Перелік умов та вимог, щодо організації офіційних турнірів ФВУ з волейболу пляжного сезону 2017 р.
Зимовий чемпіонат 2017
(турова система)
Прийом заявок
Вікові категорії
Тривалість турніру
Кількість
майданчиків
Рейтингові бали
Місцеві судді
(секретарі)
Нейтральні судді

ГСК

Місцевий
організатор

ФВУ

Літній чемпіонат
(турова система)

До 10 листопада 2016
До 19, 17, 15 років
3 дні (пт, сб, нд)
2 майданчики на одну стать
(розмір залу не менше 24х16 м)
Нараховуються для відповідної вікової
категорії зимового чемпіонату України
В залежності від кількості учасників, але
не менше 4 чол. на майданчик

До 9 березня 2017
До 16 років
3 дні (пт, сб, нд)
2 майданчики на одну стать
(у відповідності до Регламенту ФВУ)
Нараховуються для даної вікової категорії
чемпіонату України
В залежності від кількості учасників, але
не менше 4 чол. на майданчик

На вимогу місцевих організаторів

На вимогу місцевих організаторів

Затверджується ФВУ.
Відповідає за проведення турніру у
відповідності до правил з волейболу
пляжного та Регламенту ФВУ. Готує та
передає у ФВУ звіт щодо турніру.
- надає пропозиції щодо проживання для
учасників та суддів,
- несе витрати по забезпеченню
суддівства турніру,
- несе витрати по забезпеченню охорони
та медичного обслуговування турніру,
- забезпечує пам’ятні та цінні нагороди
призерам та переможцям,
- надсилає фото та відео звіт в ФВУ,
- сприяє роботі місцевих ЗМІ.

Затверджується ФВУ.
Відповідає за проведення турніру у
відповідності до правил з волейболу
пляжного та Регламенту ФВУ. Готує та
передає у ФВУ звіт щодо турніру.
- надає пропозиції щодо проживання для
учасників та суддів,
- несе витрати по забезпеченню
суддівства турніру,
- несе витрати по забезпеченню охорони
та медичного обслуговування турніру,
- забезпечує наявність питної води для
всіх учасників протягом турніру,
- забезпечує пам’ятні та цінні нагороди
призерам та переможцям,
- надсилає фото та відео звіт в ФВУ,
- сприяє роботі місцевих ЗМІ.
- надає організатору інформаційну
підтримку, щодо проведення турніру,
- компенсує організаційні витрати у
розмірі 2000 грн на одну стать,
- забезпечує нагороди (кубки, медалі,
дипломи) на фінальні тури,
- забезпечує інформаційну підтримку на
сайті ФВУ та партнерів,
- надає м’ячі, інвентар для проведення

- надає організатору інформаційну
підтримку, щодо проведення турніру,
- компенсує організаційні витрати у
розмірі 2000 грн на одну стать,
- забезпечує нагороди (кубки, медалі,
дипломи) на фінальні тури,
- забезпечує інформаційну підтримку на
сайті ФВУ та партнерів,
- забезпечує витрати по відрядженню

Літній чемпіонат
До 9 березня 2017
До 20, 18, 14 років
4 дні (чт, пт, сб, нд)
2 майданчики на одну стать
(у відповідності до Регламенту ФВУ)
Для категорій до 20 та до 18 років –
зараховуються в національний рейтинг.
В залежності від кількості учасників, але
не менше 4 чол. на майданчик
Мінімум 1 суддя на ігровий майданчик у
вікових категоріях до 18 та до 20 років.
Затверджується ФВУ.
Відповідає за проведення турніру у
відповідності до правил з волейболу
пляжного та Регламенту ФВУ. Готує та
передає у ФВУ звіт щодо турніру.
- надає пропозиції щодо проживання для
учасників та суддів,
- несе витрати по забезпеченню
суддівства турніру,
- несе витрати по забезпеченню охорони
та медичного обслуговування турніру,
- забезпечує наявність питної води для
всіх учасників протягом турніру,
- забезпечує пам’ятні та цінні нагороди
призерам та переможцям,
- надсилає фото та відео звіт в ФВУ,
- сприяє роботі місцевих ЗМІ.
- надає організатору інформаційну
підтримку, щодо проведення турніру,
- компенсує організаційні витрати у
розмірі 2000 грн на одну стать,
- забезпечує нагороди (кубки, медалі,
дипломи) на фінальні тури,
- забезпечує інформаційну підтримку на
сайті ФВУ та партнерів,
- надає м’ячі, інвентар для проведення

представника ФВУ.

Тур чемпіонату України
(відкриті регіональні турніри)
Прийом заявок
Вікові категорії

До 9 березня 2017
Не молодші 14 років
Кількість не обмежується.
Учасники
Відкритий для участі іноземців.
3 дні (пт, сб, нд)
Тривалість турніру
Мінімум 1 майданчик на одну стать,
Кількість
1 майданчик для розминки
майданчиків
(у відповідності до Регламенту ФВУ)
Мінімум 100 місць
Місця для глядачів
Мінімум 15000 грн на одну стать
Призовий фонд
Зараховуються в національний та
Рейтингові бали
міжнародний рейтинги.
В залежності від кількості учасників, але
Місцеві судді
не менше 4 чол. на майданчик.
(секретарі)
Нейтральні судді Не менше 2 суддів.
Затверджується ФВУ.
Склад: головний суддя, головний
секретар.
Відповідає за проведення турніру у
ГСК
відповідності до правил з волейболу
пляжного та Регламенту ФВУ. Готує та
передає у ФВУ звіт щодо турніру.
- надає пропозиції щодо проживання для
учасників та суддів,
- несе витрати по забезпеченню
суддівства турніру,
- несе витрати по забезпеченню охорони
та медичного обслуговування турніру,
Місцевий
- забезпечує призовий фонд турніру за
відсутності титульного спонсора,
організатор
- забезпечує наявність питної води для
всіх учасників протягом турніру,
- забезпечує уніформу для гравців, якщо
інше не передбачене ФВУ,
- забезпечує пам’ятні та цінні нагороди
призерам та переможцям,

турніру при наявності їх на складі,
- забезпечує витрати по відрядженню
представника ФВУ.

Кубок України
До 9 березня 2017
Не молодші 14 років
Кількість не обмежується.
Відкритий для участі іноземців.
4 дні (чт, пт, сб, нд)
2 майданчики на одну стать,
1 майданчик для розминки
(у відповідності до Регламенту ФВУ)
Мінімум 200 місць
Мінімум 25000 грн на одну стать
Зараховуються в національний та
міжнародний рейтинги.
В залежності від кількості учасників, але
не менше 4 чол. на майданчик.
Мінімум 1 суддя на ігровий майданчик
Затверджується ФВУ.
Склад: технічний делегат, головний
суддя, головний секретар.
Відповідає за проведення турніру у
відповідності до правил з волейболу
пляжного та Регламенту ФВУ. Готує та
передає у ФВУ звіт щодо турніру.
- надає пропозиції щодо проживання для
учасників та суддів,
- несе витрати по забезпеченню
суддівства турніру,
- несе витрати по забезпеченню охорони
та медичного обслуговування турніру,
- забезпечує призовий фонд турніру за
відсутності титульного спонсора,
- забезпечує наявність питної води для
всіх учасників протягом турніру,
- забезпечує уніформу для гравців, якщо
інше не передбачене ФВУ,
- забезпечує пам’ятні та цінні нагороди
призерам та переможцям,

турніру при наявності їх на складі,
- забезпечує витрати по відрядженню
представника ФВУ.

Фінал чемпіонату України
До 9 березня 2017
Не молодші 14 років
Допускаються гравці, котрі приймали
участь в національних турнірах 2017 р.
4 дні (чт, пт, сб, нд)
2 майданчики на одну стать,
1 майданчик для розминки
(у відповідності до Регламенту ФВУ)
Мінімум 200 місць
Мінімум 50000 грн на одну стать
Зараховуються в національний та
міжнародний рейтинги.
В залежності від кількості учасників, але
не менше 4 чол. на майданчик.
Мінімум 1 суддя на ігровий майданчик
Затверджується ФВУ.
Склад: технічний делегат, головний
суддя, головний секретар.
Відповідає за проведення турніру у
відповідності до правил з волейболу
пляжного та Регламенту ФВУ. Готує та
передає у ФВУ звіт щодо турніру.
- надає пропозиції щодо проживання для
учасників та суддів,
- несе витрати по забезпеченню
суддівства турніру,
- несе витрати по забезпеченню охорони
та медичного обслуговування турніру,
- забезпечує призовий фонд турніру за
відсутності титульного спонсора,
- забезпечує наявність питної води для
всіх учасників протягом турніру,
- забезпечує уніформу для гравців, якщо
інше не передбачене ФВУ,
- забезпечує пам’ятні та цінні нагороди
призерам та переможцям,

ФВУ

- забезпечує розміщення на території
проведення турніру банерів, прапорів
ФВУ, спонсорів, тощо,
- забезпечує он-лайн трансляцію,
- надсилає фото та відео звіт в ФВУ,
- сприяє роботі місцевих ЗМІ.
- надає організатору інформаційну
підтримку, щодо проведення турніру,
- передає організатору вступні внески
команд для компенсації оргвитрат,
- забезпечує інформаційну підтримку на
сайті ФВУ та партнерів,
- надає м’ячі, інвентар для проведення
турніру при наявності їх на складі,
- забезпечує витрати по відрядженню
представників ФВУ.

- забезпечує розміщення на території
проведення турніру банерів, прапорів
ФВУ, спонсорів, тощо,
- забезпечує он-лайн трансляцію,
- надсилає фото та відео звіт в ФВУ,
- сприяє роботі місцевих ЗМІ.
- надає організатору інформаційну
підтримку, щодо проведення турніру,
- передає організатору вступні внески
команд для компенсації оргвитрат,
- забезпечує нагороди переможцям та
призерам (кубки, медалі, дипломи),
- забезпечує інформаційну підтримку на
сайті ФВУ та партнерів,
- надає м’ячі, інвентар для проведення
турніру при наявності їх на складі,
- забезпечує витрати по відрядженню
представників ФВУ.

- забезпечує розміщення на території
проведення турніру банерів, прапорів
ФВУ, спонсорів, тощо,
- забезпечує он-лайн трансляцію,
- надсилає фото та відео звіт в ФВУ,
- сприяє роботі місцевих ЗМІ.
- надає організатору інформаційну
підтримку, щодо проведення турніру,
- передає організатору вступні внески
команд для компенсації оргвитрат,
- забезпечує нагороди переможцям та
призерам (кубки, медалі, дипломи),
- забезпечує інформаційну підтримку на
сайті ФВУ та партнерів,
- надає м’ячі, інвентар для проведення
турніру при наявності їх на складі,
- забезпечує витрати по відрядженню
представників ФВУ.

ПЕРЕЛІК ВИМОГ ДО АМАТОРСЬКИХ ТУРНІРІВ
(у разі дотримання вимог, кращим 6-ти командам будуть нараховані очки в національний рейтинг)
1. Погодження дати проведення з ФВУ (дата не повинна співпадати з датами турів, Кубку та фіналу чемпіонату України).
2. Турнір повинен проводитись у відповідності до діючих офіційних правил з волейболу пляжного та Регламенту ФВУ.
3. Не більше 2-х турнірів в сезоні від однієї області або м. Київ може бути включено до переліку офіційних аматорських турнірів.
4. В турнірі повинні прийняти участь не менше 16 команд однієї статі.
5. Обов’язкове ведення відповідної документації (протоколи, турнірні сітки).
6. Мінімум 1 суддя, який допущений ФВУ для суддівства офіційних турнірів в поточному сезоні.
7. Не пізніше ніж 16:00 наступного дня після завершення турніру на електронну пошту координатора ФВУ (samson.rv@gmail.com )
потрібно надіслати наступну звітну інформація: список учасників (обов’язково наявність імені та прізвища гравця, дати
народження, міста, що представляє) турнірна сітка, підсумкові результати, не менше 5 фото.
8. Заявка повинна бути надіслана від регіональної (міської) федерації (Асоціації) до ФВУ факсом (+380442799026) або на
електронну пошту (samson.rv@gmail.com) не пізніше ніж за 30 днів до початку даного турніру. У разі відповідності вимогам та
отримання погодження від ФВУ, даний турнір буде внесено до календаря турнірів з волейболу пляжного не пізніше ніж за 25
днів до його початку, а інформація про турнір буде розміщена на офіційному сайті ФВУ.

Технічне завдання
для проведення змагань з волейболу пляжного.
1. Загальні вимоги:
1.1 3 корти – 2 ігрові та 1 для розминки (на одну стать).
1.2 Глядацькі трибуни.
1.3 Роздягальня (намет) для гравців.
1.4 Душові кабінки.
1.5 Суддівський намет (стіл, стільці, електроживлення).
1.6 Намет для медичного персоналу
1.7 Інформаційний стенд для гравців та глядачів.
1.8 Туалети.
1.9 Обладнання для музичного та звукового супроводу.
2. Інвентар (для одного корту).
2.1. Стійка - 2 шт., (з гаками та кільцями для кріплення).
2.2. Суддівська вишка -1 шт.
2.3. Сітка волейбольна, з тросом - 1 шт.
2.4. Антена - 2 шт., (з обмежувальною стрічкою, «кишенями»).
2.5. Розмітка - 1 комплект (стрічка з щільної тканини шириною 5 см та довжиною сторін – 8/16/8/16 м з розтяжками на кутах).
2.6. Планка для вимірювання висоти сітки - 1 шт., (2,24-жін.; 2,43-чол.).
2.7. Манометр для вимірювання тиску м’яча - 1 шт., (0,175-0,225 кг/см).
2.8. Табло перекидне - 1 шт.
2.9. Покажчик черговості подач - (№1,№2) - 2 шт.
2.10. Насос для м’ячів - 1 шт.
2.11. Стіл (секретарський) - 1 шт.
2.12. Стільці - 6 шт.
2.13 Парасолька сонцезахисна – 3 шт.
2.14. Рушник для протирання м’ячів.
2.15. Шланг (з розбризгувачем).
2.16. Лопата - 1 шт.
2.17. Граблі «рівняла» - 2 шт.
2.18. Папка-тримач – 1 шт.
2.19. Скотч.
2.20. Ручки для судді та секретаря.

Схема майданчика для волейболу пляжного

