ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра
молоді та спорту України
___________________ І. Є. Гоцул
_____________№_______________

РЕГЛАМЕНТ
Чемпіонату України 2018 року
з волейболу пляжного серед чоловіків та жінок
(регламент є офіційним викликом на змагання)
1. Цілі та завдання
Змагання проводяться з метою:
популяризації та розвитку волейболу пляжного в Україні;
підвищення майстерності;
виявлення найбільш підготовлених спортсменів до складу збірних команд
України;
оцінка роботи тренерсько-викладацького складу, фізкультурноспортивних організацій, закладів фізичної культури і спорту та рейтингу
спортсменів України зі спортивної майстерності;
пропаганда здорового способу життя, залучення молоді до активних
занять спортом.
2. Строки і місце проведення заходу
Чемпіонат України 2018 року з волейболу пляжного серед чоловіків та
жінок (далі – чемпіонат) проводиться в два етапи.
Перший етап: команди грають за туровою системою. Тури чемпіонату
проводяться з травня по вересень включно. Місце та дата проведення кожного з
турів визначаються окремо
Другий етап: фінальний тур – 23-26 серпня 2018 р., за призначенням.
Дата, час, а також детальна інформація щодо проведення турів
чемпіонату будуть визначені окремим Регламентом для кожного з турів.
3. Організація та керівництво проведенням змагань
Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюється
Міністерством молоді та спорту України (далі Мінмолодьспорт) та Федерацією
волейболу України (далі ФВУ).
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Безпосереднє проведення чемпіонату покладається на структурні
підрозділи з фізичної культури та спорту, Міністерство освіти і науки, молоді
та спорту АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій, регіональні федерації волейболу та на Головні
суддівські колегії, затверджені Мінмолодьспортом за поданням ФВУ.
4. Учасники заходу
У чемпіонаті приймають участь чоловіки та жінки. До участі
допускаються збірні команди областей, міст, районів, ДЮСШ, окремі команди.
Перший етап чемпіонату є відкритим для участі громадян інших країн.
Право приймати участь у другому етапі чемпіонату мають виключно
громадяни України.
Склад команди 3 особи, з них 2 гравці та тренер-представник.
5. Характер заходу
Чемпіонат з волейболу пляжного проводиться в два етапи.
Перший етап проводиться за туровою системою. Кількість команд
учасниць першого етапу не обмежується.
Другий етап є фінальним турніром за результатами якого визначаються
переможці та призери чемпіонату. До другого етапу допускаються лише ті
гравці, які приймали участь хоча б в одному з турів першого етапу чемпіонату.
Перший етап чемпіонату проводиться за системою кваліфікаційний
турнір та турнір основної сітки.
Турнір основної сітки проводиться за турнірною схемою на 16, 24, 32
команди (додатки 6, 7, 8) за системою з вибуванням після двох поразок.
Кваліфікаційний турнір проводиться за турнірними схемами на 8, 12, 16,
24 та 32 команди (додаток 1, 2, 3, 4, 5) за системою з вибуванням після однієї
поразки.
Другий етап чемпіонату проводиться за системою турнір основної сітки.
Турнір основної сітки проводиться за турнірною схемою на 24 команди за
системою з вибуванням після двох поразок для команд чоловіків та за
турнірною схемою на 16 команд за системою з вибуванням після двох поразок
для команд жінок.
Турнірна сітка буде оголошена в день приїзду, в залежності від кількості
команд, які беруть участь у чемпіонаті та у відповідності до їх рейтингу.
До числа учасників другого етапу чемпіонату будуть включені 24
команди чоловіків та 16 команд жінок з найвищим національним рейтингом,
який буде розрахований за 5 днів до початку даного турніру.
Рейтинг команди на першому етапі розраховується за наступною схемою:
- 1-ий тур: рейтинг команди складає 100% підсумкового рейтингу гравців
2017 року;
- 2-ий тур: рейтинг команди складає 75% підсумкового рейтингу гравців
2017 року, плюс рейтинг гравців отриманий на турнірах 2018 року;
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- 3-ій тур: рейтинг команди складає 50% підсумкового рейтингу гравців
2017 року, плюс рейтинг гравців отриманий на турнірах 2018 року;
- 4-ий тур: рейтинг команди складає 25% підсумкового рейтингу гравців
2017 року, плюс рейтинг гравців отриманий на турнірах 2018 року;
- 5-ий і наступні тури: рейтинг команди визначається рейтингом гравців
отриманим на турнірах 2018 року.
Рейтинг команди на другому етапі визначається рейтингом гравців
отриманим на турнірах 2018 року.
При однаковій кількості рейтингових очок, або їх відсутності, місце
визначається за жеребкуванням.
Команди грають м'ячами "Mikasa VLS-300".
Спортсмени та тренери, які приймають участь у чемпіонаті виконують
відповідні умови прийняті ФВУ.
6. Програма проведення змагань
Приїзд та реєстрація учасників до 18:00 год. першого дня змагань
Технічна нарада та жеребкування – о 19:00 год. першого дня змагань.
Початок змагань – о 9:00 год. другого дня змагань.
З другого по третій дні – попередні змагання.
Четвертий день – фінальні змагання.
Тури чемпіонату на першому етапі можуть проводитись як в чотири так і
в три змагальні дні.
7. Безпека та підготовка місць проведення заходу
Порядок підготовки спортивних споруд та дотримання безпеки учасників
і глядачів під час проведення змагань проводиться у відповідності до постанови
Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 "Про порядок
підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для
проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів".
З метою забезпечення безпеки глядачів та учасників спортивні змагання
проводяться тільки на спортивних спорудах, прийнятих до експлуатації
державними комісіями, і за наявності актів технічного обстеження придатності
спортивної споруди для проведення заходу.
Відповідальність за підготовку місць проведення змагань, розміщення
гравців та тренерів, медичне обслуговування покладається на спортивні
організації, що проводять заходи на місцях.
За технічну підготовленість спортсменів та відповідність спортивному
розряду відповідає представник команди, особистий тренер спортсмена та
керівник організації, який підписує заявку та відряджає спортсменів на
змагання.
Відповідальність за техніку безпеки несе головний суддя.
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8. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів
Чемпіонат проводиться згідно з Правилами з волейболу пляжного,
затвердженими центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної
культури і спорту, цим Регламентом, а також іншими регламентуючими
документами, що затверджені ФВУ.
Переможці змагань визначаються за результатами фінального туру
чемпіонату.
Переможці чемпіонату нагороджуються медалями Мінмолодьспорту та
кубком ФВУ. Команди, які посіли 2 та 3 місця, нагороджуються дипломами
ФВУ, а їх гравці та тренер – відповідними медалями Мінмолодьспорту.
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
Витрати, що здійснюються за рахунок організаторів на підготовку та
проведення чемпіонату: оренда спортивних споруд, медичне забезпечення,
охорона правопорядку, організація роботи допоміжного персоналу,
забезпечення питною водою, придбання пам’ятних призів.
Витрати, що здійснюються за рахунок Мінмолодьспорту, в межах коштів,
передбачених Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів України на 2018 рік: послуги з експлуатації спортивних
споруд (за наявності документів у відповідності до вимог Мінмолодьспорту),
витрати на відрядження суддівської колегії, затвердженої відповідним наказом
Мінмолодьспорту, (харчування місцевих та іногородніх суддів, проживання,
оплата проїзду з місць перебування до місць проведення змагань та зворотна),
придбання канцтоварів та паперу, нагородження переможців та призерів
(медалі).
Витрати, що здійснюються за рахунок ФВУ: нагородження медалями та
дипломами переможців та призерів турів першого етапу, фінального туру –
кубками.
Витрати на відрядження учасників змагань (проїзд, добові у дорозі,
харчування та проживання тощо) здійснюються за рахунок організацій, що
відряджають.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганнях
До мандатної комісії для реєстрації учасників необхідно подати
заявочний аркуш відповідного зразка (додаток 9) на участь команди у
змаганнях за підписом керівника структурного підрозділу з фізичної культури
та спорту, обласних, Київської міської державної адміністрації або міським
відділом з питань фізичної культури та спорту, завірений лікарем та печаткою
лікувально-фізкультурного диспансеру, паспорт або свідоцтво про народження
та довідку з місця проживання, ідентифікаційній код.
Мандатна комісія проводиться в день початку змагань.
За умови відсутності відповідних документів команда до змагань не
допускається.
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Попередні заявки про участь у змаганнях необхідно зареєструвати на
сайті ФВУ або направити координатору ФВУ з волейболу пляжного
Самсонюку Олександру Петровичу за 6 днів до початку турніру: e-mail:
samson.rv@gmail.com
Директор департаменту
олімпійського спорту

ПОГОДЖЕНО
Президент Федерації
волейболу України
____________ М. Г. Мельник
_____________________ 2018 р.

Р. Я. Вірастюк
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Схема на 8 команд

Додаток 1

7
Схема на 12 команд

Додаток 2

8
Схема на 16 команд

Додаток 3

9
Схема на 24 команди

Додаток 4

10
Схема на 32 команди

Додаток 5

11
Схема на 16 команд (до двох поразок)

Додаток 6

12
Схема на 24 команди (до двох поразок)

Додаток 7

13
Схема на 32 команди (до двох поразок)

Додаток 8

Додаток 9

ЗАЯВОЧНИЙ АРКУШ
на участь в змаганнях чемпіонату (Кубку) України
з волейболу пляжного від команди _____________________________ місто __________________ ФСТ _____________
№
грав
ців

Прізвище, ім'я та по батькові

Дата
народження

Домашня адреса

Розряд,
звання

Спорт
школа

Ідентифікаційний Віза лікаря,
код
печатка

1
2
Чемпіонат України
1 тур

2 тур

3 тур

Кубок України
4 тур

фінал

Представник команди
НАЧАЛЬНИК ОБЛАСНОГО (МІСЬКОГО ВІДДІЛУ) УПРАВЛІННЯ
У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ
(печатка)

(П.І.Б.)

КЕРІВНИК КЛУБУ АБО ГОЛОВА КОМІСІЇ ФВ ОБЛАСТІ, МІСТА
(печатка)

(П.І.Б.)

До змагань допущено _________________ чол.
Головний лікар ОЛФД ____________________(печатка)

лікар __________________________
_______________________________

