Регламент змагань з волейболу (далі - Регламент) - сукупність умов і правил, що
визначають діяльність та взаємовідносини усіх суб'єктів змагань.
Спортивні школи, СДЮШОР, УОР, УФК, клуби (команди), тренери, гравці, судді та всі
ті, хто приймають участь у змаганнях АДВУ, зобов'язані поводитись, дотримуючись принципів
лояльності, цілісності та спортивного духу в усіх взаємовідносинах змагального, економічного
суспільного та етичного характеру.
Вони повинні суворо дотримуватись регламентуючих документів АДВУ. рішень
Виконкому та Технічної Дирекції АДВУ та Офіційних правил змагань.
І. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ, ТЕРМІНИ ТА УМОВИ ПОДАННЯ ЗАЯВОК, ДОПУСК ГРАВЦІВ

Для участі в чемпіонаті України "Дитяча ліга" директорату змагань до 25 жовтня 2016
року подають заявку встановленого зразку (дивитись додаток № 2 регламенту чемпіонату
України "Дитяча ліга" 2016 -2017 років) Заявочний лист повинен бути засвідчений
відповідним міським або обласним управлінням з фізичної культури та спорту, лікарем та
печаткою лікувально - фізкультурного диспансеру в якому проводяться щорічні обстеження
спортсменів
Проходження комісії по допуску команд здійснюються дистанційно директоратом
АДВУ. Мандатна комісія проводиться головним суддею на кожному турі чемпіонату.
Контактні телефони з 9-00 до 17-00 години: 0503307284 - координатори змагань
"Дитяча ліга", електронна пошта advu.fvu@gmail.com
II. ВИТРАТИ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

Сума стартового внеску за участь у чемпіонаті України «Дитяча ліга» - 900 грн
Сума стартового внеску за участь у чемпіонаті України «Дитяча ліга» командгосподарів другого та фінального турів складає 450 грн.
Команди які приймали участь у чемпіонаті України "Дитяча ліга" в сезоні 2016
-2017 років і не сплатили стартовий внесок не будуть допущенні до наступного
чемпіонату.
Стартовий внесок перераховується на розрахунковий рахунок ФВУ.
Р/Р 26007012826539 у АТ «Укрексімбанк» м. Києва МФО 322313, ЗКПО 16402485.
Кошти, які надходять до Асоціації згідно з Регламентом змагань, використовуються на
забезпечення проведення чемпіонату України «Дитяча ліга», а також на передбачені
Виконкомом АДВУ спортивно-масові заходи.
Бюджет АДВУ формується за рахунок отриманих коштів, а саме: щорічних стартових
внесків команд які приймають участь у змаганнях чемпіонату України «Дитяча ліга»,
добровільних внесків клубів та залучених АДВУ коштів від спонсорів, меценатів тощо
АДВУ здійснює виплати на організацію та проведення змагань згідно кошторису
затвердженого Виконкомом АДВУ. а саме:
• Виготовлення та розповсюдження необхідної документації:
• Витрати на нагородження переможців та призерів згідно Положення;
• Придбання оргтехніки, канцелярського приладдя;
• Оплата харчування суддям на кваліфікаційних турах здійснюється згідне норм
затверджених Мінмолодьспортом України.

III.

СУДДІВСТВО ЗМАГАНЬ

Проведення кожного туру покладається на суддівську бригаду у складі.
- Технічний делегат АДВУ ( головний суддя з правом судити ), призначається головою
арбітражної комісії АДВУ, при цьому фінансові витрати за призначення несе (АДВУ чи
ФВУ);
- головний секретар (за можливістю).
Суддівська бригада на кожну гру:
- перший суддя;
- другий суддя;
- секретар.
До проведення змагань, за можливістю, залучаються судді на лініях, інформатор,
оператор табло, подавальники м’ячів, протиральники підлоги.
Результати матчів ігрового дня та фото матеріали Технічний делегат АДВУ або
Головний суддя зобов'язаний передати до Арбітражної комісії (тел. Моб. 0637521814 (Viber))
в електронному вигляді на почту advu.fvu@gmail.com до 12 години наступного дня.
Звітну документацію щодо проведення змагань Головний суддя зобов’язаний надати
секретарю технічної дирекції (Шубіній О.М.) протягом 3-х днів після закінчення туру
( “НОВА ПОШТА”, відділення №44), загальну таблицю туру в електронному вигляді на почту
АДВУ протягом доби.
Для участі у змаганнях в якості Технічного Делегата, головного судді, першого (другого)
судді, допускаються особи, рекомендовані Технічною Дирекцією та Арбітражною комісією
Вони мають бути затверджені на поточний сезон Арбітражною комісією АДВУ.
IV. ОБОВ'ЯЗКИ КОМАНД-ГОСПОДАРІВ

Підготувати місця проведення змагань згідно з Правилами змагань з волейболу ФІВБ
та регламентуючими документами АДВУ.
Забезпечити афіші, радіо- та телетрансляцію, інформацію у пресі.
Представник «Клуба-господаря» повинен зустріти та проводити команди гостей,
технічного делегата, головного суддю, приїжджих суддів, а також вирішити питання
розміщення в готелі і погодити програму їх перебування.
Забезпечити прийом команд-гостей. Забезпечити за рахунок цих команд розміщення
харчування, від'їзд згідно своєчасно поданих заявок.
Забезпечити, на прохання команд, опробування в ігровому залі у день приїзду, в інші
дні - за домовленістю.
Інтервал між закінченням тренування і початком гри має бути не менше, ніж 5 годин
Забезпечити проведення змагань ігровими м'ячами.
Забезпечити за свій рахунок оплату місцевої суддівської бригади.
Забезпечити головного суддю можливістю передавати результати змагань до Технічної
Дирекції АДВУ.
Забезпечити медичне обслуговування змагань.
Забезпечити проведення змагань без порушень громадського порядку
V. ОБОВ'ЯЗКИ КОМАНД-ГОСТЕЙ

Забезпечити своєчасне (згідно з календарем) прибуття команди на змагання. Не
пізніше, ніж за 5 днів, сповістити організацію, яка приймає, письмово або факсом про дату
приїзду та чисельність делегації. Керівник команди гостей несе фінансову відповідальність за
передані дані

У випадку несвоєчасного повідомлення про прибуття відповідальність за розміщення з
клубу-господаря знімається.
Забезпечити за свій рахунок проїзд і добові до місця проведення змагань, розміщення
і харчування, транспортні витрати на місці проведення змагань.
Керівник делегації несе відповідальність за додержання норм поведінки членами
делегацій
Взаємовідносини офіційних осіб змагань регламентуються Правилами змагань.

VI. ПОЧАТОК ТА ЗАКІНЧЕННЯ ЗМАГАНЬ

Змагання починаються організаційною нарадою ГСК та офіційних представників, яка
проводиться в день приїзду.
До початку організаційної наради представники команд подають до суддівської колегії
заявки (та копії заявок), проходять мандатну комісію.
Представником команди оформлюється технічна заявка на тур.
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 та їх видовищності. 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 ГСК проводить наради протягом змагань.
VII. РЕКЛАМА

Організація, яка приймає тур, зобов'язана забезпечити в усіх середніх навчальних
закладах Міністерства освіти і науки України, які знаходяться поблизу спортивного залу, у
якому буде проходити тур Чемпіонату України “Дитяча ліга” з волейболу сезону 2016-2017
років, розміщення афіш (або об’яв) про проведення змагань Служби спортивних споруджень
встановлюють поза ігрової зони рекламні щити, які надані клубом-господарем : згідно зі
схемою розташування.
При наявності генерального спонсора змагань і спонсорів АДВУ розміщення їх
реклами є обов'язковим, рекламну продукцію і схему розміщення щитів для них надає АДВУ.
Кількість та розмір реклами на формі команди не обмежені за умови що реклама не
заважає чітко розрізняти номери та прізвища гравців та назву команди. Номери на формі
мають відповідати Офіційним правилам волейболу.
Користування звуковою рекламою оговорюється на технічній нараді.
Порядок розподілу доходів від рекламно-комерційної діяльності визначається
окремим договором між командами.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Виконкомом АДВУ
«31» липня 2014 року
ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОДЕКС АДВУ

Дисциплінарний кодекс затверджується АДВУ Технічна Дирекція має право
пропонувати АДВУ дисциплінарні стягнення та інші заходи до обласних (міських) Асоціацій та
приймати рішення стосовно команд, офіційних осіб, тренерів і гравців у випадку провини
останніх.
Стосовно суддів і обласних (міських) колегій суддів дисциплінарні стягнення
накладаються Арбітражною комісією та Технічною Дирекцією АДВУ Арбітражна комісія
приймає рішення на підставі протоколів ігор, рапортів технічних делегатів АДВУ, головних
суддів, а також будь-яких інших документів, які надійшли в її розпорядження, в тому числі від
Технічної Дирекції АДВУ.
При необхідності на засідання Технічної Дирекції чи Арбітражної комісії запрошуються
зацікавлені сторони. У випадку незгоди з рішенням зацікавлені сторони можуть оскаржити
його з Апеляційному жюрі.
Асоціації дитячого волейболу областей, м. Києва, волейбольні клуби (команди),
СДЮЩОР, ДЮСШ, УФК та інші організації несуть відповідальність за поведінку офіційних
осіб гравців, членів клубу та глядачів, а також інших осіб, які виконують будь-яку функцію на
будь- якому матчі від імені регіональної асоціації, команди (клубу).
Асоціація дитячого волейболу, волейбольні клуби (команди) СДЮЩОР, ДЮСШ УФК
несуть відповідальність за будь-які дії чи поведінку, спрямовані на фальсифікацію документів
чи ігрових дій та на вплив на результати змагань на користь власної команди або будь-якої
третьої сторони.
Приймаюча Асоціація та команда відповідають за прийом та організацію, громадський
порядок і безпеку до, під час та після проведення матчів. Вони можуть бути притягнуті до
відповідальності за будь-який випадок недисциплінованої поведінки, порушення “Технічного
Регламенту про змагання” До них можуть бути застосовані дисциплінарні санкції та інші
засоби впливу. Характер санкцій визначається Технічною Дирекцією чи ГСК, залежно від
ступеня порушення. Пом'якшуючі та обтяжуючи обставини беруться до уваги.
Асоціації дитячого волейболу м Києва, областей, керівництво клубів (команд)
СДЮЩОР, ДЮСШ УФК та інші організації зобов'язані забезпечувати виконання рішень
Виконкому АДВУ. Технічної Дирекції та Арбітражної комісії.
При порушенні гравцями громадського порядку у громадських місцях їх поведінка
обговорюється на зборах команди, а протокол зборів повинен бути переданий головній
суддівській колегії до початку ігор наступного дня.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Виконкомом АДВУ
«20» січня 2017 року
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ТЕХНІЧНУ ДИРЕКЦІЮ АДВУ

Технічна Дирекція Асоціації дитячого волейболу України - орган, який створюється для
здійснення оперативного управління перебігом чемпіонату України "Дитяча ліга".
Технічна Дирекція діє згідно з регламентуючих документів.

СКЛАД ТЕХНІЧНОЇ ДИРЕКЦІЇ

Технічна Дирекція затверджується Виконкомом Асоціації дитячого волейболу України
на ігровий сезон.
До складу Технічної Дирекції входять
• Президент АДВУ;
•
Технічний директор АДВУ;
•
секретар;
•
Голова арбітражної комісії;
•

Відповідальний за проведення змагань від Мінмолодьспорту України.
ФУНКЦІЇ ТЕХНІЧНОЇ ДИРЕКЦІЇ

1. Забезпечує виконання вимог даного Регламенту та Положень про проведення чемпіонату
України «Дитяча ліга» з волейболу сезону 2016-2017 років.
2. Розробляє та вносить зміни (при необхідності) в систему проведення змагань, і подає на
затвердження Виконкому АДВУ.
3. Складає календар чемпіонату України «Дитяча ліга» з волейболу сезону 2016-2017 років.
4. Визначає місця проведення турів.
5. Вирішує питання, пов’язані зі змінами календаря, термінів та місць проведення змагань.
6. Проводить мандатну комісію а саме приймає іменні заявки, оформлює і видає допуски –
дозволи гравцям, тренерам та іншим офіційним особам.
7. Фіксує дозаявки гравців.
8. Вирішує питання щодо переходу гравців з одної команди до іншої.
9. Визначає готовність спортивних баз до проведення змагань.
10. Погоджує призначення 1,2 суддів на змагання, за поданням Арбітражної комісії.
11. Призначає на змагання і контролює роботу головних суддів за поданням Арбітражної
комісії.
12. Сприяє рекламі змагань з волейболу через засобі масової інформації (телебачення,
радіо, пресу).
13. Готує, по закінченню сезону, на розгляд Виконкому ФВУ інформаційні – аналітичні
матеріали;
14. Виконує інші функції, пов’язані з проведенням змагань.
15. Остаточне рішення всіх питань, пов’язаних зі змінами, є компетенцією Апеляційного журі
АДВУ.
Технічна Дирекція здійснює зв’язки з організаціями, які входять до складу АДВУ, та якщо
необхідно, проводить спільні засідання.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Виконкомом АДВУ
«20» січня 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПЕЛЯЦІЙНЕ ЖУРІ
Апеляційне журі – орган, який розглядає конфліктні питання (за участю зацікавлених
сторін), пов’язані з проведенням чемпіонату України «Дитяча ліга» з волейболу.
Склад Апеляційного журі затверджує Виконкомом АДВУ.
Термін повноважень Апеляційного журі визначається терміном проведення
вищезазначених змагань.
Голова Апеляційного журі обирається Виконкомом АДВУ.
Апеляційне журі діє згідно з регламентуючими документами.
Апеляційне журі не обмежується апеляцією, скаргою або протестом, а зобов’язане
перевірити справу повністю.
Інформація про рішення Апеляційного журі надається Виконкому АДВУ.
Склад Апеляційного журі:
1. Президент;
2. Директор Технічної Дирекції;
3. Відповідальний за проведення змагань від Мінмолодьспорту
України.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Виконкомом АДВУ
«20» січня 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АРБІТРАЖНУ КОМІСІЮ АДВУ

Для участі у змаганнях у якості технічного делегата, першого (другого) судді,
допускаються особи, рекомендовані Технічною дирекцією АДВУ та Арбітражною комісією.
Вони мають бути затверджені на поточний сезон Виконкомом АДВУ
Проведення кожного туру покладається на суддівську бригаду у
складі:
- Головного судді ФВУ;
- Суддівська бригада на кожну гру складається: перший суддя, другий суддя, секретар.
Склад Арбітражної комісії АДВУ:
1.
2.
3.

Голова;
Член комісії, секретар;
Член комісії.

Додаток 1 до Протоколу № 4 п. 1
засідання Виконком ФВУ від 25.07.2013 р
Затверджено Виконкомом Федерації волейболу України
25 липня 2013 р. Протокол № 4
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРЕХІД ГРАВЦІВ ЗІ СПОРТИВНОГО ЗАКЛАДУ
ДО КЛУБУ ЯКИЙ ПРИЙМАЄ УЧАСТЬ У ЧЕМПІОНАТІ АБО КУБКУ УКРАЇНИ

Гравець, який закінчив, або навчається в Дитячо-юнацькій спортивній школі (надалі ДЮСШ) або іншому спортивному закладі, має право на перехід до клубу:
1.
При відсутності угоди (договору), або контракту з ДЮСШ. або іншим спортивним
закладом гравець отримує право безоплатного переходу в будь-який клуб:
2.
Після закінчення дії угоди (договору), або контракту між ДЮСШ, або іншим
спортивним закладом та гравцем, ДЮСШ, або інший спортивний заклад має право протягом 90
днів на отримання компенсації тільки один раз (при умові, що гравець мав діючу угоду (договір,
контракт) з ДЮСШ або іншим спортивним закладом до кінця поточного чемпіонату України і при
наявності допуску-дозволу ФВУ).
Розмір компенсації при переході гравця до команди:
Супер ліги складає 7000 грн;
Вищої ліги - 5000 грн.
3.
При наявності угоди (договору), або контракту між гравцем і ДЮСШ. або іншим
спортивним закладом - за згодою трьох зацікавлених сторін (ДЮСШ,спортсмен, клуб):
4

За умови розриву угоди (договору, контракту) у судовому порядку.

Забороняється перехід з клубу в клуб юнакам до 18 років та дівчатам до 17 років без згоди
клубу, за умови, що вони там перебували не менше, як три роки. Це положення не
розповсюджується на випадки, коли команди заявляють гравців із своїх фарм-клубі в (Положення
про фарм-клуб - додаток № 9 до Регламенту). ДЮСШ або училищ фізичної культури (УФК).
Перехід гравців у закордонні клуби регулюється Положенням про отримання дозволів
гравцями для виступу в закордонних клубах (Додаток № 10 до Регламенту).
Конфліктні ситуації, що можуть виникнути в процесі переходів, вирішуються Трансферною
комісією ФВУ. персональний склад та Положення про яку (Додаток 11 до Регламенту)
затверджуються Виконкомом ФВУ.
Зміна волейбольного громадянства (зміна федерації знаходження) гравцем відбувається
відповідно до вимог «Спортивного регламенту ФІВБ» (Витяг з Спортивного регламенту ФІВБ Додаток 12 до Регламенту).

Додаток №1

Дисциплінарні санкції
По
відношенню
до кого
За які дії
приймаються
санкції
1. До гравців
та тренерів

Передбачені
санкції

Хто приймає
рішення

1.1. Одержання гравцем
Пропуск однієї
або тренером 2 зауважень наступної гри
(зауваженням - червона
картка) або 1 вилучення
(вилучення - червона
картка) протягом сезону у
чемпіонаті України «Дитяча
ліга»

ГСК туру або
Технічна Дирекція
АДВУ
j

1.2 Усунення до кінця гри
(червона та жовта картки
окремо)

ГСК туру або
Технічна Дирекція
АДВУ

Пропуск однієї
наступної гри

1.3. Відмова капітана
Дискваліфікація
ГСК туру або
команди підписати протокол капітана команди на Техічна Дирекція
зустрічі
наступний матч
АДВУ

2. До суддів

1.4. Представлення
сфальсифікованих
документів гравців

Дискваліфікація
Виконком АДВУ
головного тренера
команди до кінця
поточного сезону та
на наступний сезон

1.5. Участь у матчі гравця,
який не мав права брати
участь у цьому матчі

Анулювання очків
команди в
зазначеному матчі.

2.1. Некваліфіковане
суддівство

Дискваліфікація на 1 Арбітражна комісія
сезон
АДВУ

2.2. Неявка на суддівство
без поважних причин

Дискваліфікація до
кінця сезону

Арбітражна комісія
АДВУ

2.3. Запізнення або
передчасний від'їзд зі
змагань без поважних
причин

Дискваліфікація до
кінця сезону та
наступний сезон

Арбітражна комісія
АДВУ

2.4. Відмова від суддівства
підчас змагань

Дискваліфікація до
кінця сезону та
наступний сезон

Арбітражна комісія
АДВУ

2.5. Несвоєчасне
повідомлення
результатів ігрового дня
головним суддею

Дискваліфікація до
кінця сезону

Арбітражна комісія
АДВУ

2.6. Несвоєчасне надання
головним суддею
підсумкових матеріалів (3
дні після закінчення
змагань)

Дискваліфікація до
кінця сезону

Арбітражна комісія
АДВУ

Виконком АДВУ

Додаток №2
Заявочний аркуш
команди______________________________________(_______________________)
(назва команди)

(місто або інший населений пункт)

на участь у Чемпіонаті України «Дитяча ліга» з волейболу
сезону 2016/2017 років
серед____________________________200______- 200______років народження
(юнаків/дівчат)

№№
з\п

ПІБ

Число,
місяць, рік
народження

Серія та №
документу
(паспорт,
свідоцтво)

Ідентифікаційний Спортивни Спортивне
номер
й розряд товариство,
відомство

До змагань допущено ________________ гравців

Віза лікаря

Лікар ________________ (прізвище, печатка)

Тренер

________________ (прізвище)

Керівник організації

________________(прізвище, печатка)

Зобов'язуємося:
1.

Визнавати статут АДВУ та дотримуватися його положень;

2. Виконувати рішення Виконкому АДВУ, Технічного Регламенту Чемпіонату України “Дитяча
ліга” з волейболу сезону 2016-2017 та інших регламентуючих документів АДВУ.

Додаток №3

Перехід гравця з ДЮСШ
до команди , яка приймає участь у Чемпіонаті або Кубку України
Зразок
Голові Директорату ФВУ
Льопі. А.
Іванова А.
Заява
Прошу закріпити мене за командою «Локомотив» м. Харків та ліцензувати як
учасника Чемпіонату України. Раніше виступав у Всеукраїнських змаганнях дитячої ліги
за команду ДЮСШ № 2 м. Харків.
Дата

Підпис

ДЮСШ № 2 не заперечує проти переходу вихованці ДЮСШ Ма 2 Іванова і І.І. до
клубу “Локомотив” м. Харків та ліцензування його як учасника Чемпіонату України.
Фінансових та матеріальних вимог до клубу «Локомотив» м. Харків не маємо.
Дата

Підпис директора ДЮСШ
Печатка

Додаток 4
ЗАТВЕРДЖЕНО
Виконкомом АДВУ
«20» січня 2017 року

Рекомендовані мінімальні норми оплати за суддівство змагань
Чемпіонату України «Дитяча ліга» з волейболу в сезоні 2016-2017р.

за один день (у гривнях)

1. Технічний делегат, Головний суддя

- 200 грн.
2. Судді
- 150 грн.
3. Секретар гри
- 100 грн.
4. Обслуговуючий персонал (оплата проводиться згідно укладених угод).
- Робочі

- 2 чол.

- Радист

- 1 чол.

- Лікар

- 1 чол.

5. Інші витрати (витрати за фактом)
-

Медикаменти.
Поштово - телеграфні витрати.
Канцелярське приладдя.

Якщо команда не має в своєму складі судді вона повинна сплатити до місцевої
організації 200 грн. за добу для оплати місцевого судді.

