ФЕДЕРАЦІЯ ВОЛЕЙБОЛУ УКРАЇНИ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПОСТАНОВА
28 грудня 2016 р.

№3/3

Прийнято шляхом опитування.
«Про зміни до Регламенту
проведення
змагань з волейболу в Україні сезону 2016-2017

років»

Заслухавши доповідні записки Голови Директорату ФВУ та
Голови Арбітражної комісії ФВУ,
ВИКОНКОМ ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести з 01 січня 2017 року в Регламент проведення змагань з
волейболу в Україні сезону 2016-2017 років наступні зміни і
доповнення:
1.1. Викласти п. 8.6. Розділу VIII «Порядок проведення змагань»
в наступній редакції: «8.6. Проведення ігор Кубка України
та
чемпіонату України у супер- та вищій лігах серед чоловіків та
жінок передбачає по дві технічні перерви у кожній, крім п'ятої, партії
лише на другому та третьому етапах із бажаним
заповненням
вказаних технічних перерв виступом груп підтримки,
музичним
супроводом і т.п.
В разі змін до офіційних волейбольних правил кількість
технічних перерв або їх відсутність буде додатково повідомлятись
представникам команд та суддівському корпусу.»
1.2. Викласти п. 13.3. Розділу XIII «Суддівство змагань» в
наступній редакції: «Суддівська бригада на кожну гру складається з:
першого судді, другого судді, секретаря, суддів на лініях - 2-4 чол. у
всіх лігах на першому етапі чемпіонату та попередніх
етапах
Кубка України та 4 чол. у всіх лігах на другому та третьому
етапах чемпіонату,
у півфіналі
та фіналі Кубка
України,
інформатора, оператора табло, подавальників м'ячів - 4-6 чол.,
протиральників підлоги - 2-4 чол.
1.3. Викласти п. 13.8. Розділу XIII «Суддівство змагань» в
наступній редакції: «Технічні делегати ФВУ, Інспектори ФВУ, судді ФВУ
прибувають на ігри туру в день першої гри не пізніше ніж за 1
годину до проведення технічної наради та виконують свої функції
згідно Положень, які затверджені Виконкомом ФВУ (Додатки до
Регламенту відповідно № 17, 18 та 19) та вимог цього Регламенту.

2. Голові Директорату ФВУ Льопі А.С. та Голові Арбітражної
комісії Коваленку А.В. довести Постанову Виконкому ФВУ до відома
волейбольних клубів та суддівського корпусу Федерації волейболу
України відповідно.
3.
Контроль за виконанням постанови покласти на
Генерального секретаря ФВУ Сотнікова А.В.

ПРЕЗИДЕІ-

М.Г. МЕЛЬНИК

