ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
проведення чемпіонату України «Дитяча ліга» серед
юнаків та дівчат з волейболу
сезону 2018 - 2019 років

м. Київ
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Технічний регламент чемпіонату України «Дитяча ліга» з волейболу
сезону 2018-2019 років (далі – Регламент) - сукупність умов і правил, що
визначають діяльність та взаємовідносини усіх суб'єктів змагань.
Спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю (надалі СНЗСП,
ДЮСШ і СДЮШОР), спортивні клуби та збірні команди областей, міст та
інших спортивних організацій, тренери, спортсмени-учасники, судді, Комісія
дитячого волейболу (надалі КДВ) ГО ФВУ та всі ті, хто приймає участь у
змаганнях чемпіонату України «Дитяча ліга» з волейболу сезону 20018 – 2019,
повинні суворо дотримуватись вимог регламентуючих документів, рішень
Організаційної підкомісії КДВ, на яку покладене оперативне керівництво
Чемпіонатом «Дитяча ліга», керівних органів ГО ФВУ, Офіційних правил
змагань з волейболу. Зобов'язані поводитись, дотримуючись принципів
лояльності, цілісності та спортивного духу в усіх взаємовідносинах
змагального, економічного суспільного та етичного характеру.
І. ТЕРМІНИ ТА УМОВИ ПОДАННЯ ЗАЯВОК
Для участі в чемпіонаті України "Дитяча ліга" (надалі – Чемпіонат) всім
бажаючим брати участь в змаганнях до 01 жовтня 2018 року мають надіслати
на офіційні електронні поштові скриньки Організаційної підкомісії КДВ ГО
ФВУ alexander_cil@ukr.net, secrdetcom@gmail.com необхідні дані з метою
реєстрації команди для участі у чемпіонаті України «Дитяча ліга» з волейболу
сезону 2018-2019рр., та кожного Спортсмена-учасника змагань (Чемпіонату),
усіх вікових категорій для оформлення спортивного паспорта встановленого
зразка. Додаток № 4,
Допуск команд до змагань проводиться мандатною комісією, яка складається з
представників Організаційної підкомісії КДВ ГО ФВУ. Для допуску до змагань команди
подають документи встановленого зразка (див. Регламент) до 20 жовтня 2018 р.

Контактні телефони: тел. 0950731084, 0679777324 - координатори
змагань чемпіонату України "Дитяча ліга", офіційні електронні поштові
скриньки: alexander_cil@ukr.net, secrdetcom@gmail.com та офіційний сайт ГО
ФВУ сайт: www.fvu.in.ua.
ІІ. ВИТРАТИ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Сума стартового внеску за участь у чемпіонаті України «Дитяча ліга» з
волейболу, однієї команди - 1000 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.);
Внески перераховуються на розрахунковий рахунок ГО ФВУ:
Федерація волейболу України р/р 26007012826539 у ВАТ « Укрексімбанк»
м. Києва, МФО 322313, КОД ЗКПО 16402485
В платіжному дорученні обов’язково вказати призначення платежу
( участь у Чемпіонаті України «Дитяча ліга»: яка команда, дівчата/юнаки,
вікова категорія).
ГО ФВУ здійснює виплати на організацію та проведення змагань згідно
кошторису, затвердженого Президентом ГО ФВУ за поданням Комісії дитячого
волейболу.
Кошти внесків використовуються на:
- виготовлення та розповсюдження необхідної документації;
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- створення Бази Даних на кожного Спортсмена – учасника
(спортивний паспорт) та її обслуговування;
- витрати на нагородження переможців та призерів згідно Регламенту;
- оплата фонду заробітної плати штатних та найманих робітників;
- придбання оргтехніки, канцелярського приладдя, прапорів, банерів,
тощо;
ІІІ. СУДДІВСТВО ЗМАГАНЬ
Проведення кожного туру покладається на суддівську бригаду, яка
складається:
- Технічний делегат,
- перший, другий суддя, секретар, заступник технічного делегата, 4
лінійних судді, суддя інформатор, оператор табло.
Результати матчів ігрового дня та фотоматеріали Технічний делегат
зобов'язаний передати до 12 години наступного дня на офіційні електронні
поштові
скриньки:
serglemeschuk@gmail.com,
secrdetcom@gmail.com,
alexander_cil@ukr.net.
Звітну документацію щодо проведення змагань Технічний делегат
зобов’язаний протягом двох днів, після закінчення туру, відправити до ГО ФВУ
(“НОВА ПОШТА”, м. Київ вул. Софіївська, 17/15. відділення №140, тел. 095073-10-84).
Для участі у змаганнях в якості Технічного делегата, першого, другого
судді, допускаються особи, які мають суддівські ліцензії ГО ФВУ.
ІV. ОБОВ'ЯЗКИ КОМАНД-ГОСПОДАРІВ
Підготувати місця проведення змагань відповідно до Офіційних Правил
проведення змагань з волейболу та Регламенту змагань з волейболу Чемпіонату
України «Дитяча ліга» з волейболу сезону 2018-2019 років.
Забезпечити висвітлення інформації в засобах масової інформації.
Організувати розміщення та харчування приїжджих суддів.
Організувати розміщення та харчування «Команд – гостей» за рахунок
відряджуючої сторони.
Забезпечити проведення змагань ігровими м'ячами відповідно до
Регламенту змагань з волейболу Чемпіонату України «Дитяча ліга» з
волейболу.
Забезпечити Технічного делегата можливістю передавати результати
змагань та фотозвіти до Організаційної підкомісії КДВ ГО ФВУ.
Забезпечити для ведення протоколу матчів туру секретарем із місцевої
колегії суддів.
Забезпечити медичне обслуговування змагань.
Забезпечити охорону громадського порядку під час проведення змагань.
V. ОБОВ'ЯЗКИ КОМАНД-ГОСТЕЙ
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Забезпечити своєчасне (згідно з календарем) прибуття команди на
змагання. Не пізніше, ніж за 5 днів, сповістити організацію, яка приймає, про
дату приїзду та чисельність команди. У випадку несвоєчасного повідомлення
про прибуття відповідальність за розміщення з клубу-господаря знімається.
Тренери команд-учасниць несуть відповідальність за додержанням
членами команди норм поведінки.
VI. ПОЧАТОК ТА ЗАКІНЧЕННЯ ЗМАГАНЬ
Для участі у змаганнях необхідно обов’язково надіслати на офіційні
електронні поштові скриньки Організаційної підкомісії КДВ ГО ФВУ:
serglemeschuk@gmail.com, secrdetcom@gmail.com, alexander_cil@ukr.net.
- заявку команди на участь у змаганнях за підписом керівника
організації чи команди та копію квитанції про сплату стартового
внеску.
Змагання починаються організаційною нарадою Технічного делегата та
офіційних представників, в назначений календарем - день приїзду.
В день приїзду на перший тур Технічний делегат, судді або представник
Організаційної підкомісії КДВ ГО ФВУ проводить мандатну комісію.
Для проходження мандатної комісії на кожному турі потрібно надати
Технічному делегату оригінали наступних документів:
- іменну заявку встановленого зразка у двох примірниках за підписом
керівництва організації чи команди, обласного (міського) лікувальнофізкультурного диспансеру або лікувального закладу (у заявці має бути
не більше 18 гравців).
Для кожного гравця:
- оригінал паспорта, свідоцтва про народження;
- учнівський квиток або довідку з місця проживання з фотокарткою;
- технічну заявку на тур;
- страховий поліс на кожного учасника змагань.
Після видачі паспорту спортсмена до мандатної комісії подається іменна
заявка та паспорт спортсмена.
Технічний делегат або представник Організаційної підкомісії КДВ ГО
ФВУ приймає іменну заявку встановленого зразка у двох примірниках за
підписом керівництва організації чи команди, обласного (міського) лікувальнофізкультурного диспансеру або лікувального закладу (у заявці має бути не
більше 18 гравців).
Представник команди несе відповідальність перед КДВ ГО ФВУ за
своєчасне надання іменної заявки на проведення реєстрації спортсменів учасників та достовірність вказаних в ній даних.
Дозаявка спортсменів-учасників здійснюється не пізніше ніж за 3 дні до
початку туру, з обов’язковим погодженням з організаційною підкомісією КДВ
ГО ФВУ (ліміт до 18 гравців). Якщо будуть порушені терміни подання
документів для дозаявки, спортсмени–учасники прийматимуть участь в
наступному турі.
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Дозаявки гравців, які не були заявлені в чемпіонаті «Дитячої ліги»
поточного сезону, може бути здійснена до 31 січня 2019 року (23:59 год.), з
урахуванням встановленого ліміту гравців.
Представником команди оформлюється технічна заявка на тур і подається
Технічному делегату на організаційній нараді в день приїзду.
У одному турі дозволяється участь 12 гравців та 2 тренерів.
Рішення, прийняті організаційною нарадою, є обов'язковими і для тих,
хто не брав у ній участі. Нарада складається з інформаційної частини,
обговорення пропозицій, спрямованих на покращення якості змагань. На нараді
оголошується механізм допуску гравців до туру, наявність санкцій за
дисциплінарні порушення, своєчасного отримання представниками команд
офіційних документів змагань - розкладу ігор, протоколів ігор та підсумкових
документів.
У разі потреби суддівська бригада проводить наради протягом змагань.
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Додаток №1
до
Регламенту
проведення
Чемпіонату України «Дитяча ліга» з
волейболу сезону 2018-2019 рр.
ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОДЕКС
Організаційна підкомісія приймає рішення стосовно команд, офіційних
осіб, тренерів і гравців у випадку провини останніх.
Стосовно суддів і обласних (міських) колегій суддів дисциплінарні
санкції накладаються Арбітражною комісією ГО ФВУ. Арбітражна комісія
приймає рішення на підставі протоколів ігор, рапортів технічних делегатів ГО
ФВУ, а також будь-яких інших документів, які надійшли в її розпорядження, в
тому числі від організаційної підкомісії КДВ ГО ФВУ.
При необхідності на засідання організаційної підкомісії КДВ ГО ФВУ чи
Арбітражної комісії запрошуються зацікавлені сторони. У випадку незгоди з
рішенням зацікавлені сторони можуть оскаржити його в Апеляційному журі ГО
ФВУ.
Асоціації дитячого волейболу областей, м. Києва, волейбольні клуби
(команди), СНЗСП, ДЮСШ і СДЮШОР та інші організації-учасники змагань
«Дитячої ліги»
несуть відповідальність за поведінку офіційних осіб,
спортсменів-учасників, членів клубу та глядачів, а також інших осіб, які
виконують будь-яку функцію на будь - якому матчі від імені регіональної
асоціації, команди (клубу), організації-учасника змагань.
Команди-учасниці, чемпіонату України «Дитяча ліга» з волейболу,
волейбольні клуби СНЗСП, ДЮСШ і СДЮШОР, несуть відповідальність за
будь-які дії чи поведінку, спрямовані на фальсифікацію документів чи ігрових
дій на результати змагань, на користь власної команди або будь-якої третьої
сторони.
Приймаючі команди відповідають за прийом команд-учасниць,
підготовку місць проведення змагань, громадський порядок і безпеку до, під
час та після проведення матчів. Вони можуть бути притягнуті до
відповідальності за будь-який випадок недисциплінованої поведінки,
порушення регламенту змагань. До них можуть бути застосовані дисциплінарні
санкції та інші засоби впливу. Характер санкцій визначається Організаційною
підкомісією, Технічним делегатом, залежно від ступеня порушення.
Пом'якшуючі та обтяжуючі обставини беруться до уваги.
Учасники, чемпіонату України «Дитяча ліга» з волейболу
адміністративно-територіальних одиниць України, зобов'язані забезпечувати
виконання рішень ГО ФВУ.
При порушенні гравцями громадського порядку у громадських місцях, їх
поведінка обговорюється на зборах команди, а протокол зборів повинен бути
переданий суддівській бригаді до початку ігор наступного дня.
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ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ КДВ ГО ФВУ
По
За які дії
відношенню
до кого
приймаються
санкції
1. До команд 1.1.Запізнення
подачі
заявочного
аркуша
після
встановленого
терміну за
кожний день.

Передбачені
санкції Та термін
сплати

Хто приймає рішення

А) перший раз усне
попередження
Б) мінус 1 очко в
турнірну таблицю
до
початку
чемпіонату

Організаційна підкомісія
КДВ ГО ФВУ

1.2. Неявка команди на гру, Мінус 1 очко у
тур за кожну гру.
турнірній таблиці

Організаційна підкомісія
КДВ ГО ФВУ

1.3. Відмова від подальшої Зняття команди з
участі
після
початку подальшої участі у
чемпіонату.
чемпіонаті
і
накладення штрафу
у розмірі 1000 грн.

Організаційна підкомісія
КДВ ГО ФВУ

1.4
Вихід
команди
з Мінус 1 очко у Організаційна підкомісія
майданчика - у вигляді турнірній таблиці
КДВУ ФВУ
протесту до закінчення гри
Арбітражна комісія ФВУ
1.5 Участь у грі незаявленого Зняття команди з Організаційна підкомісія
чи дискваліфікованого гравця подальшої участі у КДВУ ФВУ
або підстава.
чемпіонаті

1.6. Несвоєчасна явка гравця
збірної на НТЗ та для участі в
офіційних
змаганнях
без
поважних причин

Відсторонення
Організаційна підкомісія
гравця від ігор ДЛ КДВ ГО ФВУ
на кількість днів,
яка дорівнює дням
запізнення

1.7 Неякісне та несвоєчасне Відсторонення
Організаційна підкомісія
оформлення документів на гравця від ігор ДЛ КДВУ ФВУ
гравців збірної без поважних на кількість днів,
причин.
яка дорівнює дням
запізнення
2.
До 2.1. Одержання 3-х жовтих
офіційних
карток протягом чемпіонату .
осіб
2.2.
Одержання
членом
команди червоної картки.

Пропуск наступної Організаційна підкомісія
гри
КДВ ГО ФВУ
Пропускає
одну Організаційна підкомісія
наступну гру.
КДВ ГО ФВУ
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2.3. Усунення до кінця партії Пропускає
(червона та жовта картки наступні гри
разом)

дві Організаційна підкомісія
КДВ ГО ФВУ

2.4. Усунення до кінця гри
Пропускає
п’ять Організаційна підкомісія
(червона та жовта картка наступних ігор
КДВ ГО ФВУ
окремо) - повторно і наступні
рази
2.5. Неспортивна поведінка з Зняття команди з Організаційна підкомісія
боку клубних працівників: подальшої участі у КДВ ГО ФВУ
погроза, залякування на адресу чемпіонаті
суддівської бригади, офіційних
осіб.
2.6. Безпідставні звинувачення Зняття команди з Організаційна підкомісія
(в засобах масової інформації) подальшої участі у КДВ ГО ФВУ
тренерів та офіційних осіб чемпіонаті
клубу на адресу суддів
3. Гравців

4. Суддів

3.1. Одержання гравцем або Пропуск наступної
іншим членом команди 3-х гри
жовтих
карток
протягом
чемпіонату та Кубка України

Організаційна підкомісія
КДВ ГО ФВУ

3.2. Одержання гравцем або Пропускає
іншим
членом
команди наступні гри.
червоної картки

дві

Організаційна підкомісія
КДВ ГО ФВУ

3.3. Усунення до кінця партії Пропускає
три
(червона та жовта картки наступних гри
разом)

Організаційна підкомісія
КДВ ГО ФВУ

3.4Усунення до кінця гри Пропускає
п’ять
(червона та жовта картки наступних гри
окремо)

Організаційна підкомісія
КДВ ГО ФВУ

3.5
Відмова
безпідставно
протокол зустрічі

Організаційна підкомісія
КДВ ГО ФВУ

капітана Пропуск наступної
підписати гри

3.5 Неявка або запізнення
кандидатів до збірних команд
на НТЗ та офіційні змагання
без поважних причин

Відсторонення
гравця від ігор ДЛ
на кількість днів,
яка дорівнює дням
запізнення

Організаційна підкомісія
КДВ ГО ФВУ

4.1.Некваліфіковане
суддівство

відсторонення від Арбітражна комісія
3-х місяців до кінця ФВУ
сезону

ГО

4.2. Неявка на суддівство без відсторонення від Арбітражна комісія
поважних причин
3-х місяців до кінця ФВУ
сезону

ГО
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4.3.
Запізнення
або
передчасний від’їзд зі змагань
без поважних причин, а також
поява в стані алкогольного чи
наркотичного
сп’яніння,
невідповідна форма судді

відсторонення до Арбітражна комісія
кінця сезону або
ФВУ
виключення
зі
списку
суддів
України

4.4. Несвоєчасне повідомлення відсторонення
результатів
ігрового
дня одного туру
технічним делегатом АДВУ - кінця сезону
один раз –
за кожний наступний ігровий
день

від Арбітражна комісія
до ФВУ

ГО

ГО

4.5.
Несвоєчасна
здача відсторонення від Організаційна підкомісія
підсумкових матеріалів (3 дні 3-х місяців до кінця КДВ ГО ФВУ
після закінчення змагань) сезону
Арбітражна комісія ГО
технічним делегатом ФВУ
ФВУ
4.6.Безпідставна відмова від відсторонення від Арбітражна комісія
суддівства під час змагань
3-х місяців до кінця ФВУ
сезону

ГО

4.7. Некваліфікована оцінка відсторонення від Організаційна підкомісія
Технічним делегатом ФВУ дії суддівства на три КДВ ГО ФВУ
суддів
місяці
Арбітражна комісія ГО
ФВУ
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Додаток №2
Заявочний аркуш
команди ___________________________( __________________________)
(назва команди)

(місто або інший населений пункт)

на участь у Чемпіонаті України «Дитяча ліга» з волейболу сезону
2018/2019 років
серед ___________________200 - року народження
(юнаків/дівчат)

№ ПІ Число,
Серія та Ідентифікаційни Спортивни Спортивне Віза
з\ Б місяць, рік №
й номер
й розряд
товариство лікар
п
народженн документ
, відомство я
я
у
(паспорт,
свідоцтво
)
До змагань допущено ________________гравців
Лікар
________________(прізвище, печатка)
Тренер
________________(прізвище)
Керівник організації
________________(прізвище, печатка)
Зобов'язуємося:
1. Визнавати статут КДВ ГО ФВУ та дотримуватися його положень;
2. Виконувати рішення Виконкому КДВ ГО ФВУ, Регламенту і Технічного
Регламенту Чемпіонату України “Дитяча ліга” з волейболу сезону 2018-2019 та
інших регламентуючих документів КДВ ГО ФВУ.
Для подальшої реєстрації спортсменів та створення єдиної бази даних
підготовки спортсменів ФВУ, з метою їх дослідження, всіх контрактів,
договорів, будь яких додаткових угод, кореспонденцій та інших записів,
пов’язаних з діяльністю спортсменів як волейболістів буде розроблена
додаткова документація.
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Додаток №3
до Регламенту
чемпіонату України
« Дитяча ліга» з волейболу
сезону 2018-2019 рр.
ОПЛАТА СУДДІВСТВА ЗМАГАНЬ
Витрати з відрядження суддів на змагання Чемпіонату України «Дитяча
ліга» з волейболу в сезоні 2018-2019 рр., їх харчування та розміщення
здійснюються за рахунок Мінмолодьспорту:
Забезпечуються харчуванням у розмірі 123 грн:
- Технічний делегат.
- перший суддя,
- другий суддя,
- секретар,
- заступник технічного делегата;
- 4 лінійних судді,
- суддя інформатор,
- оператор табло.
Водночас при зміні фінансування з боку Міністерства молоді та спорту
України витрати по оплаті за харчування суддів або суддівство змагань
покладається на приймаючу сторону туру.
На турах Чемпіонату України «Дитяча ліга» з волейболу в сезоні 20182019 рр. може здійснюватись оплата за харчування або оплата за суддівство
змагань.
Рекомендовані мінімальні норми оплати за суддівство змагань за
один день (у гривнях):
Технічний делегат – 400 грн.
І і ІІ судді - 300 грн.
Секретар - 200 грн.
Лікар – договірна.

Додаток №4
до Регламенту
чемпіонату України
« Дитяча ліга» з волейболу
сезону 2018-2019рр.
Інформаційна форма «Спортивного паспорта» на проведення реєстрації кожного Спортсмена - учасника
_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Офіційна назва команди (СНЗСП, ДЮСШ і СДЮШОР, спортивних клубів областей, міст та інших спортивних організацій), юридична адреса, контактний телефон, факс,
електронна адреса.
№

ФОТО

Призвіще,
імя,
по
батькові
Спортсмена
– учасника

Число,
місяць, рік
народження

контактні
дані:
адреса для
листуванн
я, телефон,
електронна
адреса

Серія та
номер
паспорта
(з 14
років)

Серія
та
номер
свідоцтва
про
народженн
я
(при
першій
реєстрації)

Номер
ідентифіка
ційного
номера

Призвіще,
імя, по
батькові
Першого
тренера
(який
працював зі
Спортсмено
м–
учасником
не менш як
три роки.

Назва установ де
проходив
спортивну
підготовку
Спортсмен –
учасник (кожного
року) на
передодні
змагань сезону
2018-2019 р.р.

Примітка що
до участі в
змаганнях
Спортсмена
– учасника,
учня
першого року
навчання
СНЗСП за
команду з
території
звідки вони
прибули/ або
за яку
команду
(ДЮСШ)
вони будуть
виступати.

1.

В
електронному
форматі JPEG
640*480

Петренко
Василь
Федорович

21.12.2004

01021
м.Київ
вул.
О.Гончара
15, кв 7.

СН
211777

І БК
№
175388

374720474
8

Туркула
Михайло
Григорович

ДЮСШ – 2
м. Київ 2015-16
р.р.
ДЮСШ – 10
м. Київ 2016-17
р.р.

КСЛІ / або
ДЮСШ – 10
м. Київ

Додаток № 5
до Регламенту
чемпіонату України
« Дитяча ліга» з волейболу
сезону 2018-2019 рр.

Форма спортивного паспорта Спортсмена – учасника чемпіонату
України «Дитяча ліга» серед юнаків та дівчат з волейболу
СПОРТИВНИЙ ПАСПОРТ СПОРТСМЕНА – УЧАСНИКА
ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ВОЛЕЙБОЛУ УКРАЇНИ»
ФОТО
ПРІЗВИЩЕ та ІМ’Я по БАТЬКОВІ

Дата, місяць, та рік народження
Серія та номер свідоцтва про народження (до 14 років), Паспорта (після 14
років)
Місто (область)
№ (спортивного паспорта)
Дата видачі спортивного паспорту

