ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Регламент Чемпіонату Укр аїни з волейболу для команд першої та другої ліги (надалі –
«Регламент») – сукупність умов і правил, рекомендацій та вимог, що визначають діяльність та
взаємовідносини всіх суб’єктів змагань.
Регламент розроблений на базі положень і вимог Регламенту змагань з волейболу в Україні в
сезоні 2016-2017 р.р. (надалі «Регламент ФВУ») затвердженого Виконкомом ФВУ 28.07.2016 р.
Всі юридичні та фізичні особи, причетні до ор ганізації та проведення змагань з волейболу в
Україні серед команд першої та др угої л іг, зобов’язані визнавати та виконувати вимоги Регламенту
дотримуючись принципів лояльності, цілісності та спортивного духу в усіх взаємовідносинах
змагального, економічного, суспільного та етичного характеру.

РОЗДIЛ І
ЗАДАЧI ТА ЦIЛI
Організацію та проведення змагань серед команд першої та другої ліги з волейболу
визначають наступні задачі та цілі:
- популяризація волейболу серед населення, залучення до регулярних занять ним як
працюючої молоді, так і осіб зрілого віку;
- розширення глядацької аудиторії, підвищення соціального значення волейболу;
- подальший розвиток волейболу в регіонах країни;
- розширення змагальної практики ведучих команд першої та другої ліги;
- визначення переможців та призерів змагань;
- підготовка резерву для команд майстрів.

РОЗДIЛ ІІ
КЕРIВНI ОРГАНИ ЗМАГАНЬ
Змагання чемпіонату України серед команд першої та другої ліги організовують та проводять
Федерація волейболу України (надалі – ФВУ) за участі і підтримці Комітету з фізичного виховання та
спорту Міністерства освіти і науки України та Міністерства молоді та спорту України (надалі
Мінмолодьспорт).
Безпосереднє керівництво здійснює Директорат ФВУ, діючий відповідно до затвердженого
Виконкомом ФВУ «Положення про Директорат ФВУ» (Додаток 1 до Регламенту ФВУ), Статуту
ФВУ, цього Регламенту та відповідного регламенту змагань.
До компетенції Директорату ФВУ входить забезпечення виконання вимог даного Регламенту,
оперативне керівництво змаганнями, безпосереднє прийняття всіх необхідних рішень та вирішення
поточних питань, що відносяться до підготовки, організації та проведення змагань.
Конфліктні ситуації розглядає Апеляційне журі, яке діє відповідно до затвердженого
Виконкомом ФВУ «Положення про Апеляційне журі ФВУ» (Додаток 2 до Регламенту ФВУ).

РОЗДIЛ ІІІ
ТЕРМI НИ ТА МIСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ
Терміни проведення змагань визначаються окремо для кожної з ліг у відповідності до системи
проведення, кількісного складу команд ліги.
Місцями проведення змагань серед команд першої та другої ліги вважаються спортивні
споруди які мають технічний паспорт та акт прийому спортивної споруди.
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РОЗДIЛ IV
БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЬ
ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
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 культурновидовищних заходів».
З метою забезпечення безпеки глядачів та учасників змагань спортивні змагання
проводяться тільки на спортивних спорудах, прийнятих до експлуатації державними
комісіями, і за наявності актів технічного обстеження придатності спортивної споруди для
проведення заходу.
Забезпечення безпеки спортсменів при проведенні змагань чемпіонатів України з
волейболу серед команд першої та другої ліги покладається на Головну суддівську колегію
туру, призначену Федерацією волейболу України.

РОЗДIЛ V
УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
Змагання з волейболу проводяться серед команд першої та другої ліги. Кількість команд у
кожній лізі не більше 16-ти.
Належність команди до ліги визначається рішенням Комісії студентського волейболу ФВУ за
підсумками попереднього сезону та затверджується Директоратом ФВУ.
Команди, що приймають участь в змаганнях першої та другої ліги можуть приймати
участь у Кубку України.
Учасниками змагань першої та другої ліги вважаються команди, які визнають Статут ФВУ,
Регламент ФВУ та цей Регламент.
Протягом сезону команди не можуть змінювати свою основну назву.
Якщо команда припиняє своє існування, рішення питання про кількість команд-учасників
відповідної ліги, або про заміну команди, що вибула, приймається рішенням Комісії ФВУ
студентського волейболу та команд першої та другої ліги та затверджується Директоратом ФВУ.
В змаганнях першої та другої ліги мають право приймати участь команди установ,
відомств, організацій та навчальних закладів без обмеження віку учасників.
До змагань в першій та другій лізі не допускаються:
- гравці, які мають допуск-дозвіл ФВУ для участі в чемпіонаті України з волейболу в супер-,
та вищій лігах і внесені до заявочних аркушів команд цих ліг;
- гравці, які мають трансфер та грають за професійні зарубіжні клуби в поточному сезоні,
незалежно від того, коли закінчується термін дії трансфера;
- громадяни інших країн.
Гравці, що були заявлені і отримали допуск-дозвіл ФВУ для участі в чемпіонаті України з
волейболу у супер- та вищій лігах можуть приймати участь в змаганнях першої та другої ліги в разі
відрахування (розриву контрактних відносин) зі складу команди, за яку він був заявлений, ануляції
його допуску-дозволу та вибуття із колективної командної ліцензії на підставі листа команди, який
засвідчує розрив відносин та відсутність будь-яких претензій до цього гравця. Дозаявка таких гравців
дозволяється до 01 лютого поточного сезону.
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РОЗДIЛ VI
ДОПУСК ДО ЗМАГАНЬ
Допуск команд до змагань проводиться мандатною комісією, яка складається з представників
Директорату.
Команди, що мають фінансову заборгованість перед ФВУ, до проходження мандатної комісії
не допускаються.
Для допуску команди подають такі документи:
- надрукований заявочний аркуш команди (форма – Додаток до цього Регламенту),
затверджений керівником підприємства, установи, організації або керівником спортивного клубу та
фізкультурно-лікувальним диспансером (прізвище кожного гравця має бути завірено печаткою
лікаря). У заявочний аркуш дозволяється вносити не більше 18 гравців протягом сезону;
- паспорти осіб, які внесені до заявочного аркушу;
- для команди, що приймає тур копія акту про прийняття споруди, на якій команда буде
проводити ігри та технічний паспорт споруди (зазначені документи мають бути надіслані на адресу
ФВУ разом з листом-підтвердженням щодо участі команд в поточному сезоні).
Дозаявка гравців для участі в змаганнях першої та другої ліги дозволяються до 31 березня
поточного сезону.

РОЗДIЛ VII
ПОРЯДОК ПРОВ ЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
1. Змагання з волейболу в Україні проводяться за офіційними правилами Міжнародної
федерації волейболу.
2. Ігри команд, які приймають участь в змаганнях з волейболу серед команд першої та другої
ліги сезону 2016-2017 р.р. проводяться кольоровими м’ячами «Mikasa MVА-200».
3. В сезоні 2016-2017 р.р. в змаганнях серед команд першої та другої ліги в грі можуть
приймати участь не більше дванадцяти гравців згідно технічної заявки на тур. Загальний склад
делегації на тур – 14 (чотирнадцять) осіб, з них 12 гравців, тренер, тренер-представник.
4. В числі дванадцяти гравців можуть бути:
- 12 гравців без ліберо;
- 12 гравців - з них один ліберо;
- 12 гравців - з них два ліберо.
5. Гравець ліберо призначається на гру. При наявності двох ліберо, ліберо можуть одночасно
приймати участь в грі, але на майданчику може знаходитись тільки один ліберо (заміни ліберо
проводяться згідно діючих правил).
6. Ігри проводяться з п’яти партій, за результатом яких командам нараховується:
- за перемогу з рахунком 3:0 та 3:1 або внаслідок неявки суперника – 3 очка; 3:2 - 2 очка;
- за поразку з рахунком 0:3 та 1:3 – 0 очок; 2:3 – 1 очко;
- за неявку на гру – мінус 1 очко.
7. Проведення ігор передбачає одну технічну перерву в разі 12 набраних очок у кожній, крім
п’ятої партії (заповнення вказаних технічних перерв виступом груп підтримки, музичним супроводом
і т.п. – є бажаним).
8. Переможці змагань (етапів) визначаються за більшою кількістю набраних очок у всіх
офіційних іграх згідно календаря.
9. У разі однакової кількості набраних очок двома (або більше) командами місця
визначаються:
а) за кращим співвідношенням виграних та програних партій у всіх зіграних іграх;
б) за кращим співвідношенням виграних та програних м’ячів у всіх зіграних партіях;
в) за результатом особистих матчів між спірними командами;
Якщо однакова кількість очок буде у трьох і більше команд, вступають в дію пункти а), б), в)
4

цього розділу.
10. На першому етапі змагань команди грають по коловій системі за туровою системою. У
відповідності із зайнятими місцями на першому етапі, команди розділяються на три підгрупи (при
наявності дванадцяти команд). Фінал «А» – команди, що зайняли 1-4 місця на першому етапі,
Фінал «Б» – команди, що зайняли 5-8 місця, Фінал «В» - команди, що зайняли 9-12 місця. У
фінальному турі розігрують остаточні місця у змаганнях. Якщо кількість команд буде меншою, ніж
дванадцять, система проведення буде визначена додатково у календарі змагань.
11. Фінальний тур приймають команди за призначенням комісії студентського волейболу та
команд першої та другої ліги ФВУ.
У фінальному турі команди розпочинають змагання без урахування очок набраних на
першому етапі, але з бонусними очками, а саме:
- за 1,5,9 місця – 4 очка;
- за 2,6,10 місця – 3 очка;
- за 3,7,11 місця – 2 очка;
- за 4,8,12 місця – 1 очко.
12. До команди, що самоусунулась від змагань (гра, тур), до або під час матчу, зараховується
поразка у кожній грі з рахунком 0:3 (0:25; 0:25; 0:25) і мінус 1 очко за кожну гру та застосовуються
санкції згідно Регламенту ФВУ.
13. У разі зняття команди зі змагань, очки, отримані в іграх з цією командою анулюються.
14. Якщо гра була припинена з причини недисциплінованої поведінки гравців однієї з команд,
то команді, яка винна, зараховується поразка з рахунком 0:3 (0:25,0:25,0:25), а супернику перемога
3:0 (25:0,25:0,25:0).
Якщо гра була не закінчена або не відбулась з вини двох команд, обом командам
зараховується поразка з рахунком 0:3 (0:25,0:25,0:25).
15. Терміни турів, затверджені директоратом ФВУ, переносу не підлягають.
16. У разі, якщо за команду грав незаявлений або дискваліфікований гравець, цій команді
зараховується поразка з рахунком 0:3 (0:25; 0:25; 0:25), очки не нараховуються, застосовуються також
санкції згідно «Дисциплінарного кодексу ФВУ» і мінус 1 очко за кожну гру.
17. Якщо через форс-мажорні обставини команда не може прийняти участь у змаганнях, вона
повинна надіслати до Директорату ФВУ документи, які підтверджують наявність форс-мажорних
обставин.
При наявності документів, які підтверджують форс-мажорні обставини, Директоратом ФВУ
може бути прийняте рішення про перенесення гри (туру).
При відсутності документів, які підтверджують форс-мажорні обставини, команді
зараховується поразка у грі (іграх) з рахунком 0:3 (0:25,0:25,0:25) і мінус 1 очко за кожну гру,
фінансові санкції не застосовуються.

РОЗДIЛ VIII
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМАГАНЬ
1. Організація і контроль за проведенням змагань з волейболу в Україні покладається на
Директорат ФВУ.
2. Відповідальність за організацію та проведення змагань на місцях та стан матеріальноспортивної бази покладається на команду, що приймає даний тур.
3. Команда, що бажає прийняти тур повинна призначити особу, відповідальну за
інформаційно-технічне забезпечення туру та мати відповідні умови для проведення змагань:
- сучасну матеріально-спортивну базу (спортзал розміром не менше 15х28 м, наявність у
ньому системи вентиляції), роздягальні, гарячу воду в душових кімнатах;
- можливість здешевленого варіанту розміщення та харчування учасників змагань;
- відповідні умови для вболівальників;
- забезпечення обслуговування змагань необхідною кількістю ліцензованих суддів.
4. Відповідальність за участь у суддівстві змагань місцевих суддів (секретар, лінійні,
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обслуговуючий персонал) покладається на голову регіональної арбітражної комісії.
5. Команда, що є приймаючою стороною, зобов’язана:
- в день приїзду технічного делегата ФВУ надати йому регламент для ознайомлення та копію
технічного паспорту споруди;
- заздалегідь забезпечити рекламу ігор, що відбуватимуться, за допомогою місцевих засобів
масової інформації, власного інтернет-ресурсу, випуску і розповсюдження банерів та/або афіш;
- на прохання приїжджої команди замовити готель та сприяти організації харчування
приїжджої команди за її рахунок;
- надати приїжджій команді час для тренування в ігровому залі протягом 1,5 години у день
приїзду;
- надати командам ігровий зал не менше як за 30 хвилин до початку офіційної гри;
- за 60 хвилин до початку офіційної гри надати приїжджій команді роздягальню з душем
(гаряча вода - обов’язково);
- забезпечити місця для переодягання гравців в ігрову форму перед офіційним початком
матчу;
- забезпечити виконання Гімну України (перший куплет і приспів) під час протокольного
початку гри;
- не менше, ніж за 5 днів, надати інформацію приїжджій команді про розклад проведення
тренувань та ігор;
- забезпечити технічному делегату можливість передачі до Федерації волейболу України у
телефонному або факсимільному режимі результату та протоколу гри;
- проведення прес-конференції до і після закінчення туру та інтернет-трансляції ігор в он-лайн
режимі є бажаними;
- забезпечити обслуговування ігор кваліфікованим медичним персоналом з необхідними
медикаментами. Лікар повинен відрекомендуватися технічному делегату, який представляє його
командам-учасникам;
- забезпечити громадський порядок у місцях проведення змагань;
- забезпечити дотримання вимог, що пов’язані з використанням музичних інструментів,
підсилювачів звуку та мікрофона під час гри:
- забороняється використання музичного оформлення через підсилювач звуку на
трибуні, що розташована за зоною лавок команд, на інших трибунах це дозволяється тільки в
тих випадках, коли м’яч знаходиться поза грою;
- забороняється використання мікрофона для підбадьорення команди, або для
збудження емоцій глядачів.
6. Команда, що є приїжджою стороною, зобов’язана не менше, ніж тиждень до приїзду:
- надати інформацію приймаючій стороні про час приїзду та кількісний склад делегації;
- підтвердити прохання про замовлення готелю та послуги в організації харчування;
7. Кожна команда повинна мати комплект однакової форми.
8. Гравець-ліберо повинен грати у футболці і шортах, які відрізняються по кольору від форми
інших гравців команди. Якщо команда визначає два гравця-ліберо на гру, вони повинні грати в
однаковій формі.

РОЗДІЛ IX
РОЗПОДIЛ КОМАНД, ЖЕРЕБКУВАННЯ,
КАЛЕНДАР ЗУСТРIЧЕЙ
1. Розподіл команд здійснюється за рішенням Директорату ФВУ або вільним жеребкуванням.
2. Номери у підгрупах визначаються згідно рейтингу попереднього сезону. Порядок турів та
черговість ігор у підгрупі встановлюються згідно “Таблиці Бергера”.
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Розклад ігор по днях:
При грі 3-х команд
1 день
Місцева команда краща за рейтингом
на день змагань приїжджа команда

При грі 3 х 3

При грі 4 х 4

2 день
Дві приїжджі
команди

1 день
А1 - Б2
Б3 - А2
А3 - Б1
1 день
А2 - Б3
А1 - Б4
А4 - Б1
А3 - Б2

3 день
Місцева команда –
інша приїжджа команда

2 день
А2 - Б1
А1 - Б3
Б2 - А3
2 день
Б1 - А3
Б2 - А4
Б3 - А1
Б4 - А2

3 день
А3 - Б3
Б2 - А2
Б1 - А1

3 день
А1 - Б2
А2 - Б1
А3 - Б4
А4 - Б3

4 день
Б4 - А4
Б3 - А3
Б2 - А2
Б1 - А1

При грі 4-х команд
1 день
1–4
2–3

2 день

3 день
4–3
1–2

2–4
3–1

3. У разі потреби черговість ігор ігрового дня може змінюватись за рішенням технічного
делегата ФВУ.

РОЗДІЛ Х
ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОТЕСТIВ, АПЕЛЯЦIЙ, ЗАЯВ
Протести, апеляції, заяви подаються та розглядаються згідно із розділом ХІ Регламенту ФВУ.

РОЗДІЛ XI
ПОЧАТОК I ЗАКІНЧЕННЯ ЗМАГАНЬ
1. Змагання починаються організаційною нарадою, яку проводить технічний делегат ФВУ за
участю суддівської бригади та офіційних представників команд. Нарада проводиться не раніше 17.00
години напередодні туру (або за 1 годину до початку першої гри туру). У ході наради представники
команд подають до суддівської бригади технічні заявки на гравців та офіційних осіб. особисті
документи гравців, а також комплект форми для подальшого затвердження її на гру.
2. Нарада складається з інформаційної частини, обговорення пропозицій, спрямованих на
покращення якості змагань та їх видовищності. Рекомендації щодо проведення наради у Додатку 15
до Регламенту ФВУ. В ході наради приймаються рішення з усіх питань, що обговорюються. На нараді
визначається механізм своєчасного отримання тренерами і представниками команд офіційних
документів змагань: допуск гравців і наявність дисциплінарних порушень, розклад ігор, отримання
протоколів ігор та підсумкових документів. Рішення, прийняті на нараді, є обов`язковими і для тих,
хто не приймав участі у ній.
3. У разі потреби наради проводяться в ході змагань і, в обов’язковому порядку, за підсумками
туру.
4. Команди-господарі мають забезпечити урочисті церемонії відкриття та закриття змагань.
«Рекомендації по проведенню церемоній відкриття і закриття змагань» у Додатку 16 до Регламенту
ФВУ.
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5. При кількості ігор у день три та більше, початок ігор в робочі дні - не раніше 13.00 год., але
не пізніше 14.00 год.; у вихідні дні або в заключний день змагань - не раніше 11.00 год.
При меншій кількості ігор початок змагань у робочі дні не раніше 15.00, у вихідні дні, або, в
заключний день, – не раніше 11.00 год.
6. Команда-господар має право вибирати час проведення свого матчу в кожному турі за
участю 4-х і більше команд.
7. Інтервал між закінченням останньої гри команди і початком гри наступного дня повинен
становити не менше 14 годин, між закінченням тренування і початком гри – не менше 5 годин.

РОЗДІЛ ХІI
СУДДІВСТВО ЗМАГАНЬ
1. Для участі у змаганнях у якості технічного делегата, першого (другого) судді, допускаються
особи, затверджені на поточний сезон Виконкомом ФВУ.
2. Проведення кожного туру покладається на технічного делегата ФВУ.
3. Суддівська бригада на кожну гру складається з: першого судді, другого судді та секретаря.
4. Регіональні арбітражні комісії забезпечують участь у суддівстві місцевих суддів, які також
повинні мати допуски-дозволи, затверджені Арбітражною комісією ФВУ за поданням регіональних
федерацій волейболу.
5. Суддівська колегія на кожний тур змагань призначається Арбітражною комісією ФВУ за
поданням Комісії студентського волейболу. На фінальних турах склад колегії з нейтральних суддів.
6. Для суддівства змагань з волейболу в Україні визначається єдина суддівська форма - білий
верх та чорний низ із застосуванням емблем відповідних суддівських категорій.
7. Технічний делегат на кожному турі з кожною командою зобов’язаний провести мандатну
комісію. За підсумками проведення мандатної комісії, ним складається протокол, який надсилається
разом з матеріалами туру на адресу ФВУ. Якщо під час проведення мандатної комісії буде виявлено
порушення регламенту з боку окремих гравців або команди в цілому, до змагань вони не
допускаються.
8. Звітна документація щодо проведення змагань технічний делегат ФВУ повинен надати до
Директорату ФВУ протягом 3-х днів після закінчення туру (результати ігор команд в телефонному
режимі або факсом до Директорату ФВУ - протягом однієї години після закінчення гри). В звіті має
бути зазначено, чи відповідають умови проведення змагань вимогам даного Регламенту. Результати
ігор команд в електронному режимі після закінчення змагань мають бути відправлені на зазначену
електрону пошту, яка буде надіслана команді, яка приймає тур, заздалегідь.
9. Хід змагань, на підставі звітів техделегатів висвітлюється на сайті ФВУ.

РОЗДІЛ ХІІI
НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦIВ
1. Командам, які посіли перші місця у змаганнях серед команд першої ліги, присвоюється
звання «ПЕРЕМОЖЕЦЬ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ З ВОЛЕЙБОЛУ СЕРЕД КОМАНД
ПЕРШОЇ ЛІГИ». Вони нагороджуються командними дипломами ФВУ. Гравці, тренери, офіційні
особи команди-перможця (не більше 15 осіб) нагороджуються медалями ФВУ.
Команди, що посіли друге і третє місця, нагороджуються відповідними дипломами ФВУ.
Гравці, тренери, офіційні особи команди (не більше 15 осіб) нагороджуються медалями ФВУ.
Керівники організацій і установ, команди яких стали переможцями та призерами змагань
нагороджуються дипломами ФВУ.
2. Команди, які посіли перші місця серед команд другої ліги присвоюється звання
«ПЕРЕМОЖЕЦЬ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ З ВОЛЕЙБОЛУ СЕРЕД КОМАНД ДРУГОЇ
ЛІГИ». Нагородження переможців та призерів буде проводитись за аналогією нагородження першої
ліги (див. розділ ХІІІ п. 1).
Тренери команд переможців та призерів серед команд першої та другої ліги відзначаються
дипломами ФВУ.
3. За підсумками сезону Директорат ФВУ визначає рейтинг команд по лігах.
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РОЗДIЛ XІV
ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ
1. Витрати на підготовку, організацію та проведення змагань з волейболу розподіляються між
усіма суб’єктами, причетними до зазначених змагань.
2. Бюджет Федерації волейболу України на проведення змагань формується за рахунок
отриманих коштів, а саме: щорічних внесків клубів, добровільних внесків клубів на проведення
змагань та залучених ФВУ коштів від спонсорів, меценатів, тощо.
ФВУ здійснює виплати на організацію та проведення змагань згідно Регламенту ФВУ.
3. Розмір добровільних заявочних внесків клубів (команд) на проведення змагань
визначаються Регламентом ФВУ.
4. Витрати клубів (команд) на проведення змагань:
- на виїзді:
- усі витрати, пов’язані з відрядженням команди (проїзд, проживання, харчування,
добові в дорозі) за рахунок відряджаючих організацій.
- на власному майданчику:
- виготовлення програм, афіш, запрошень, тощо;
- оренда спортивного залу для тренувань та ігор;
- оплата приїжджого (місцевого) технічного делегата ФВУ;
- оплата технічного делегата ФВУ здійснюється за всі дні змагань, у тому числі за день
приїзду, оплата 1 та 2 суддів здійснюється за дні ігор;
- оплата (заробітна платня та витрати по відрядженню) суддівської колегії туру
здійснюється командами учасниками туру у рівних долях.
Рекомендовані мінімальні норми витрат на обслуговування змагань – згідно вимог ФВУ.

РОЗДIЛ XV
РЕКЛАМА
Використання реклами під час проведення змагань з волейболу передбачає:
- обов’язкове розміщення Державного прапора України, прапора ФВУ (розмір 3х2 м) та
банера ФВУ у спортивній споруді під час проведення змагань;
- розміщення реклами на ігровій формі команд у кількості та розмірах, що відповідають
вимогам Правил, нормам ЄКВ, не заважають чітко розрізняти номери, прізвища гравців і назву
команди;
- розміщення реклами спонсорів змагань;
- застосування світлової та звукової реклами не повинно заважати проведенню змагань і
обговорюється на технічній нараді;
- всі друкарські матеріали, що виготовляються клубом, повинні містити наступне: назву
змагань, логотип ФВУ, який має бути як мінімум на один розмір більше інших логотипів;
- для підняття вагомості змагань та глядацького інтересу ФВУ рекомендує командамгосподарям присвячувати проведення турів знаменитим спортсменам, тренерам, пам’ятним датам,
здійснювати інтернет-трансляції матчів, тощо;
- клуби, що є господарями, згідно попередньо наданого прохання клубів, що є гостями,
розміщають їх рекламу у спортивній споруді.

РОЗДIЛ XVI
МЕДИЧНИЙ КОНТРОЛЬ І ДОПІНГ-КОНТРОЛЬ
1. Гравці, які приймають участь в змаганнях Чемпіонату України з волейболу серед команд
першої та другої ліги, в обов’язковому порядку проходять медичний огляд і повинні мати допуск
фізкультурно-лікувального диспансеру або іншої медичної установи.
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2. Використання допінгу в процесі підготовки та участі в змаганнях з волейболу в Україні
заборонено. Гравці мають суворо дотримуватись антидопінгових вимог, а клуби (команди) мають
забезпечити контроль та попередження фактів вживання допінгу та несуть за це відповідальність
згідно з Дисциплінарним Кодексом ФВУ.
3. Національним антидопінговим центром може бути проведений допінг-контроль гравців, які
приймають участь в змаганнях з волейболу.
4. У випадку позитивної проби на допінг гравець відлучається від усіх змагань до рішення
Виконкому ФВУ, який одночасно приймає рішення щодо застосування санкцій до клубу (команди).
Гравці, які відмовляються проходити допінг-контроль, автоматично дискваліфікуються, а
команді зараховується поразка з рахунком 0:3 (0:25; 0:25; 0:25).
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Додаток
до Регламенту
Чемпіонату України з волейболу
серед команд першої та другої ліги
сезону 2016/2017 років

Форма заявка
Заявка
на участь у Чемпіонаті України з волейболу серед чоловічих (жіночих) команд
першої (другої) ліги
сезону 2016/2017 років
від команди (назва команди)

№
з/п

ПІБ

Дата
народження

Спортивний
Розряд

Віза лікаря
(Особиста печатка
лікаря на прізвищі
кожного гравця
команди)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
…
18.
Допущено до змагань (прописом) гравців.
Лікар: підпис, ПІБ, особиста печатка. Поруч печатка медичної установи.
Керівник: підпис, ПІБ, печатка навчального закладу.
Тренер-представник команди: підпис, ПІБ.
Начальник обласного управління фізичної культури та спорту
Президент регіональної федерації волейболу
Голова спортивного (волейбольного) клубу
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Виконкомом ФВУ 28.07.2016 р.
Протокол № 1/3

Рекомендовані мінімальні норми
витрат на обслуговування змагань з волейболу
в першій та другій лігах України
(за один день, грн.)
1.
2.
3.
4.

Головний суддя
Судді
Секретар гри
Судді на лінії, реєстратор, інформатор
(місцеві)

5. Обслуговуючий персонал
- Комендант – 1 ос.
- Робітники – 2 ос.
- Радист
– 1 ос.
- Лікар
– 1 ос.
- Бухгалтер – 1 ос.
6. Інші витрати (медикаменти, поштовотелеграфні, канцелярські)

- 150.
- 120.
- 80.
- оплата харчування згідно нормативних
документів Міністерства молоді та спорту
України.
- оплата згідно укладених угод.

- за фактом.
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