ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра
молоді та спорту України
_________________І. Є. Гоцул
__________________№______

РЕГЛАМЕНТ
про проведення Кубку України з волейболу
серед чоловічих команд сезону 2016-2017 років

1. Цілі і завдання заходу
1.1. Кубок України з волейболу серед чоловічих команд сезону 20162017 років проводиться з метою:
- популяризація волейболу серед населення, подальший розвиток
волейболу в Україні та розширення глядацької аудиторії;
- залучення молодого покоління до регулярних занять волейболом;
- визначення володаря Кубка України;
- підготовка резерву для команд майстрів;
- відбір та підготовка команд до участі у Європейських Кубках;
- визначення кандидатів до збірних команд України.
2. Строки і місце проведення заходу
2.1. Строки та місця проведення змагань визначаються у відповідності
до системи проведення змагань та у залежності від календаря ігор збірних
команд та клубних команд у Європейських Кубках, що затверджуються
відповідним календарем змагань даної ліги.
2.2. Матчі Кубка України проводяться на спортивних майданчиках та
базах, які затвердженні ФВУ та відповідають вимогам проведення змагань з
волейболу.
3. Організація та керівництво проведенням заходу
3.1. Загальне керівництво проведенням Кубка України серед
чоловічих команд здійснюється Федерацією волейболу України (надалі за
текстом – ФВУ) та Міністерством молоді та спорту України (надалі за
текстом – Мінмолодьспорт).
3.2. Безпосереднє проведення змагань покладається на Директорат
ФВУ (надалі за текстом – Директорат), який затверджується Виконкомом
ФВУ на один сезон (з 01.08.2016 р. по 30.07.2017 р.), федерації волейболу
адміністративно-територіальних одиниць України, спортивні клуби, на базах
яких відбуваються змагання, та на головну суддівську бригаду з числа
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технічних делегатів та суддів ФВУ, склад
яких
затверджується
Виконкомом ФВУ та погоджується з Мінмолодьспортом.
3.3. До компетенції Директорату входить контроль та забезпечення
виконання всіма суб’єктами змагань вимог Статуту ФВУ та цього
Регламенту про проведення Кубку України з волейболу серед чоловічих
команд сезону 2016-2017 років (надалі – Регламент), оперативне керівництво
змаганнями, безпосереднє прийняття всіх необхідних рішень та вирішення
поточних питань, що відносяться до підготовки, організації та проведення
змагань.
3.4. Усі спірні питання вирішує Апеляційний комітет ФВУ.
4. Учасники заходу
4.1. В Кубку України з волейболу серед чоловічих команд можуть
приймати участь всі бажаючі команди зареєстровані в ФВУ, незалежно від
ліги.
4.2. До змагань Кубку України допускаються команди, які відповідно
до Регламенту, своєчасно подали заявку до Директорату на участь у
змаганнях за підписом керівника структурного підрозділу з фізичної
культури та спорту відповідної адміністративно-територіальної одиниці
України, а також клубу або регіональної федерації волейболу, засвідчену
підписом лікаря та печаткою медичної установи, де проводився поглиблений
медичний огляд.
4.3. Допуск команд до змагань проводиться мандатною комісією, яка
складається з представників Директорату та затверджується Виконкомом.
4.4. До змагань допускаються гравці, тренери, медичні працівники,
адміністративні працівники клубів та судді, що мають допуск-дозвіл ФВУ та
перебувають в Україні на законних підставах. Гравці-громадяни інших країн
– на підставі трансферу Федерації волейболу країни, громадянами якої вони
є. Допуск-дозвіл є основним документом для участі у змаганнях.
4.5. У командах допускаються не більше трьох іноземних гравців.
Заявляти іноземних гравців дозволяється до 01 січня поточного сезону.
5. Характер заходу
5.1. Кубок України з волейболу серед чоловічих команд сезону 20162017 р.р. проводиться згідно з цим Регламентом, а також іншими
регламентуючими документами, що затверджені Мінмолодьспортом або
ФВУ.
5.2. Команди, які заявляються для участі у Кубку України,
автоматично визнають всі положення Статуту ФВУ цього Регламенту та
Регламенту ФВУ.
5.3. Кубок України з волейболу проводиться за діючими офіційними
правилами гри в волейбол, затвердженим центральним органом виконавчої
влади у сфері фізичної культури і спорту у встановленому порядку.
5.4. Формування груп на першому етапі проводиться за
територіальним принципом.
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5.5. Змагання проводяться у п’ять етапів.
5.6. На першому етапі грають команди вищої ліги та всі бажаючі
команди зареєстровані в ФВУ, незалежно від ліги та дві команди суперліги,
які за рейтингом минулого сезону зайняли 7-8 місця. Команди формують
групи за результатом жеребкування. До наступного другого етапу виходять
команди, які посіли перші два місця у відповідних групах.
5.7. Розклад ігор складається за таблицею Бергера.
5.8. На другому етапі формуються три групи з числа переможців І
етапу та чотирьох команд суперліги, які за рейтингом минулого розіграшу
Кубка посіли 3-6 місця. Перші дві команди з групи потрапляють у наступний
третій етап. Команди формують групи за результатом жеребкування. Розклад
ігор складається за таблицею Бергера.
5.9. Третій етап відбудеться за системою «плей-офф». За результати
жеребкування визначаються пари, які продовжать боротьбу за вихід в
наступний етап. До шести команд долучаються фіналіст та Володар Кубка
України. Матчі відбуваються до двох перемог, в разі однакової кількості
перемог грається «золотий сет». Команда-господар визначається
жеребкуванням. До четвертого етапу виходять чотири команди, які
формують півфінальні пари.
5.10. Четвертий етап проводиться за системою «плей-офф». Пари
визначаються за результатами жеребкування. Матчі відбуваються до двох
перемог, в разі однакової кількості перемог грається «золотий сет». Командагосподар визначається жеребкуванням. До наступного етапу, потрапляють
переможці півфінальних пар.
5.11. Фінальний матч відбувається на нейтральному майданчику і з
однієї гри.
5.12. В Кубку України серед чоловічих команд сезону 2016-2017 р.р.
застосовується наступна система нарахування:
1) кількість перемог;
2) кількість очок:
- за перемогу з рахунком 3:0 та 3:1 - 3 очки, 3:2 - 2 очки;
- за поразку з рахунком 0:3 та 1:3 - 0 очок, 2:3 - 1 очко;
- за неявку на гру – мінус 1 очко.
3) коефіцієнт співвідношення партії;
4) коефіцієнт співвідношення м’ячів;
5) результат особистої зустрічі.
6. Програма заходу
6.1. Приїзд команд до 18:00 год. першого дня змагань.
6.2 Технічна нарада – о 10:00 год. другого дня змагань.
6.3 Початок змагань не пізніше 16:30 год. першого та другого ігрового
дня. В останній день змагань не пізніше 11.30 год. В матчах ІІІ та IV етапів
матчі першого ігрового дня не пізніше 20:00 год., та не пізніше 14.00 год.
другого дня змагань.
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7. Безпека та підготовка місць проведення заходу
7.1. 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 культурно-видовищних
заходів».
7.2. 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.
7.3. Забезпечення безпеки спортсменів при проведенні Кубку України
з волейболу покладається на Голову суддівську колегію призначену
Федерацією волейболу України.
8. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів
8.1. Кубок України проводиться згідно з Правилами з волейболу,
затвердженими центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної
культури і спорту, цим Регламентом, а також іншими регламентуючими
документами, що затверджені ФВУ.
8.2. В складах команд-призерів Кубку України з волейболу
нагороджується:
- Володар Кубка України - не більше 19 осіб, в т.ч. 5 офіційних осіб та
14 гравців;
- призер Кубка України - не більше 19 осіб, в т.ч. 5 офіційних осіб та 14
гравців.
8.3. Команді, яка виборола Кубок України у змаганнях серед
чоловічих команд, присвоюється звання “Володар Кубку УКРАЇНИ”.
Отримує перехідний Кубок ФВУ, а також малу копію Кубка, медалі ФВУ та
дипломи Мінмолодьспорту.
8.4. Команда, яка стала призером, нагороджується відповідними
дипломами Мінмолодьспорту та медалями ФВУ.
8.5. Гравці та офіційні особи команд-призерів Кубку України
нагороджуються відповідними дипломами та медалями Мінмолодьспорту та
ФВУ.
8.6. За підсумками сезону Директорат ФВУ визначає рейтинг команд.
8.7. На підставі підсумків змагань Кубку України та рейтингу команд
визначаються команди-учасниці змагань за кубки (надалі - єврокубки)
Європейської конфедерації волейболу (ЄКВ). В залежності від кількості
місць, виділених ЄКВ, право приймати участь в змаганнях за єврокубки
надається:
1. Чемпіону України.
2. Володарю Кубка України.
3. Команді, яка посіла друге місце в чемпіонаті України.
4. Команді, яка посіла третє місце в чемпіонаті України.
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5. Команді, яка посіла друге місце в Кубку України, (при умові
коли чемпіон і володар Кубку України одна і та ж команда).
В разі відмови команди виступати в єврокубках, це право переходить до
наступної за рейтингом ФВУ команди.
8.8. За підсумками Кубку України ФВУ визначає 7 кращих гравців
сезону по номінаціям.
8.9. Кращі гравці сезону нагороджуються цінними подарунками ФВУ.

9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
9.1. Спортивний клуб, який приймає тур, несе витрати згідно з
Регламентом ФВУ.
9.2. Витрати з відрядження команд, їх харчування та розміщення
несуть організації (клуби), що команду відряджають.
9.3. Витрати по нагородженню переможців та призерів змагань
здійснюються за рахунок Мінмолодьспорту та ФВУ.
9.4. Витрати по забезпеченню канцтоварами та папером для
проведення фіналу чемпіонату України серед команд суперліги
здійснюються за рахунок Мінмолодьспорту.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у заході
10.1. До участі у змаганнях допускаються українські команди, які
своєчасно подали до ФВУ заявку встановленого зразка на участь у змаганнях
до 20 вересня 2016 року за адресою: 01001, Київ, вул. Трьохсвятительська,
13, офіс 5.
Телефон-факс: +38 (044) 279-52-26
E-mail: directorate.fvu@gmail.com
11. Медичний контроль і допінг-контроль
11.1. Гравці, які приймають участь в Кубку України з волейболу, в
обов’язковому порядку проходять медичний огляд і повинні мати допуск
медичної установи, де проводився поглиблений медичний огляд.
11.2. 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.
11.3. Національним антидопінговим центром може бути проведений
допінг-контроль гравців, які приймають участь в чемпіонаті України з
волейболу.
11.4. 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).
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11.5. Гравці, які відмовляються проходити допінг-контроль,
автоматично дискваліфікуються, а команді зараховується поразка з рахунком
0:3 (0:25; 0:25; 0:25).

Директор департаменту
олімпійського спорту

ПОГОДЖЕНО
Президент Федерації
волейболу України
________________ М. Г. Мельник
________________ 2016 року

Р. Я. Вірастюк

