ 2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Стаття 2. Мета проведення змагань
• зміцнення здоров’я, залучення до активних занять хокеєм дітей та підлітків;
• популяризація та подальший розвиток дитячо-юнацького хокею в Україні;
• підвищення рівня майстерності юних хокеїстів для успішного виступу збірних команд
України відповідних вікових категорій у міжнародних змаганнях.
Стаття 3. Основні завдання змагань
• поліпшення якості навчально-тренувального процесу в дитячо-юнацьких спортивних
школах (клубах) і на цій основі підвищення рівня майстерності юних хокеїстів;
• подальша популяризація та розвиток дитячо-юнацького хокею в Україні;
• перевірка рівня підготовленості тренерських кадрів;
• визначення виключно за спортивним принципом команди – переможця змагань;
• виявлення талановитої молоді для формування резерву збірних команд України
відповідних вікових категорій;
Вересень, 2018
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підведення підсумків навчально-тренувальної та виховної роботи у хокейних школах;
виявлення кращих гравців у кожній віковій категорії спортсменів;
підвищення професійної підготовленості суддів;
підвищення професійної підготовленості тренерських кадрів спортивних шкіл.

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ
Стаття 4. Загальне керівництво проведенням змагань
1. Загальне керівництво організацією та проведенням змагань здійснюють відокремлені
підрозділи Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України».
2. Безпосередню організацію змагань та контроль за проведенням матчів в межах своєї
компетенції здійснює Директорат змагань (надалі «організатор») відповідно до чинного
Регламенту та Правил гри у хокей з шайбою.
3. Директорат змагань формується з керівників відокремлених підрозділів ВГО
«Федерація хокею України» під юрисдикцією яких територіально знаходяться команди
дитячо-юнацьких хокейних шкіл які заявлені у змагання. Директорат змагань очолює
Директор змагань, який обирається більшістю голосів керівників ВП ВГО «Федерація хокею
України».
4. Директорат змагань уповноважений здійснювати тлумачення норм чинного
Регламенту та змісту Правил гри в хокей з шайбою.
Стаття 5. Вирішення спірних ситуацій.
1. При виникненні спірних ситуацій, пов'язаних з проведенням змагань, вирішення яких
неможливо на підставі положень чинного Регламенту, організатор має право приймати щодо
них рішення з подальшим інформуванням всіх учасників змагань. Такі рішення є
обов'язковими для виконання всіма командами, хокеїстами, тренерами, лікарями,
керівниками та іншими посадовими особами клубів, суддями та інспекторами, задіяними у
матчах та інших заходах змагань.
2. З метою прийняття зважених рішень з питань дотримання командами, хокеїстами,
тренерами, лікарями, керівниками та іншими посадовими особами хокейних шкіл, суддями
та інспекторами окремих положень цього Регламенту, організатор має право залучати
сторонні експертні організації та експертів на договірній основі для отримання експертних
висновків.
Стаття 6. Організація матчів
1. Організація окремо взятого матчу та безпосередня відповідальність за його
проведення покладається на команди, що визначені Розкладом матчів змагань як господарі
майданчика за підтримки органів управління у сфері фізичної культури та спорту Київської
міської та обласних державних адміністрацій.
2. Матчі змагань відбуваються відповідно до затверджених Календарних планів
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Відокремлених підрозділів ВГО «Федерація
хокею України» та(або) дитячо-юнацьких спортивних шкіл команди яких є учасниками
змагань а також затвердженого Розкладу матчів.
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Стаття 7. Строки проведення змагань
1. Змагання проводяться у наступні встановлені строки: жовтень 2018 року – травень
2019 року.
Стаття 8. Комунікація організатора та учасників змагань
1. Оперативний зв’язок між організатором та учасниками змагань здійснюється
наступними способами:
1.1. моб. тел. - 380 (63) 700-40-78;
1.2. факсом
- 380 (44) 484-02-73;
1.3. електронною поштою – kmfhockey@gmail.com.;
1.4. поштою – 04119, вул. Мельникова, 46, Київ, Україна.
2.
Висвітлення ходу змагань, результати матчів, турнірне положення, рішення
організатора щодо дисциплінарних покарань та інших питань здійснюються на офіційній
сторінці організатора в мережі Інтернет.
РОЗДІЛ 4. УЧАСНИКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗМАГАНЬ
Стаття 9. Склад учасників змагань
1. Склад учасників змагань формується з команд, що подали у встановлені строки
заявочні документи та виконали інші умови, що визначені цим Регламентом.
Стаття 10. Вікові категорії учасників змагань
1. В сезоні 2018/2019 років проводяться змагання серед вихованців дитячо-юнацьких
спортивних шкіл у вікових категоріях юнаків 2006 та 2007 років народження в рамках
«Міжрегіональної дитячої хокейної ліги України».
Стаття 11. Умови включення команд до числа учасників змагань
1. Дитячо-юнацькі спортивні школи, команди яких вперше братимуть участь у
змаганнях, зобов'язані надіслати організатору установчі документи, у тому числі витяг з
державного реєстру підприємств та організацій, свідоцтво про реєстрацію та копію статуту
ДЮСШ.
2. У кожній віковій групі остаточна кількість команд, визнаних учасниками змагань та
включених до розкладу матчів, визначається після прийому та обробки всіх заявочних
документів, передбачених цим Регламентом.
Стаття 12. Класифікація змагань
1. За основними змагальними ознаками у всіх вікових групах проводяться командні
змагання. За результатами всіх матчів, передбачених розкладом, визначається команда
переможець змагань.
Стаття 13. Суб'єкти змагань
1. Суб'єктами змагань можуть бути тільки юридичні особи – позашкільні навчальні
спортивні заклади, хокейні школи незалежно від їх підпорядкування, типу і форми власності,
що утворені відповідно до Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 993 і відповідають його
вимогам.
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Стаття 14. Контрольні нормативи
1. Відповідно до навчальної програми для дитячо-юнацьких спортивних шкіл учасники
змагань зобов’язані перед початком змагального періоду та після його завершення виконати
контрольно-перевідні тести з загальної фізичної та технічної підготовки.
2. Посадові особи хокейних шкіл зобов’язані інформувати організатора змагань про
результати тестування.
3. До початку змагального періоду вихованці хокейних шкіл проходять індивідуальне
тестування, результати якого надсилаються організатору не пізніше 30 вересня.
4. Вихованці які вперше братимуть участь у змаганнях, допускаються до участі у
змаганнях виключно за умови виконання ними контрольних нормативів із спеціальної
льодової підготовленості, передбачених Єдиною спортивною класифікацією України для ІІІ
юнацького розряду.
Стаття 15. Участь дівчат у змаганнях
1. До заявочного списку команди дозволяється включати дівчат у змаганнях вихованців
2006 та 2007 років народження.
2. Дозволяється включати до заявочного спису команди дівчат не більш ніж на 2 (два)
роки доросліше титульного віку. Заявка дівчат молодших за віком заборонена.
Стаття 16. Участь у змаганнях уродженців (громадян) інших країн
1. До заявочного списку команди хокейної школи на весь термін змагань дозволяється
без обмежень включати юнаків, уродженців (громадян) інших країн за наявності у них
оформленого дозвільного трансфертного листа міжнародної Федерації хокею (Додаток 3) та
при виконанні вимог ст. 21 та ст. 22 цього Регламенту.
РОЗДІЛ 5. ДОПУСК ДО УЧАСТІ У ЗМАГАННЯХ
Стаття 17. Основні критерії допуску до змагань
1. До участі в офіційних матчах змагань допускаються вихованці дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, яких відповідно до "Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу"
зараховано до відповідних груп підготовки і які також:
- підтвердили або виконали вимоги Єдиної спортивної класифікації України для
присвоєння щонайменше ІІІ юнацького розряду;
- включені до заявочного списку команди відповідної вікової групи.
2. Допуск до участі у змаганнях здійснюється в індивідуальному порядку при виконанні
всіх вимог, визначених цим Регламентом на підставі оригіналів заявочних документів,
передбачених цим Регламентом.
Стаття 18. Допуск вихованців молодших за віком
1. У вікових категоріях юнаків 2006 та 2007 років народження, командам дозволяється
включати до свого заявочного списку до 10-ти (десяти) вихованців молодшого віку.
2. За поданням керівника ДЮСШ та за умови погодження Директоратом змагань, до
заявочного списку команд всіх вікових груп, визначених цим Регламентом, дозволяється
включати не більше 1 (одного) вихованця, який на 2 (два) роки молодший за віком.
3. До заявочного списку команд всіх вікових груп, визначених цим Регламентом,
забороняється включати вихованців, які більше ніж на 2 роки молодші за віком.
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4. В разі заявки дитячо-юнацькою школою двох команд однієї вікової категорії,
командам дозволяється включати до свого заявочного списку до 3-х (трьох) вихованців
молодшого віку за умови виконання ними вимог контрольних нормативів із спеціальної
льодової підготовленості, передбачених Єдиною спортивною класифікацією України для ІІІ
юнацького розряду.
Стаття 19. Страхування учасників змагань
1. Обов’язковою умовою допуску до участі у змаганнях є наявність у команди
колективного або індивідуального страхового полісу. Вихованці, які не мають страхового
полісу до участі у змаганнях не допускаються.
2. Оплата страхових полісів за договорами колективного або індивідуального
страхування здійснюється за рахунок коштів хокейних шкіл, або інших задіяних ними
джерел, не заборонених законодавством.
Стаття 20. Процедура заявки
1. Для здійснення процедур, пов'язаних із включенням команди у змагання, тренер
зобов'язаний заповнити попередню заявку (Додаток 1) та надіслати її організатору
електронною поштою до 7 вересня поточного змагального сезону.
2. Подання оригіналу заявочного списку та інших документів, передбачених цим
Регламентом, здійснюється уповноваженими особами спортивних шкіл у строк до 25 вересня
2018 року.
3. Графік подання оригіналів заявочних документів встановлюється організатором.
4. У випадку порушення встановленого строку та порядку подачі заявочних документів,
визначених цим Регламентом, а також у випадку подання неповного або неналежним чином
оформленого комплекту документів, організатор може відмовити у розгляді таких
документів.
5. Офіційні заявочні документи, в тому числі заявочний список команди на участь у
змаганні, звернення, пропозиції тощо, які надсилаються до Директорату змагань,
розглядаються лише за умови наявності на них візи керівника відповідного відокремленого
підрозділу Федерації хокею України.
Стаття 21. Заявочні документи, додаткова заявка та допуск до участі у змаганнях
1. Для заявки та допуску команди, хокейна школа надає заявочний список надрукований
українською мовою у двох примірниках (Додаток 2), завірений директором навчального
закладу та лікарем медичної установи, що має державну ліцензію на право ведення медичної
діяльності.
2. Для допуску до змагань на вихованців хокейної школи надаються наступні
документи:
2.1 сканована копія свідоцтва про народження;
2.2 сканована копія довідки про присвоєння індивідуального ідентифікаційного номера;
2.3 сканована копія документу про присвоєння або підтвердження спортивного розряду;
a. сканована копія договору колективного або індивідуального страхового полісу;
b. дозвільні трансферні листи, що оформлені згідно із правилами міжнародної федерації
хокею (IIHF International Transfers Regulations) на вихованців, які до моменту подачі
заявочного списку перебували під юрисдикцією національних федерацій інших країн
(Додаток 3);
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c. лист-згода батьків (оригінал) на участь дитини у змаганнях (Додаток 5);
d. оригінал фото-заявки команди завірений печаткою та підписом керівника
навчального закладу (Додаток 4).
e. відкріпний лист-погодження від попередньої ДЮСШ та наказ про зарахування до
нової ДЮСШ на вихованців, які до моменту подачі заявочного списку перебували у іншій
ДЮСШ.
Стаття 22. Строки додаткової заявки
1. Заявка додаткової кількості вихованців дозволяється виключно у строки з 10 до 21
грудня 2018 року. Після цього терміну додаткова заявка заборонена.
2. Дозволяється додаткова заявка виключно тих гравців, які не брали участь в поточних
змаганнях.
3. Всі рішення по спірним питанням які пов’язані з додатковими заявками, відзаявками
або переходами хокеїстів, приймаються виключно організатором змагань.
Стаття 23. Недостовірна інформація, порушення процедури заявки
1. Якщо під час процедури заявки команди, та індивідуального допуску до змагань у
заявочному списку команди виявлено недостовірні або сфальсифіковані персональні дані
спортсменів, або порушені вимоги чинного Регламенту, то такі спортсмени до змагань не
допускаються.
Стаття 24. Кінцевий термін оформлення дозвільного трансферного листа
1. Кінцевим терміном оформлення дозвільного трансферного листа є 16:00 година 21
грудня 2018 року. Після цього часу будь-які заявки на оформлення дозвільного трансферного
листа для вихованців, які знаходяться під юрисдикцією національних федерацій хокею
інших країн забороняється.
Стаття 25. Максимальна та мінімальна заявка команди
1. Максимальна кількість вихованців, що перебувають одночасно у заявочному списку
команди на поточний сезон не обмежена.
2. У вікових категоріях юнаків 2006 та 2007 років народження, мінімальна кількість
вихованців, що перебувають у заявочному списку команди на сезон не повинна бути
меншою ніж 17 осіб, в т.ч. 2 воротаря.
3. В разі заявки дитячо-юнацькою школою двох команд однієї вікової категорії,
мінімальна кількість вихованців, що перебувають у заявочному списку команди на сезон не
повинна бути меншою ніж 15 осіб, в т.ч. 2 воротаря.
Стаття 26. Заборона участі в змаганнях
1. Будь-який вихованець хокейної школи (окрім воротаря) в конкретний проміжок часу
має право перебувати у заявочному списку тільки однієї команди цієї школи.
2. Вихованцям старшого віку забороняється брати участь у змаганнях за команду
молодшого віку.
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РОЗДІЛ 6. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
Стаття 27. Система проведення матчів
1. Матчі змагань серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в категоріях
юнаків 2006 та 2007 років народження проводяться за наступною системою:
1.1.Змагання серед юнаків 2006 р.н. складаються з двох етапів та фінальної частини.
На першому етапі команди діляться за територіальним принципом на дві групи А і Б. У
кожній групі команди грають по 2 кола спарених матчів, дома та на виїзді.
На другому етапі команди які посіли 1-3 місця у своїх підгрупах складають групу В.
Команди групи В грають два кола спарених матчів дома та на виїзді тільки із командами з
протилежної групи із збереженням очок набраних командами на першому етапі в іграх між
собою. За сумою набраних очок визначаються 5 команд які отримують право грати у фіналі
змагань. Команда яка посіла 6 місце в групі В вибуває із змагань.
Команди які посіли 4-6 місця у своїх групах за результатами першого етапу складають
групу Г. Команди групи Г грають два кола спарених матчів дома та на виїзді тільки із
командами з протилежної групи із збереженням очок набраних командами на першому етапі в
іграх між собою. За кількістю набраних очок визначається одна команда яка отримує право
грати у фінальній частині змагань. Команди які посіли 2-5 місця в групі Г вибувають із
змагань.
У фінальну частину змагань виходить 6 команд (5 команд з групи В та 1 команда з
групи Г). Команди грають одне коло та за сумою набраних очок визначають переможця та
призерів змагань сезону 2018/2019.
1.2. Змагання серед юнаків 2007 р.н. складаються з двох етапів та фінальної частини.
На першому етапі команди діляться за територіальним принципом на дві групи А і Б. У
кожній групі команди грають по 2 кола спарених матчів, дома та на виїзді.
На другому етапі команди які посіли 1-3 місця у своїх підгрупах складають групу В.
Команди групи В грають два кола спарених матчів дома та на виїзді тільки із командами з
протилежної групи із збереженням очок набраних командами на першому етапі в іграх між
собою. За сумою набраних очок визначаються 5 команд які отримують право грати у фіналі
змагань. Команда яка посіли 6 місце в групі В вибуває із змагань.
Команди які посіли 4-7 місця у своїх групах за результатами першого етапу складають
групу Г. Команди групи Г грають два кола спарених матчів дома та на виїзді тільки із
командами з протилежної групи із збереженням очок набраних командами на першому етапі в
іграх між собою. За кількістю набраних очок визначається одна команда яка отримує право
грати у фінальній частині змагань. Команди які посіли 2-8 місця в групі Г вибувають із
змагань.
У фінальну частину змагань виходить 6 команд (5 команд з групи В та 1 команда з
групи Г). Команди грають одне коло та за сумою набраних очок визначають переможця та
призерів змагань сезону 2018/2019.
2. У матчах змагань серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в категоріях
юнаків 2006 та 2007 років народження силова боротьба заборонена.
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Стаття 28. Нарахування очок
1. За перемогу в основний час команді нараховуються 3 очки, за перемогу за підсумками
виконання післяматчевих штрафних кидків – 2 очки. За поразку в основний час – очки не
нараховуються. За поразку в серії післяматчевих штрафних кидків нараховується 1 очко.
Стаття 29. Ігрова форма команд
1. Основні елементи форми (светри, гамаші), включаючи екіпіровку воротаря (за
винятком його шолома), в якій виступає команда, мають бути абсолютно ідентичні.
2. Команда - «господар поля» зобов'язана виступати в темній формі, а команда «гостей» у світлій формі, контрастною за кольором.
3. Светр хокеїста має мати:
3.1.На грудях - емблему клубу.
3.2.На спині - номер, під яким хокеїст значиться в заявочному листі команди (клубу) і по
бажанню прізвище англійською або українською мовою, розташоване вище номера. Номер
та прізвище хокеїста мають бути добре помітними і різко контрастними відносно основного
кольору хокейного светра.
4. Всі хокеїсти зобов’язані брати участь у грі з захистом горла та у захисних масках.
5. Гравці, чия форма відрізняється від основної форми команди, до участі в грі не
допускаються.
Стаття 30. Номери хокеїстів
1. У заявці команди не може бути двох хокеїстів з однаковим ігровим номером.
Стаття 31. Відмова від подальшого продовження матчу
1. У разі відмови від подальшого проведення матчу, неявки на гру або уходу з хокейного
майданчика протягом гри – команді зараховується технічна поразка (0:5). При повторному
випадку, команда автоматично виключається з числа учасників змагань з анулюванням
статистики команди.
Стаття 32. Визначення поточних та остаточних результатів змагань
1. Місця команд у підсумковій таблиці визначаються за загальною сумою очок,
нарахованих командам в усіх матчах чемпіонату.
2. У разі рівності очок у двох та більше команд перевагу має команда за наступними
показниками, що застосовуються послідовно:
a. що набрала найбільшу кількість очок у всіх матчах між цими командами;
b. що має кращу різницю закинутих та пропущених шайб у всіх матчах між цими
командами;
c. що має кращу різницю закинутих та пропущених шайб у всіх матчах змагання;
d. що має найбільшу кількість перемог у всіх матчах змагання;
e. що має найбільше число перемог (в основний час) у всіх матчах змагання;
f. що має більшу кількість перемог у серії післяматчевих кидків в усіх матчах;
g. що закинула найбільшу кількість шайб у всіх матчах змагання
3. У разі рівності всіх показників місця команд визначаються жеребом.
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Стаття 33. Обставини непереборної сили – форс-мажор
1. У випадку неявки команди на гру через обставини непереборної сили (надзвичайної і
невідворотної за будь-яких обставин події, наприклад, повінь, шторм, епідемія, введення
надзвичайного положення, інші стихійні лиха, що звільняє, як правило, від майнової та іншої
відповідальності) до неї не застосовуються заходи, передбачені цим Регламентом.
Стаття 34. Хвороба гравців
1. У разі хвороби такої кількості гравців команди, що у її складі не залишається
достатньої кількості гравців для заявки на гру, необхідно не пізніше ніж за 3 (три) робочих
дні до початку гри, проінформувати письмово організатора змагань.
2. В такому випадку, команда має право звернутися за дозволом на перенос календарної
гри на більш пізній строк.
3. Скановані копії довідок про стан здоров'я з медичного закладу або лікарняних листів,
що підтверджують факт хвороби, надаються організатору не пізніше ніж за 1 (день) до
проведення матчу.
4. У випадку якщо інформація про хворобу гравців команди або копії медичних довідок
були надані організатору з порушенням строків вказаних в пунктах 1 і 2 цієї статті, і
команда не бере учать у календарній грі, їй зараховуються технічні поразки (0:5) у всіх
матчах, в яких вона не братиме участь. При цьому команда не виключається з числа
учасників змагань.
Стаття 35. Офіційний розклад матчів змагань
1. В кожній віковій групі матчі проводяться відповідно до затвердженого розкладу матчів
змагань, що є невід’ємною частиною цього Регламенту.
2. Всі матчі повинні бути проведені в терміни, встановлені розкладом матчів змагань.
3. Зміни до розкладу матчів вносяться виключно за рішенням організатора на підставі
письмового звернення команд з обов’язковим вказанням причини у наступних випадках:
3.1. у випадку настання обставин форс-мажору, що унеможливлюють проведення матчів
у встановлені строки;
3.2. у випадку, коли оголошено карантин або кількість хворих вихованців однієї з команд
не забезпечує мінімальний склад на окрему гру;
4. Право перенесення матчів змагання у випадках не передбачених пунктом 3 цієї статті
належить виключно організатору змагань.
5. Перенесення матчу може відбуватися не пізніше, ніж за 3 (три) дні до його проведення.
РОЗДІЛ 7. ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСУМКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ
ПЕРЕМОЖЦІВ І ПРИЗЕРІВ
Стаття 36. Визначення підсумків змагань
1. Підсумкові місця команд у вікових групах визначаються за кількістю набраних
командами очок за результатами змагання.
2. Команда, що за підсумками змагання у своїй віковій групі здобула найбільшу
кількість очок та посіла перше місце, стає переможцем змагання.
3. Команда, що за підсумками змагання у своїй віковій групі посіла друге місце, стає
срібним призером змагання.
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4. Команда, що за підсумками змагання у своїй віковій групі посіла третє місце, стає
бронзовим призером змагання
Стаття 37. Нагородження переможців та призерів
1. Команда, що за підсумками змагань посіла перше місце у своїй віковій категорії,
оголошується переможцем змагань та нагороджується кубком за перше місце, хокеїсти та
тренери нагороджуються медалями за перше місце.
2. Команда, що посіла друге місце у змаганні, нагороджується кубком за друге місце,
хокеїсти та тренери нагороджуються медалями за друге місце.
3. Команда, що посіла третє місце у змаганні, нагороджується кубком за третє місце,
хокеїсти та тренери нагороджуються медалями за третє місце.
4. Загальна кількість медалей, якими нагороджується команда визначається за кількістю
хокеїстів у заявці на кінець змагання, але не більше 25 + 2 для тренерів команди.
Стаття 38. Індивідуальні нагороди
1. Для учасників змагань можуть встановлюватися окремі індивідуальні або командні
нагороди. Перелік таких нагород затверджується організатором змагань.
РОЗДІЛ 8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМОГО МАТЧУ
Стаття 39. Правила гри
1. Матчі змагань проводяться згідно із Правилами гри у хокей з шайбою та відповідно
до чинного Регламенту.
2. Всі учасники змагань зобов'язані знати і виконувати Правила гри та цей Регламент.
Стаття 40. Час початку матчів
1. Всі матчі повинні розпочинатися не раніше 08:00 години та не пізніше 20:00 години.
2. Команда, що визначена у розкладі матчів господарем у грі, зобов'язана за 5 робочих
днів до початку такої гри надіслати організатору та команді-супернику інформацію за
затвердженою формою про час її початку.
Стаття 41. Тривалість матчів
1. У віковій групі вихованців 2006 р.н. гра триває 3 періоди по 20 хвилин чистого
ігрового часу.
2. Тривалість матчів у віковій категорії вихованців 2007 р.н. – 3 періоди по 15 хвилин
чистого ігрового часу.
3. Тривалість перерви між першим та другим періодами – 5 хвилин. Тривалість перерви
між другим та третім періодами – 15 хвилин. Під час другої перерви здюйснюється
підготовка (заливка) льоду.
Стаття 42. Оформлення результату матчу
1. Результат проведеного матчу оформлюється офіційним протоколом за затвердженою
формою виключно в електронному вигляді та після його закінчення (на протязі трьох годин)
повідомляється організатору.
2. Відповідальність за своєчасність повідомлення результату, а також надання
організатору змагань оригіналу офіційного протоколу матчу, несе головний суддя гри.
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3. Якщо у офіційних представників є зауваження щодо проведення гри або вони подають
протест щодо проведення гри, то після закінчення гри вони повідомляють про це головного
суддю гри, а запис в офіційний протокол гри робить суддя-секретар гри.
Стаття 43. Вимоги до спортивних об’єктів
1. Всі матчі змагань проводяться на спортивних об'єктах, обладнаних майданчиком зі
штучним льодовим покриттям, що відповідає Правилам гри у хокей з шайбою.
2. Відповідальність за підготовку місць проведення матчів та забезпечення всім
необхідним для їх проведення покладається на керівників хокейних шкіл, команди яких
визначені "господарями" майданчика.
3. У зоні, прилеглій до льодового майданчика, розміщуються державний прапор
України.
Стаття 44. 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, забов’язані не пізніше ніж за 30 хвилин до початку
гри подати судді - секретарю гри у надрукованому українською мовою вигляді заявочний
лист команди на гру, з інформацією про номери та амплуа хокеїстів, спочатку двох
воротарів, потім в порядку зростання ігрових номерів (Додаток 6) а також фото-заявку
команди (Додаток 5) завірену печаткою спортивного закладу та підписом керівника.
Стаття 45. Зауваження та протести
1. Якщо в офіційних представників є зауваження, щодо проведення гри, або вони
подають протест щодо проведення гри, то після закінчення гри вони повідомляють про це
головного суддю матчу, про що суддя-секретар гри робить запис в Офіційному протоколі
матчу.
Стаття 46. Мінімальна заявка команди на матч
1. Мінімальна кількість гравців однієї команди, яких включено до складу на окремо
взяту гру повинна складати - 15 осіб, в т.ч. не більше 5-ти (п’яти) гравців молодшого віку.
2. В разі заявки дитячо-юнацькою школою двох команд однієї вікової категорії,
мінімальна кількість гравців однієї команди, яких включено до складу на окремо взяту гру
повинна складати - 13 осіб, в т.ч. не більше 3-х (трьох) гравців молодшого віку.
Стаття 47. Ідентифікація учасників матчу
1. Попередню ідентифікацію гравців, відповідно до поданих заявок на окремий матч
(заявка команди на гру та фото-заявка команди), здійснює головний суддя матчу, який
приймає рішення щодо проведення гри.
2. На прохання офіційного представника однієї з команд або представника організатора,
у будь-якій зупинці гри може бути проведена процедура ідентифікації гравців команди, за
якої, особи хокеїстів звіряються з фото-заявкою команди.
3. В цьому випадку під час зупинки гри, офіційний представник однієї команди або
представник організатора може попросити головного суддю матчу ідентифікувати особу
хокеїста іншої команди.
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Стаття 48. Незаявлені учасники матчу
1. За участь у грі незаявленого гравця, його команді зараховується технічна поразка
(0:5).
2. Факт участі незаявленого гравця, має бути встановлений безпосередньо під час матчу,
при цьому, порушенням вважається як вихід незаявленого гравця на льодове поле, так і
його присутність на лаві запасних або на підставі офіційного протоколу гри після її
завершення.
3. Якщо ідентифікація хокеїста(ів) засвідчила відсутність порушень, то на команду, що
ініціювала процедуру ідентифікації, накладається 2-хвилинний штраф за затримку часу гри.
4. Якщо ідентифікація хокеїста(ів) засвідчила порушення командою чинного
Регламенту, а саме подання недостовірних або сфальсифікованих даних у заявочних
документах на гру, гравець за яким були подані недостовірні дані буде автоматично
дискваліфікований до кінця сезону з анулюванням особистої статистики.
Стаття 49. Підсумок матчу при порушенні командою мінімальної кількості гравців
1. В разі порушення командою мінімальної кількості хокеїстів, яка вказана в п.1 та 2
статті 46 чинного Регламенту, цій команді автоматично зараховується технічна поразка (0:5),
і залікові бали не нараховуються, а команді суперника зараховується технічна перемога (5:0),
і нараховуються залікові бали, як за перемогу в основний час.
2. Вищевказані санкціі не застосовуються до команди виключно в випадках спарених
ігор, якщо хоккеїст:
2.1. Приймав участь в першому матчі спарених ігор і отримав травму, яка зафіксована в
офіційному протоколі гри, і не може грати в даному і наступному матчі;
2.2. Приймав участь в першій грі, і не може грати в наступному матчі через хворобу (при
наявності медичної довідки);
2.3. Приймав участь в першій грі, і не може грати в наступному матчі через
дискваліфікацію.
Стаття 50. Залік анульованих матчів або матчів, що не відбулися
1. У випадках, коли відповідно до положень цього Регламенту результат окремого матчу
повинен бути анульований з одночасним зарахуванянм одній з команд технічної поразки
(0:5), застосовуються наступні вимоги:
1.1. у випадку, якщо матч відбувся, завершився і команда, якій повинна бути зарахована
технічна поразка, його програла в основний час, то результат матчу залишається в силі;
1.2. у випадку якщо матч не відбувся взагалі, відбувся, але не завершився, або відбувся,
але команда, якій повинна бути зарахована технічна поразка, його не програла в основний
час – результат матчу анулюється, відповідній команді зараховується технічна поразка (0:5).
Команді-суперниці зараховується технічна перемога (5:0) та нараховується 3 очки, гравцям
команд не нараховуються індивідуальні статистичні показники.
Стаття 51. Розминка перед грою
1. На розминку на льодовому майданчику всі вихованці, які заявлені для участі в матчі,
зобов'язані виходити в повній хокейній екіпіровці та ігровій формі.
2. Час розминка на льодовому майданчику перед грою складає 10 хвилин з шайбами, які
у мінімальний кількості 20 од. надає команда-господар.
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Стаття 52. Церемонія відкриття матчу
1. Церемонія офіційного відкриття проводиться перед початком кожного матчу. Під час
такої церемонії урочисто звучить Державний гімн України (коротка версія).
Стаття 53. Привітання перед матчем
1. Гравець, який не був присутній на привітанні перед матчем до участі у грі не
допускається.
Стаття 54. Участь у грі травмованих гравців
1. Участь у грі травмованого або хворого гравця забороняється.
Стаття 55. Післяматчеве рукостискання
1. Після закінчення матчу всі гравці зобов'язані брати участь у післяматчевому
рукостисканні.
Стаття 56. Нічия в основний час матчу
1. У випадку закінчення основного часу гри нічийним результатом, призначаються
післяматчеві кидки для виявлення переможця (по три кидки від кожної команди),
2. Виконання кидків здійснюється відповідно до Правил гри в хокей.
3. Команда господар має право вибору черговості виконання післяматчевих кидків.
4. Тільки вирішальний гол зараховується в результат гри. Він повинен бути
зарахований гравцю, який його забив, і воротарю, який його пропустив, до загальної
статистики.
РОЗДІЛ 9. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Стаття 57. Підготовка спортивних споруд
1. Офіційні матчі змагань 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 18.12.1998р. № 2025
2. Для координації поточної діяльності із забезпечення безпеки учасників окремо
взятого матчу утворюються спільні робочі комісії, до складу яких включаються відповідні
фахівці, представники від керівництва хокейних шкіл, власників спортивної споруди, інших
заінтересованих установ і організацій.
Стаття 58. Акт про технічний стан та готовність спортивної споруди
1. Власники спортивних споруд у терміни, погоджені із відповідними місцевими
держадміністраціями, забезпечують проведення комісіями з контролю технічне обстеження
спортивних споруд, що використовуються для проведення матчів чемпіонату.
2. За результатами обстеження складається акт з висновком про відповідність або
невідповідність спортивної споруди технічним нормам.
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Стаття 59. Відповідальність за безпеку учасників змагань
1. Відповідальність за життя та безпеку спортсменів під час участі у матчах змагань, а
також за укладання договорів індивідуального або колективного страхування покладається
на керівників спортивних шкіл та тренерів команд.
2. Невиконання вимог, передбачених цим Регламентом та "Положенням про порядок
підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення ,
масових спортивних та культурно-видовищних заходів", що стали причиною виникнення
надзвичайних обставин під час проведення змагання в цілому або окремо взятого матчу,
тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України.
3. Команда, що є господарем матчу, забов’язана забезпечити безпеку всіх офіційних
осіб, що прибувають у складі делегації команди гостей, суддів та інших посадових осіб.
Стаття 60. Невідкладна медична допомога
1. Присутність біля льодового майданчика медичного працівника який має необхідну
медичну освіту і необхідний перелік медичних засобів для надання першої невідкладної
допомоги, є необхідною умовою для початку кожного окремо взятого матчу.
2. Керівництво хокейної школи, команда якої є господарем майданчика у грі, несе
персональну відповідальність за забезпечення медичної допомоги до, під час, та після
закінчення календарної гри.
Стаття 61. Рішення, щодо проведення матчу
1. У разі неналежної готовності або незадовільного стану спортивного майданчика (якість
льоду, розмітка, освітлення, температура повітря всередині споруди, інформаційне табло
тощо) остаточне рішення про можливість чи неможливість проведення окремо взятого матчу
приймає виключно головний суддя, що призначений для арбітражу цього матчу.
Стаття 62. Дотримання правил та взаємоповага
1. Керівники хокейних команд, тренери, хокеїсти та інші офіційні особи, які беруть
участь у змаганнях, зобов'язані виконувати всі вимоги цього Регламенту і Правил гри з
хокею з шайбою, дотримуючись при цьому дисципліни, організованості, пошани до
суперників та глядачів.
Стаття 63. Інформування про місце проведення матчів змагань
1. Інформація про місце проведення матчів змагань (населений пункт, адреса, назва
спортивного об’єкта) повинна бути надана організатору та команді-супернику не пізніше,
ніж за 5 робочих днів до початку матчу за затвердженою формою.
Стаття 64. Попередження про недопустимість хуліганських дій
1. Перед кожним матчем і в перервах керівництво команди-господаря майданчика разом
з дирекцією спортивної споруди, де проводиться матч, зобов'язані оповіщати глядачів про
неприпустимість хуліганських дій, що заважають проведенню матчу.
Стаття 65. Оголошення на спортивній арені
1. Вся інформація для учасників хокейного матчу і глядачів на спортивній арені під час
проведення матчів повинна здійснюватися кваліфікованим інформатором українською
мовою.
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2. Забороняється проголошувати заклики, давати будь-яку неперевірену інформацію, а
також інформацію про додаткові призи і грошові винагороди, що стимулюють одну з
граючих команд, після початку матчу і в ході його проведення.
Стаття 66. Зрив матчів
1. Команді, що 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 (0:5).
2. У разі повторного випадку команда виключається зі складу учасників змагань.
Стаття 67. Додаткові покарання за зрив матчів
1. Всі випадки зривів проведення матчів, особливо якщо виникають претензії однієї із
сторін стосовно матеріальних витрат на не проведений матч, підлягають розгляду
організатором відповідно до Дисциплінарного регламенту Федерації хокею України.
Стаття 68. Врахування матчів при виключенні команди з числа учасників змагань
1. Якщо команда, яка виключена зі змагань, провела половину і більше матчів, їй
зараховуються технічні поразки в матчах, які залишились (0:5), а командам-суперницям
зараховуються технічні перемоги (5:0).
2. Якщо команда, яка виключена зі змагань, провела менше половини матчів –
результати зіграних нею матчів, індивідуальна та командна статистика анулюються.
Стаття 69. Втручання у роботу суддів
1. Керівники та інші посадові особи спортивних шків , тренери-викладачі та вихованці не
мають права втручатися в дії суддівської бригади, що проводить матч.
2. За спробу або вхід до суддівської кімнати без дозволу головного судді матчу, образи і
хуліганські дії по відношенню до суддів, в тому числі судді-інспектора, а також погрози
фізичної розправи, на команду накладається покарання відповідно до Дисциплінарного
регламенту ФХУ.
Стаття 70. Відповідальність за здійснення хуліганських дій
1. У разі здійснення хуліганських дій офіційними представниками або будь-якими
співробітниками хокейної команди ці особи підлягають повній діловій ізоляції з усіх
національних змагань що проводяться під егідою Федерації хокею України.
Стаття 71. Дискваліфікації та покарання
1. За невиконання вимог Правил гри та цього Регламенту тренери, хокеїсти та офіційні
особи несуть відповідальність відповідно до характеру скоєних порушень.
2. У разі отримання тренерами, хокеїстами та офіційними представниками команд
дисциплінарних штрафів і матч-штрафів порядок їх покарання визначено в Дисциплінарному
регламенті ФХУ.
Стаття 72. Ступінь відповідальності
1. Керівники хокейних шкіл та клубів несуть відповідальність за невиконання вимог
цього Регламенту, незабезпечення необхідних організаційних заходів, пов'язаних з
проведенням хокейних матчів турніру.
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РОЗДІЛ 10. ФІНАНСОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ
Стаття 73. Фінансові витрати учасників змагань
1. Витрати, що пов'язані із проведенням матчів, в яких команда є господарем
майданчика ("домашня гра"), в тому числі оренда льодового поля, здійснюються за рахунок
коштів хокейних шкіл, або інших задіяних ними джерел, не заборонених законодавством.
2. Витрати на відрядження команд для участі у "гостьових" матчах, а саме, проїзд до
місця проведення матчів, добові, мешкання у готелі та харчування спортсменів, тренерів та
інших посадових осіб команд, здійснюються за рахунок коштів хокейних шкіл, або інших
задіяних ними джерел, не заборонених законодавством.
3. Витрати, що пов’язані із суддівством матчів змагань у вікових категоріях юнаків 2006
та 2007 років народження, здійснюються за рахунок коштів хокейних шкіл, або інших
задіяних ними джерел, не заборонених законодавством.
Стаття 74. Витрати на виготовлення нагородної атрибутики
1. Витрати, пов'язані із нагородженням переможців та призерів змагань у віковій групі
юнаків 2006 та 2007 років народження здійснюються за рахунок коштів хокейних шкіл, або
інших задіяних ними джерел, не заборонених законодавством.
Стаття 75. Витрати організатора
1. Організатор змагань має право залучати додаткових спонсорів та партнерів для
оплати витрат на оплату харчування, проїзду команд до місця проведення матчів та
зворотно, а також витрат на відрядження суддів матчів змагань, придбання медалей, кубків,
іншої нагородної атрибутики для нагородження призерів змагань та оплату інших товарів та
послуг необхідних для проведення змагання.
РОЗДІЛ 11. АРБІТРАЖ ЗМАГАНЬ
Стаття 76. Організація суддівства матчів
1. Відповідальність за організацію суддівства матчів змагань покладається на колегії
суддів, що входять до складу відокремлених підрозділів Федерації та на адміністрацію
спортивної школи, команди якої проводить домашні матчі.
2. Контроль за організацією та якістю суддівства матчів здійснює комітет хокейних
арбітрів Федерації хокею України.
3. Списки суддів, які можуть залучатись до арбітражу матчів змагань затверджує
комітет хокейних арбітрів ФХУ. Призначення суддів на окремо взятий матч та система
суддівства погоджується із організатором.
Стаття 77. Призначення суддів на матч та чисельний склад суддівської бригади
1. Регіональні колегії суддів здійснюють призначення всіх суддів на окремо взятий
матч змагань.
2. Відповідно до Правил гри, кожен окремий матч обслуговує бригада арбітрів у
наступному складі: головний суддя-1 чол. та лінійний суддя-1 чол., а також суддя секретар1 чол., суддя хронометрист-1 чол.
3. Забороняється залучення до обслуговування окремого матчу змагань батьків а
також керівників та тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл команди яких є
учасниками матчу.
4. Заяви команд про заміну суддівської бригади, яка затверджена для обслуговування
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окремої гри змагань, не приймаються і не розглядаються.
Стаття 78. Допуск арбітрів до роботи
1. Головними суддями матчів змагань можуть призначатись арбітри національної,
першої або другої категорії.
2. До суддівства матчів змагань у якості лінійних суддів а також суддів біля покараних
гравців, можуть залучатися вихованці спортивних шкіл у віці від 14 до 17 років, які за
навчальною програмою здобули відповідну теоретичну підготовку та згідно із
"Положенням про суддів" мають початкову категорію "Юний суддя з хокею".
Стаття 79. Офіційний протокол гри
1. Результат гри оформлюється офіційним протоколом за формою, що затверджена
Федерацією.
2. Представники команд мають право вносити в офіційний протокол матчу тільки
запис про отримані хокеїстами травми і відмітку про намір подати протест на результат
матчу з короткою вказівкою головної підстави для його подачі.
3. Секретар гри чи головний суддя матчу зобов'язаний протягом 1 години після
закінчення гри надіслати на електронну адресу – kmfhockey@gmail.com. офіційний
протокол гри.
4. Оригінал офіційного протокол матчу, за підписом головного судді матчу, та
тренерів команд, протягом трьох діб відправляється регіональними колегіями суддів
рекомендованим листом.
5. У разі порушення цього терміну до осіб, які не виконали вимоги цієї статті
Регламенту, будуть застосовуватись
покарання
відповідно
до Дисциплінарного
регламенту ФХУ.
Стаття 80. Порядок підготовки до суддівства матчу
1. Перед початком матчу Головний суддя матчу зобов'язаний:
1.1. оглянути хокейний майданчик, оцінити якість льоду і придатність його до
проведення матчу;
1.2. перевірити роботу інформаційного табло;
1.3. переконатися у правильності та наявності повної ігрової форми та екіпіровки
хокеїстів, які беруть участь у передматчевій розминці;
1.4. перевірити наявність та відповідність встановленій формі Заявочних листів та фотозаявки команд;
1.5. виконати інші дії з підготовки та проведення матчу, що передбачені чинним
Регламентом і вимогами Правил гри в хокей;
1.6. за результатами перевірок і оглядів головний суддя матчу зобов'язаний звернути
увагу представника «господарів матчу», на негайне усунення виявлених порушень і
недоліків у підготовці матчу. У випадку суттєвих порушень цього регламенту, що
перешкоджають належному та / або безпечному проведенню матчу, головний суддя матчу
зобов'язаний негайно доповісти про виявлені порушення до виконавчої дирекції Федерації
для прийняття оперативних рішень. Всі зауваження головний суддя матчу зобов'язаний
записати в Офіційному протоколі матчу.
2. Головний суддя матчу не має права розпочинати гру, якщо команда або команди на
момент початку матчу порушують вимоги діючого Регламенту.
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3. Суддівські бригади які обслуговують матчі змагань, несуть перед організатором
відповідальність за чітке і належне виконання своїх професійних обов'язків, покладених на
них чинним Регламентом.
Стаття 81. 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 змагань, та
випадки, коли у відповідності до положень цього Регламенту команди можуть бути
притягнені до відповідальності, підлягають обов‘язковому відображенню головним суддею в
офіційному протоколі матчу.
3. У разі застосування до гравця або представника однієї з команд покарання,
передбаченого Порядком визначення покарань та дисквалійікацій
у вигляді
дисциплінарного штрафу до кінця гри або матч-штрафа, головний суддя матчу на зворотній
стороні офіційного протоколу матчу в розділі «Про дисциплінарні порушення хокеїстів і
представників команд» має вказати номер і пункт статті, згідно якої застосовано покарання.
4. Тренери команд, які взяли участь у матчі, зобов'язані підписати офіційний протокол
матчу протягом 30 (тридцяти) хвилин після закінчення матчу.
5. Після оформлення офіційного протоколу матчу протягом 3-х (трьох) діб головний
суддя має особисто доставити або надіслати замовленим листом оригінал офіційного
протоколу та за необхідності рапорт, що містить докладний опис порушень, зафіксованих в
протоколі і порушень, встановлених Регламентом порядку підготовки та проведення матчу
організатору змагань.
6. Протягом 30 (тридцяти) хвилин після підписання протоколу офіційними
представниками команд, головний суддя матчу забов’язаний надіслати організатору
фотокопію протоколу матчу.
Стаття 82. Дисциплінарні порушення та санкції
1. До усіх суб’єктів змагань можуть застосовуватися дисциплінарні санкції за
порушення у відповідності до Дисциплінарного регламенту ФХУ.
2. Приводом для розгляду питань про накладення дисциплінарних санкцій та
дискваліфікацій відносно хокейних команд, керівників шкіл, хокеїстів, тренерів та інших
офіційних осіб команди може бути одна з таких підстав:
а) запис в офіційному протоколі матчу;
б) рапорт головного судді або інспектора матчу;
в) відеозапис матчу;
г) рапорт представника організатора змагань, а також інші матеріали, що сприятимуть
повному і
об'єктивному вивченню обставин.
Стаття 83. 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.
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Стаття 84. Подання офіційного протесту
1. У разі виникнення до, під час або після завершення матчу ситуацій, що порушують
норми цього Регламенту, команди мають право подавати офіційні протести, у тому числі на
участь у матчі судді, який не має відповідного сертифікату на змагання поточного сезону.
2. Про наявність в офіційному протоколі матчу позначки про намір одного з учасників
гри опротестувати результат, головний суддя матчу зобов’язаний на протязі трьох годин
проінформувати організаторів змагань.
3. Протест у письмовій формі має бути направлений керівництвом школи (клубу) на
офіційну електронну пошту організаторів не пізніше ніж за 24 години після закінчення гри.
Факт подання протесту повинен бути зафіксований в офіційному протоколі гри з коротким
визначенням підстави для подання протесту.
4. До протесту повинні додаватися:
а) якісний відеозапис матчу (ігрового моменту);
б) документи або факти, які, на думку заявника протесту, свідчать про наявність підстав
для скасування результату матчу.
Стаття 85. Протести, що не підлягають розгляду
1. Не підлягають розгляду протести із посиланням на такі чинники:
1.1. несвоєчасно подані протести;
1.1. протести не зафіксовані в офіційному протоколі матчу;
1.2. протести засновані на претензії до якості суддівства матчу, а саме:
а) положення «поза грою»;
б) прокидання шайби та визначення місця вкидання шайби;
в) накладання будь-яких штрафів;
г) правильність визначення взяття воріт;
д) якість суддівства;
1.4. протести предметом яких не є скасування результатів матчів.
Стаття 86. 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, не заслуховуючи зацікавлені сторони, на підставі наявних
документів і матеріалів.
Стаття 87. 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,
часу і умов перегравання матчу;
в) про задоволення протесту, скасування результату матчу і заліку однієї з команд, що
брали участь у матчі, технічної поразки з рахунком 0:5.
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2. Рішення за результатами розгляду протесту виноситься у письмовому вигляді, і в своїй
мотивувальній частині повинно містити підстави, за якими воно винесено. Рішення за
результатами розгляду протесту набуває чинності негайно, доводиться до відома клубів,
команди яких брали участь у матчі, і публікується на офіційному сайті Федерації хокею
України.
3. Скарги на рішення Організатора, винесені за результатами розгляду протестів, не
приймаються і не розглядаються.
Стаття 88. Оскарження дискваліфікацій
1. Команда має право оскаржити дискваліфікацію хокеїста чи офіційної особи,
направивши відповідний лист до виконавчої дирекції.
2. У випадку задоволення такого оскарження, дискваліфікація гравця зменшується або
знімається взагалі.
3. Даний вид протесту подається разом з відеозаписом моменту чи матчу не пізніше, ніж
за 48 годин після прийняття рішення щодо дискваліфікації.
РОЗДІЛ 12. СТАТИСТИКА ЗМАГАНЬ
Стаття 89. Організація статистичного забезпечення змагань
1. Статистична інформація обраховується на підставі офіційних протоколів матчів.
2. Вся статистична інформація публікується на офіційному сайті змагань.
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