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ЗАТВЕРДЖЕНО
ВИКОНКОМОМ ФВУ

І. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
З ВОЛЕЙБОЛУ ПЛЯЖНОГО
Регламент змагань з волейболу пляжного – це сукупність умов і правил, що
визначають діяльність та взаємовідносини усіх суб'єктів змагань.
Всі юридичні та фізичні особи, причетні до організації та проведення змагань
з волейболу пляжного в Україні, визнають та виконують вимоги даного
Регламенту.
Регламент затверджується Виконкомом Федерації волейболу України.
ІІ. ЗАДАЧІ ТА ЦІЛІ
Організація та проведення змагань з волейболу пляжного в Україні
визначають наступні задачі та цілі:
- популяризація волейболу пляжного серед населення, розширення
глядацької аудиторії;
- подальший розвиток волейболу пляжного в регіонах України;
- залучення підростаючого покоління до регулярних занять волейболом
пляжним;
- визначення чемпіона та призерів чемпіонату України, чемпіонів та призерів
у вікових чемпіонатів України, володаря Кубка України;
- відбір та підготовка команд до участі у Європейських та Світових
чемпіонатах;
- визначення кандидатів до збірних команд України;
- пропаганда здорового способу життя, залучення молоді до активних
занять спортом.
ІІІ. КЕРIВНI ОРГАНИ ЗМАГАНЬ
Змагання чемпіонату України, вікових чемпіонатів України, Кубка України
з волейболу пляжного організовують та проводять Федерація волейболу України
(далі – ФВУ) і Міністерство молоді та спорту України (далі – Мінмолодьспорт).
Безпосереднє керівництво здійснює Комісія з волейболу пляжного ФВУ,
склад якої затверджується Виконкомом ФВУ на один рік і діє відповідно до
регламентуючих документів.
До компетенції Комісії з волейболу пляжного ФВУ входить забезпечення
виконання вимог даного Регламенту, оперативне керівництво змаганнями,
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безпосереднє прийняття всіх необхідних рішень та вирішення поточних питань,
що відносяться до підготовки, організації та проведення змагань.
Конфліктні ситуації розглядає Апеляційний комітет.
IV. ДОПУСК ДО ЗМАГАНЬ
До змагань допускаються гравці, тренери, медичні й адміністративні
працівники клубів та судді, що мають допуски-дозволи ФВУ.
Допуск-дозвіл є основним документом (при пред'явленні заявки
встановленого зразку, копії банківського доручення про сплату членських та
вступних внесків, копії ідентифікаційного коду гравця), який дозволяє приймати
участь в змаганнях.
Допуски оформлюються через Комісію з волейболу пляжного ФВУ за
поданням комісій з волейболу пляжного обласних (міських) федерацій волейболу,
клубів після сплати членських внесків.
Річні членські внески становлять 300 гривень за кожного гравця (для
участі в чемпіонаті та Кубку України), необхідно до 05 травня 2017 р.
перерахувати на поточний рахунок ФВУ одним банківським дорученням за
команду з поміткою «Добровільний внесок на розвиток пляжного волейболу
за (прізвище), без ПДВ».
Юридична адреса:
Федерація волейболу України,
01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, буд.13, офіс 5.
Тел./факс: 044.2795226, 044.2799026;
E-mail: uvf@voliacable.net
Реквізити ФВУ:
Федерація волейболу України
р/р 26007012826539 у ВАТ « Укрексімбанк» м. Києва,
МФО 322313, КОД ЗКПО 16402485.
Допуск оформлюється на 1 рік.
Допуск дає право гравцю протягом сезону:
- брати участь в усіх національних турнірах з волейболу пляжного;
- враховувати очки національного рейтингу при визначенні місця в турнірній
схемі;
- розглядати питання щодо оформлення трансферу для виступу у
зарубіжному клубі та участі в офіційних міжнародних змаганнях у складі збірної
команди України або команді клубу.
Суддівські допуски оформлюються Комісією з волейболу пляжного ФВУ за
поданням Арбітражної комісії ФВУ після проходження семінару та складання
іспитів.
Для участі в дитячому, юнацькому, юніорському чемпіонатах України, в
турах та фіналі чемпіонату України серед чоловіків та жінок, Кубку України,
під час проходження мандатної комісії на місці проведення змагань гравці
повинні сплатити вступні внески, які складають:
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- 250 грн – за участь в турі та фіналі чемпіонату, а також Кубку України;
- 125 грн – за участь в чемпіонатах України серед спортсменів віком до
20 років (1998 р.н. та молодші) та 18 років (2000 р.н. та молодші);
- 75 грн – за участь в чемпіонатах України серед спортсменів віком до 19
років (1999 р.н. та молодші), до 17 років (2001 р.н. та молодші), до 16
років (2002 р.н. та молодші), до 15 років (2003 р.н. та молодші), та 14
років (2004 р.н. та молодші).
Змагання (відкриті турніри, дати яких співпадають з датами проведення
чемпіонату та Кубку України), які будуть проведені без дозволу ФВУ, відповідно
до правил та вимог ФІВБ та ЄКВ, будуть вважатися несанкціонованими, а гравці
та судді, які брали участь в таких турнірах будуть покарані згідно
дисциплінарного кодексу ФВУ.
Тури чемпіонату України, Кубок України, чемпіонати України серед юнаків
та дівчат до 16 років та до 14 років є відкритими для участі іноземних гравців та
команд. Кількість та умови їх участі у змаганнях визначається Регламентами ФВУ
та ФІВБ. Проведення чемпіонату та Кубку України необхідно погодити з ЄКВ та
ФІВБ. До фіналу чемпіонату України допускаються лише громадяни України.
До участі в турі чемпіонату або Кубку України без допуску-дозволу та за
умови сплати вступного внеску за поданням місцевої (регіональної) Федерації
(Асоціації) можуть бути допущені місцеві команди. Такий дозвіл для команди
надається один раз на рік для участі лише в одному національному турнірі. При
цьому команда розпочинає виступ з кваліфікаційного турніру, за умови
відсутності вільних місць в турнірі основної сітки, а гравцям не будуть нараховані
рейтингові очки за підсумками турніру.
V. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
Система проведення змагань чемпіонату України.
Чемпіонат України з волейболу пляжного проводиться в два етапи.
Перший етап проводиться за туровою системою. Кількість команд-учасниць
не обмежується.
Другий етап є фінальним турніром за результатами якого визначаються
переможці та призери чемпіонату України. До другого етапу допускаються лише
ті гравці, які приймали участь хоча б в одному з турів першого етапу або Кубку
України.
Перший етап чемпіонату України проводиться за системою кваліфікаційний
турнір та турнір основної сітки.
Турнір основної сітки проводиться за турнірними схемами на 16, 24, 32
команди (додаток 8, 9, 10) за системою з вибуванням після двох поразок. Пари
суперників в основній сітці формуються у відповідності до їхнього командного
рейтингу та Таблиці розподілу пар (додаток 2).
Кваліфікаційний турнір проводиться за турнірними схемами на 8, 12, 16, 24
та 32 команди (додатки 3-7) за системою з вибуванням після однієї поразки. Пари
суперників в основній сітці формуються у відповідності до їхнього командного
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рейтингу та Таблиці розподілу пар (додаток 2). За результатами кваліфікаційного
турніру визначаються 4 команди, котрі потрапляють до турніру основної сітки.
Другий етап чемпіонату України проводиться за системою турнір основної
сітки.
Турнір основної сітки проводиться за турнірною схемою на 24 команди для
чоловічих команд (додаток 9) та схемою на 16 команд для жіночих команд
(додаток 8) за системою з вибуванням після двох поразок. Пари суперників в
основній сітці формуються у відповідності до їхнього командного рейтингу та
Таблиці розподілу пар (додаток 2).
До числа учасників другого етапу чемпіонату України будуть включені 24
команди з найвищим національним рейтингом, який буде розрахований за 5 днів
до початку даного турніру.
Розподіл команд в турнірних системах буде оголошений в день приїзду під
час технічної наради, в залежності від кількості команд, які підтвердили свою
участь та у відповідності до їх рейтингу. При однаковій кількості рейтингових
очок, або їх відсутності, місце визначається за жеребкуванням.
Як під час 1-го так і під час 2-го етапів – 2 команди, включаючи одну
команду від місцевого організатора турніру та одну команду за рішенням Комісії
з волейболу пляжного ФВУ, можуть отримати місце в турнірі основної сітки.
Місця в турнірних схемах дані команди отримують відповідно до їх
національного рейтингу на момент початку турніру.
За результатами турів та фіналу чемпіонату України, гравцям нараховуються
очки до системи національного рейтингу у відповідності до таблиці розподілу
рейтингових очок.
Склад команди – два гравця, один тренер або представник.
Система проведення змагань Кубку України.
Кубок України з волейболу пляжного проводиться за системою
кваліфікаційний турнір та турнір основної.
Турнір основної сітки проводиться за турнірною схемою на 32 команди
(додаток 9) за системою з вибуванням після двох поразок. Пари суперників в
основній сітці формуються у відповідності до їх командного рейтингу та Таблиці
розподілу пар (додаток 2).
У випадку, коли
у змаганнях приймають участь більше 32 команд,
проводиться кваліфікаційний турнір.
Кваліфікаційний турнір проводиться за турнірними схемами на 8, 12, 16, 24
та 32 команди (додатки 3-7) за системою з вибуванням після однієї поразки. Пари
суперників в основній сітці формуються у відповідності до їхнього командного
рейтингу та Таблиці розподілу пар (додаток 2). За результатами кваліфікаційного
турніру визначаються 4 команди, котрі потрапляють до турніру основної сітки.
Розподіл команд в турнірних системах буде оголошений в день приїзду під
час технічної наради, в залежності від кількості команд, які підтвердили свою
участь та у відповідності до їх рейтингу. При однаковій кількості рейтингових
очок, або їх відсутності, місце визначається за жеребкуванням.
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Під час проведення Кубку України 2 команди, включаючи одну команду від
місцевого організатора турніру та одну команду за рішенням Комісії з волейболу
пляжного ФВУ, можуть отримати місце в турнірі основної сітки. Місця в
турнірних схемах дані команди отримують відповідно до їх національного
рейтингу на момент початку турніру.
За результатами кубку України, гравцям нараховуються очки до системи
національного рейтингу у відповідності до таблиці розподілу рейтингових очок.
Склад команди – два гравця, один тренер або представник.
Система проведення змагань вікових чемпіонатів України.
Вікові чемпіонати України проводяться в наступних категоріях:
- юніори та юніорки до 20 років;
- юнаки та дівчата до 18 років;
- юнаки та дівчата до 16 років;
- юнаки та дівчата до 14 років.
Чемпіонати України серед спортсменів віком до 20, 18 років проводяться в
один етап. Кількість команд-учасниць не обмежується.
Чемпіонат України серед спортсменів віком до 16 та до 14 років проводяться
в 2 етапи. Перший етап проводиться за туровою системою. Другий етап є
фінальним турніром за результатами якого визначаються переможці та призери
чемпіонату України. До другого етапу допускаються лише ті гравці, які приймали
участь хоча б в одному з турів першого етапу.
Вікові чемпіонати України з волейболу пляжного проводяться відповідно до
основних правил проведення змагань даного Регламенту.
Висота сітки для гравців у вікових категоріях становить:
- до 20 та до 18 років: дівчата – 2,24, юнаки – 2,43;
- до 16 років: дівчата – 2,20, юнаки – 2,35;
- до 14 років: дівчата – 2,15, юнаки – 2,25.
Система проведення змагань оголошується в день приїзду, в залежності від
кількості команд, які підтвердили свою участь та у відповідності до їх рейтингу.
Рекомендовані до використання у змаганнях турнірні схеми на 16, 24 або 32
команди (Додатки 8-10).
Рейтинг команди визначається у відповідності до рейтингу, який був
здобутий командою відповідного регіону (населеного пункту) в даній віковій
категорії в 2016 році.
За підсумками чемпіонатів України серед юніорів до 18 та до 20 років,
командам що посядуть з 1 по 6 місце, будуть нараховані очки до системи
національного рейтингу у відповідності до таблиці розподілу рейтингових очок.
Система проведення змагань вікових чемпіонатів України в
приміщеннях.
Ігри проводяться за діючими правилами з волейболу пляжного, але у
приміщеннях на твердій підлозі.
Вікові чемпіонати України проводяться в наступних категоріях:
- юнаки та дівчата до 19 років;
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- юнаки та дівчата до 17 років;
- юнаки та дівчата до 15 років.
Чемпіонати України серед спортсменів віком до 19 років проводяться в один
етап. Кількість команд-учасниць не обмежується.
Чемпіонат України серед спортсменів віком до 17 та 15 років проводиться в 2
етапи. Перший етап проводиться за туровою системою. Другий етап є фінальним
турніром за результатами якого визначаються переможці та призери чемпіонату
України. До другого етапу допускаються лише ті гравці, які б приймали участь
хоча б в одному з турів першого етапу.
Вікові чемпіонати України з волейболу пляжного проводяться відповідно до
основних правил проведення змагань даного Регламенту.
Висота сітки для гравців у вікових категоріях становить:
- до 19 та до 17 років: дівчата - 2,24, юнаки – 2,43;
- до 15 років: дівчата – 2,20, юнаки – 2,35.
Система проведення змагань оголошується в день приїзду під час технічної
наради, в залежності від кількості команд, які підтвердили свою участь та у
відповідності до їх рейтингу.
Рекомендовані до використання у змаганнях турнірні схеми на 16, 24 або 32
команди (Додатки 8-10).
Рейтинг команди визначається у відповідності до рейтингу, який був
здобутий командою відповідно регіону (населеного пункту) в даній віковій
категорії в 2016 році.
Аматорські турніри
Аматорські турніри (відкриті чемпіонати і кубки міст та областей) можуть
бути включені до загального календаря турнірів з волейболу пляжного ФВУ після
подання заявки (додаток 11) відповідною регіональною або міською Федерацією
(Асоціацією) волейболу та за умови виконання вимог, що зазначені в даній заявці.
За умови дотримання вимог визначених в заявці командам, що посядуть на
таких турнірах з 1 по 6 місце, будуть нараховані очки до системи національного
рейтингу у відповідності до таблиці розподілу рейтингових очок.
Переможці у сеті, матчі
Усі матчі проводяться за системою “тай-брейк” із зарахуванням очка після
кожного розіграшу м’яча. Команда, яка перемогла у двох партіях, виграє матч.
У перших двох сетах виграє та команда, яка першою здобуває 21 очко з
мінімальною перевагою в два очка. У випадку рівного рахунку (20:20), гра триває
до досягнення переваги в два очка (22:20, 23:21) тощо.
У разі рівного рахунку в сетах (1:1), грається третій вирішальний сет також із
зарахуванням очка після кожного розіграшу м’яча. Сет виграє команда, яка
першою здобуває 15 очок з мінімальною перевагою в два очка.
У випадку рівного рахунку (14:14), гра триває до досягнення переваги в два
очка (16:14, 17:15) тощо. Обмежень в рахунку немає.
Кожній команді надається одна перерва в сеті, тривалістю 30 секунд.
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У першому та другому сетах після 21-го розіграного очка надається технічна
перерва тривалістю 30 секунд. Виключення становлять чемпіонати України серед
спортсменів віком до 17, 16, 15 та 14 років, в яких технічна перерва не є
обов’язковою та може надаватись на прохання капітана команди.
Перерва між кожним сетом – 1 хвилина.
Команди змінюються сторонами майданчика після кожних 7 розіграних очок
у перших двох сетах і після 5 розіграних очок в 3-му вирішальному сеті. Під час
зміни сторін перерви немає.
Характер проведення турніру
Ігровий майданчик має вигляд прямокутника розміром 16х8 м., який
оточений вільною зоною шириною мінімум 3м.
Організація, яка проводить змагання, забезпечує можливість випробування
ігрових майданчиків в день приїзду на прохання команди, оперативно інформує
ФВУ про результати ігор.
В чемпіонаті, Кубку України та вікових чемпіонатах України
використовуються м’ячі, які рекомендовані ФІВБ – Mikasa VLS 300.
Команди протягом одного дня грають не більше 4 матчів. На всіх рівнях
змагань заміна гравця у команді дозволяється тільки в наступному турнірі.
До початку турніру на технічній нараді визначаються позиції, які команди
займуть в турнірних схемах.
Перерва між двома матчами однієї команди повинна бути не менше 30
хвилин, (як виключення, 15 хвилин при форс-мажорних обставинах).
Розминка на майданчику повинна бути не менше 3 хвилин, але не більше 5
хвилин. Рішення з цього питання приймається технічним делегатом ФВУ і
доводиться до відома учасників.
Голова Комісії з волейболу пляжного ФВУ, за поданням арбітражної комісії
та координатора ФВУ, затверджує суддівську бригаду для проведення змагань.
Конфліктні ситуації розглядає Апеляційне журі з волейболу пляжного.
Порядок подання протестів
Якщо капітан під час матчу попередньо заявив першому судді про протест, то
він/вона має право підтвердити це як офіційний протест відразу після завершення
гри. Секретар зустрічі записує або дозволяє зацікавленому в протесті капітану
записати до протоколу в розділі зауважень зміст опротестованого епізоду, але до
того, як капітан відповідної команди підписав протокол. Про запис офіційного
протесту у протокол зустрічі перший суддя повинен негайно усно
проінформувати капітана протилежної команди.
Протест розглядається не пізніше 30 хвилин після закінчення зустрічі, за
умови внесення гарантійного внеску згідно з Дисциплінарним кодексом ФВУ.
Протест повинен бути розглянутий головною суддівською колегією в присутності
гравців команд і суддівської бригади, яка судила матч.
Якщо протест відхиляється, гарантійний внесок перераховується на рахунок
ФВУ. При задоволенні протесту ця сума повертається заявнику, а винуватці
караються згідно з Дисциплінарним кодексом ФВУ.
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У випадку необхідності при задоволенні протесту, гру необхідно переграти
не пізніше, ніж протягом години після закінчення опротестованої зустрічі.
Конфліктні ситуації вирішуються Апеляційним журі ФВУ з волейболу пляжного.
Національний рейтинг
У пляжному волейболі визначається командний і особистий рейтинги.
Особистий національний рейтинг дозволяє гравцю змінювати партнера протягом
року. Кожному гравцю надається половина очок, отриманих командою в турнірах.
Командний рейтинг визначається сумою очок гравців конкретної команди.
Рейтингові турніри:
- чемпіонат України серед юніорів до 18 років;
- чемпіонат України серед юніорів до 20 років;
- аматорські турніри, що затверджені ФВУ;
- тури чемпіонату України;
- Кубок України;
- фінал чемпіонату України.
Рейтинг команд визначає місце та право участі команди в основній сітці або в
кваліфікаційному турнірі.
При однаковій кількості рейтингових очок, або їх відсутності, місце команди
визначається за жеребкуванням.
Національний рейтинг нараховується у відповідності до «Таблиці розподілу
рейтингових очок та призового фонду».
Розрахунок рейтингу команди на поточний сезон для участі в турах, фіналі
чемпіонату та Кубку України:
- 1-ий тур чемпіонату України: рейтинг команди складає 100% підсумкового
рейтингу гравців 2016 року;
- 2-ий тур чемпіонату України: рейтинг команди складає 25% підсумкового
рейтингу гравців 2016 року, а також рейтингу гравців, отриманого на
турнірах 2017 року;
- наступні тури чемпіонату України: рейтинг команди відповідає рейтингу
гравців, отриманого на турнірах 2017 року;
- Кубок України: рейтинг команди відповідає рейтингу гравців, отриманого на
турнірах 2017 року;
- фінал чемпіонату України: рейтинг команди відповідає рейтингу гравців,
отриманого на турнірах 2017 року.
Гравці збірних команд України, що приймали участь в турнірах чемпіонату
Світу серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків; чемпіонату Європи серед
дорослих, молоді, юніорів, юнаків; етапах Світового туру, в турнірах Челенжер,
Сателіт, СЄВЗА – отримують, міжнародні рейтингові очки. При визначенні
національного рейтингу гравців, команд, міжнародні рейтингові очки
зараховуються у тій самій кількості, якщо під час проведення національних
турнірів, гравці збірних команд України приймали участь у відповідних
міжнародних турнірах, що зазначені вище, які проводяться під егідою ФІВБ, ЄКВ
та СЄВЗА.
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VI. ОБОВ'ЯЗКИ КЛУБІВ–ГОСПОДАРІВ (ОРГАНІЗАТОРІВ ЗМАГАНЬ)
Відповідальність за організацію та проведення змагань на місцях та стан
матеріально-спортивної бази покладається на організацію, що приймає даний
турнір.
Організатор змагань повинен:
- підписати Угоду з ФВУ щодо організації та проведення змагань;
- забезпечити формування призового фонду та його виплату, якщо це
передбачено Угодою та згідно з Регламентом ФВУ змагань з волейболу пляжного
на 2017 р.»;
- підготувати місця проведення змагань згідно з діючими Правилами з
волейболу пляжного в Україні;
- знати та діяти у відповідності до «Переліку умов та вимог щодо організації
офіційних турнірів ФВУ з волейболу пляжного в 2017 р.».
Обов'язковий мінімум:
- наявність не менш двох ігрових майданчиків з волейболу пляжного та
одного для розминки команд, розмітка майданчиків стрічками, м'ячі, стійки з
захистом та сітки, антени, суддівські вишки, табло або показники рахунку,
радіофікація, кімната суддів, роздягальні та душові, місця для глядачів,
мінеральна вода для гравців та суддів, місце відпочинку гравців та суддів;
- надати 3 м’ячі Mikasa VLS 300 для проведення змагань.
Забезпечити:
- умови роботи суддівської бригади;
- участь у суддівстві змагань місцевих суддів, головного секретаря, кутових
та обслуговуючого персоналу;
- прийом команд-гостей, розміщення, харчування за їх рахунок, від'їзд згідно
своєчасно поданих заявок;
- водою гравців та суддів безпосередньо на майданчику;
- опробування майданчиків у день приїзду команд та в інші дні (за
домовленістю);
- розміщення, харчування, оплату за проїзд, роботу суддів, добових з інших
міст та оплату за роботу та харчування місцевих суддів згідно кошторису за
рахунок вступних внесків та інших джерел фінансування;
- можливість харчування гравців та суддів безпосередньо біля спортивних
майданчиків;
- організацію проведення прес-конференцій, роботу журналістів, створення
умов для радіо та телетрансляцій змагань, розміщення реклами спонсорів
волейболу пляжного, у тому числі не менше двох рекламних щитів спонсорів
ФВУ, афіші, інформацію у пресі;
- медичне обслуговування змагань;
- проведення змагань без порушень громадського порядку.
Після закінчення турніру у 3-денний строк надати до ФВУ фото (мінімум 50
фото) та разом з головним суддею звіт про проведення змагань.
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VII. ОБОВ'ЯЗКИ КЛУБІВ (КОМАНД) ГОСТЕЙ
Клуб гостей або відряджуючі організації повинні забезпечити:
- своєчасне (згідно Регламенту змагань) прибуття команди на змагання. Не
пізніше ніж за 10 днів сповістити організацію, яка приймає турнір, про дату
приїзду та чисельність делегації. У випадку несвоєчасного повідомлення про
прибуття, відповідальність за розміщення команди з клубу-господаря знімається;
- гравців спортивною формою згідно вимогам Регламентів ФІВБ та України.
Особлива увага приділяється наявності на майках номерів 1, 2;
- за власний рахунок проїзд і добові, розміщення і харчування гравців та
інших членів делегації.
Керівник делегації несе відповідальність за додержання норм поведінки
членами делегації, надає необхідну інформацію про команду, гравців та тренерів.
Взаємовідносини офіційних осіб на змаганнях регламентуються Правилами
змагань.
VIII. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ,
ТЕРМІНИ ТА УМОВИ ПОДАННЯ ЗАЯВОК, ДОПУСК ГРАВЦІВ
До змагань чемпіонату та Кубку України допускаються команди, які
своєчасно подали заявочний аркуш на участь у змаганнях (додаток 1) 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.
У змаганнях беруть участь збірні команди областей, міст України, ДСТ,
ДЮСШ, ШВСМ, спортивні клуби, інші організації та окремі особи.
Офіційними особами змагань є громадяни України та особи, що перебувають в
Україні на законних підставах: тренери, гравці, лікарі, масажисти, адміністративні
особи, які мають відповідні допуски ФВУ.
Перший етап чемпіонату України та Кубок України є відкритим для участі
громадян України, а також громадян інших країн. До другого етапу чемпіонату
України допускаються виключно громадяни України.
Громадяни інших держав визнаються офіційними особами згідно Регламенту ФІВБ.
Кожна команда повинна не пізніше, ніж за 6 днів до початку турніру,
зареєструватися на сайті ФВУ, або надіслати до ФВУ попередню заявку на
участь в даних змаганнях (пошта, факс, телефон). У разі, якщо заявка була
подана пізніше зазначеного терміну, то дана команда може бути допущена до
турніру після сплати штрафу в розмірі подвійного вступного внеску. В день
початку змагань заявки на участь від команд не приймаються.
Якщо команда зареєструвалась на сайті, або надіслала попередню заявку
до ФВУ та не з’явилась на змагання, попередньо не відкликавши таку
заявку не менше, ніж за 1 день до початку даного турніру, то на дану команду
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буде накладено штраф, який рівний розміру вступного внеску на даний
турнір.
Учасники мають право подати заяву в ФВУ, щодо отримання місця в
Основній сітці турніру. Така заява повинна бути надана не пізніше ніж за 7
днів до початку турніру.
До участі в офіційних турнірах ФВУ не допускаються гравці, які мають
заборгованості по штрафним санкціям.
Якщо команди не подадуть організаторам своєчасно замовлення на
готель, вони будуть розташовуватися самостійно.
Для допуску гравців до змагань потрібно подати до мандатної комісії такі
документи:
а) паспорт;
б) на перший тур, кубок та фінал оригінал заявочного аркушу, на наступні
турніри – копію заявочного аркушу команди;
в) допуск-дозвіл учасників змагань;
г) квитанції про сплату членських внесків та вступного внеску для участі у
турнірі;
д) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду гравця;
е) інформаційну довідку про команду;
ж) заяву про членство в ФВУ, (якщо це не було зроблено раніше);
з) на іноземних гравців – заявочний аркуш Федерації волейболу країни,
яку представляє цей гравець та згоду своєї федерації та ФВУ про участь команди
в національному турнірі України.
При проходженні мандатної комісії гравці повинні ознайомитися та
підписати «Зобов'язання гравця», що регламентують взаємовідносини між ФВУ та
гравцями, правила їх поведінки на турнірі, показати ігрову форму з номерами 1, 2
яка повинна відповідати діючим правилам з волейболу пляжного (додаток 12).
В окремих випадках (форс-мажорні обставини) заявочний аркуш може бути
прийнятий менше ніж за 3 дні до початку змагань, але питання допуску команди
буде вирішуватися головною суддівською колегією змагань в залежності від
наявності місць у турнірній сітці. Гравці збірної команди України зобов’язані
прийняти участь у фінальному турнірі чемпіонату України.
Гравці, які приймають участь в чемпіонаті і Кубку України з волейболу
пляжного в обов’язковому порядку проходять медичний огляд і повинні
мати допуск фізкультурно-лікувального диспансеру або іншої медичної
установи.
Національним антидопінговим центром може бути проведений допінгконтроль гравців, які приймають участь в чемпіонаті та Кубку України з
волейболу.
У випадку позитивної проби на допінг гравець відлучається від усіх
змагань до рішення Виконкому ФВУ.
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IX. САМОУСУНЕННЯ ВІД ЗМАГАНЬ
Самоусунення команди від змагань до або під час матчу має такі наслідки:
- зараховується поразка з рахунком (0:2), у партіях – (0:21);
- на команду накладається штраф згідно Дисциплінарного кодексу ФВУ,
завдана шкода та інші санкції визначаються Комісією з волейболу пляжного
ФВУ.
X. ПОЧАТОК І ЗАКІНЧЕННЯ ЗМАГАНЬ
Прибуття та реєстрація усіх команд до 19:00 першого дня змагань.
Організаційна нарада представників, гравців та суддів о 20:00 першого дня
змагань.
Початок ігор кваліфікації або турніру основної сітки о 9:00 другого дня
змагань.
Присутність гравців на нараді обов'язкова.
Нарада складається з інформаційної частини, обговорення Правил з
волейболу пляжного, пропозицій, спрямованих на покращення якості змагань та
їх видовищності, прийняття рішень з різних питань.
На нараді визначається механізм отримання тренерами і представниками
команд офіційних документів змагань, розглядаються питання допуску гравців,
наявності дисциплінарних порушень, розкладу ігор, отримання протоколів ігор та
підсумкових документів.
Доводиться до відома представників команд та гравців рейтинг команд на час
проведення змагань. Фіксуються побажання тренерів та інших офіційних осіб
стосовно організації змагань. У разі потреби проводяться відповідні наради в ході
змагань. Змагання закінчуються церемонією нагородження переможців.
XI. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПРИЙМАЮЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Заявки на проведення змагань подаються до ФВУ в письмовій формі до 1
квітня поточного року.
Рішення про місце та термін проведення змагань приймається Комісією з
волейболу пляжного ФВУ з урахуванням таких пріоритетів:
- фінансових умов, рекомендованих ФВУ, розмір призового фонду;
- якості спортивної бази (наявність не менш 2 майданчиків, один з яких
обладнаний трибунами для глядачів та службовими приміщеннями);
- досвід проведення змагань у ролі господаря;
- умови розміщення команд гостей.
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XII. СУДДІВСТВО ЗМАГАНЬ
Проведення кожного турніру покладається на суддівську бригаду у складі:
- Головна суддівська колегія: технічний делегат ФВУ, головний суддя,
головний секретар, якщо необхідно, заступник головного судді;
- 1 та 2 судді;
- секретарі гри;
- судді на лініях – 2 особи;
- обслуговуючий персонал: інформатор, робочі – 2 особи, оператор табло – 1
особа, подавальники м’ячів – 2 особи на кожний майданчик.
Звітну документацію щодо проведення змагань головний суддя повинен
надати у Комісію з волейболу пляжного ФВУ протягом трьох днів після
закінчення турніру.
Для участі у змаганнях в якості головного судді, головного секретаря,
першого, другого судді, допускаються особи, рекомендовані арбітражною
підкомісією з волейболу пляжного ФВУ. Вони мають бути затверджені на
поточний сезон Комісією з волейболу пляжного ФВУ. Кандидатури технічних
делегатів також затверджуються Комісією з волейболу пляжнього ФВУ.
Витрати на суддівство (проїзд, добові, проживання, харчування) фіналу
чемпіонату та Кубу України здійснюється за рахунок приймаючих організацій.
Рекомендовані мінімальні норми
сплати за суддівство змагань з пляжного волейболу в Україні (гривні)
№
п/п

Назва змагань

1.

Чемпіонат та Кубок України

Головна
суддівська
колегія
450

2.

Вікові чемпіонати України

300

1, 2 судді

Секретар
гри

400

200

Судді на лінії,
інформатор,
оператор
100

250

100

100

Примітка: Оплата 1, 2 суддів та іншого суддівського персоналу здійснюється за
ігровий день. Оплата праці технічного делегата, головного судді, заступника
головного судді, головного секретаря здійснюється за всі дні змагань, в т.ч. за
день приїзду. Плата за харчування – згідно норм Мінмолодьспорту України.
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XIІІ. ПРИЗОВИЙ ФОНД ТА РЕЙТИНГОВІ ОЧКИ
Рекомендовані розміри призового фонду в залежності від категорії турнірів
Турніри:
вищої категорії...................................................... у розмірі більше 40 000 гривень;
першої категорії.......................................................... від 20 000 до 39 999 гривень;
другої категорії............................................................ від 10 000 до 19 999 гривень;
третьої категорії.................................................. від 5000 гривень до 9999 гривень;
четвертої категорії................................. від 2000 до 4999 гривень або цінні призи.
Таблиця розподілу рейтингових очок і призового фонду
Національні турніри в Україні
% від призового
фонду

Рейтингові очки (для команди)
Місце
1
2
3
4
5
7
9
13
17
25
33
37
41
49

Чемпіонати
до 18 та
до 20 років

Аматорські
турніри

40
30
20
10
6

40
30
20
10
6

Тури
чемпіонату
України

Кубок
України

Фінал
чемпіонату
України

120
108
96
84
72
66
60
54
48
36
24
12
6
2

160
144
128
112
96
88
80
72
64
48
32
16
8
4

200
180
160
140
120
110
100
90
80
60
40
20
10
6

16

8
команд

16
команд

25
20
15
12
8
6

20
16
12
8
6
5
3,5
2

