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ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Положення і Регламенту
змагань з волейболу в Україні
у сезонах 2011/2015 р.р.
для команд студентської та аматорської ліг

м. Київ 2013 р.

Досвід організації та проведення змагань з волейболу в Україні серед команд
студентської та аматорської ліг в сезонах 2011/2012 і 2012/2013 р.р. дали підставу комісії
студентського та аматорського волейболу ФВУ розробити та подати на затвердження
Виконкому ФВУ певні зміни і доповнення до Положення і Регламенту змагань серед
команд студентської та аматорської ліг у сезонах 2011/2015 р.р. а саме:

ДО ПОЛОЖЕННЯ
(аматорська, студентська ліги)

РОЗДIЛ ІV
Порядок проведення змагань та визначення переможців

-

Система підрахунку очок
На всіх етапах змагань вводиться наступна система підрахунку очок:
за перемогу з рахунком 3:0 та 3:1 - 3 очка, з рахунком 3:2 – 2 очка;
за поразку з рахунком 0:3 та 1:3 – 0 очок, з рахунком 2:3 – 1 очко;
за неявку на гру-мінус 1 очко.

РОЗДIЛ V
Учасники змагань, терміни та умови подання заявок
До участі в змаганнях аматорської ліги допускаються гравці внутрішнього
Чемпіонату України зволейболу в разі анульованого допуска-дозволу отриманого на
поточний сезон у відповідній лізі, без права повернення в поточному сезоні до
профісійного клубу. Дозаявити таких гравців до складу команд аматорської ліги
дозволяється до 31 грудня кожного поточного року.
Взагалі дозаявка гравців до команд студентської та аматорської ліг здійснюється
до 31 березня поточного року. Дозаявка гравців має бути зафіксована ФВУ.
Склад команди для студентської і аматорської ліг – 15 осіб. З них – 12 гравців (в т.ч. 2
ліберо), 1 – тренер, 1 – тренер-представник і, обов`язково, один суддя, що має ліцензію ФВУ.
Підтвердження щодо участі команд у Чемпіонаті студентської та аматорської ліг
подаються до Федерації волейболу України (01001, м.Київ, а/с В-17, тел./факс.
(044) 279-52-26, 278-54-28) до 15 вересня щорічно.

ДО РЕГЛАМЕНТУ
(аматорська, студентська ліги)

РОЗДIЛ ІV
Учасники змагань
З метою розвитку студентського волейболу в регіонах та розширення кількості
команд-учасниць у студентської лізі-дозволити навчальним закладам яким бракує кількість
гравців для формування команди, доукомплектовувати склад гравцями інших навчальних
закладів (в т.ч. І та ІІ рівнів акредитації) міста чи області, але не більше двох осіб.
Навчальним закладам І та IІ рівнів акредитації, команди яких мають бажання,
відповідний рівень підготовки та фінансове забезпечення, брати участь у змаганнях
студентської ліги починаючи з сезону 2013-2014 р.р.

РОЗДIЛ V
Допуск до змагань
До змагань допускається команда, гравці якої пройшли медичний огляд у
відповідній медичній установі (фізкультурно-лікарському диспансері або поліклініці) мають
відповідну технічно-фізичну підготовку та пройшли мандатну комісію.
Команди що мають фінансову заборгованість перед ФВУ, до проходження
мандатної комісії не допускаються.
Для проходження мандатної комісії, команда має надати до заявочного аркушу,
оформленого згідно вимог Регламенту, наступну документацію:
для команд студентської ліги:
- паспорт;
- пластиковий студентський квиток;
- диплом для випускників поточного року;
- для аспірантів – посвідчення аспіранта.
для команд аматорської ліги:
- паспорт;
Для підготовки, організації та проведення змагань серед команд студентської та
аматорської ліг їм необхідно буде сплатити до ФВУ заявочний внесок за участь команди у
відповідній лізі. Розміри внесків за рішенням Виконкомом ФВУ, враховуючи інфляцію,
можуть змінюватися,про що команди будуть повідомлені окремим листом. Розміри
заявочних внесків команд на сезон 2013/2014 р.р. становлять:
Студентська та аматорська ліги
Вища ліга – 1500 грн.
Перша ліга – 1300 грн.
Друга ліга - 1100 грн.
Внески сплачуються не пізніше 01 грудня поточного року.

РОЗДIЛ VІІ
Організація змагань
Команда, що бажає прийняти тур, повина мати для цього відповідні умови:
- сучасну матеріально-спортивну базу (спортивний зал розміром мінімум
15Х28 м.), роздягальні, горячу воду в душових;
- можливість здешевленого варіанту розміщення учасників змагань та
організації їх харчування;
- відповідні умови для вболівальників;
- забезпечити обслуговування змагань необхідною кількістю ліцензованих
суддів.
Якщо команда, що бажає прийняти тур, не має можливостей щодо забеспечення
зазначених вимог їй не будуть плануватись тури в календарі змагань на поточний сезон.

