2
та на головну суддівську бригаду з числа технічних делегатів та суддів
ГО ФВУ.
3.3. До компетенції Директорату входить контроль та забезпечення
виконання всіма суб’єктами змагань вимог Статуту ГО ФВУ та Регламенту
проведення Кубку України з волейболу серед жіночих команд сезону 20212022 років (далі– 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 ГО ФВУ.
4. Учасники заходу
4.1. У змаганнях можуть брати участь всі бажаючі команди,
зареєстровані у ГО ФВУ, незалежно від ліги.
4.2. До змагань 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,
регіонального осередку (відокремленого підрозділу) ГО ФВУ, засвідчену
підписом лікаря та печаткою медичної установи, де проводився поглиблений
медичний огляд.
4.3. Допуск команд до змагань проводиться Директоратом та
затверджується Виконкомом ГО ФВУ.
4.4. До змагань допускаються гравці, тренери, медичні працівники,
адміністративні працівники клубів та судді, які мають ліцензію ГО ФВУ та
перебувають в Україні на законних підставах. Гравці-громадяни інших країн –
на підставі трансферу федерації волейболу країни, громадянами якої вони є.
Ліцензія є основним документом для участі у змаганнях.
4.5. У командах допускається не більше п’яти іноземних гравців, але
одночасно на майданчику під час матчів змагань дозволяється перебування не
більше трьох іноземних гравців. Заявляти іноземних гравців дозволяється до
31 січня поточного сезону.
4.6. Якщо команда припиняє своє існування у зв’язку із банкрутством
або фінансовими ускладненнями в ході змагань, рішення питання про
кількість команд-учасників змагань або про заміну команди, що вибула,
приймається Директоратом.
5. Характер заходу
5.1. Змагання проводиться згідно з цим Регламентом, а також іншими
регламентуючими документами, що затверджені Мінмолодьспортом або
ГО ФВУ.
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5.2. Команди, які заявляються для участі у змаганнях, автоматично
визнають всі положення Статуту ГО ФВУ цього Регламенту та Регламенту
ГО ФВУ.
5.3. Змагання проводяться відповідно до діючих офіційних правил гри у
волейбол, затверджених Міжнародною федерацією волейболу (далі – Правила
з волейболу).
5.4. Змагання проводяться у три етапи.
5.5. На першому етапі грають всі бажаючі команди зареєстровані у ГО
ФВУ, незалежно від ліги. Команди формують групи за територіальним
принципом. До наступного другого етапу виходять команди, які посіли перші
два місця у своїх групах. Розклад матчів складається за таблицею Бергера.
5.6. На другому етапі команди формують групи за результатом
жеребкування. Місця проведення матчів визначаються за результатом
жеребкування. До наступного третього етапу виходять команди, які посіли 1
місця у Групі Ґ та в Групі Е, та команди, які посіли 1 та 2 місця в Групі Д та в
Групі Є.
5.7. На третьому етапі команди формують групи за результатом
жеребкування. Місця проведення матчів визначаються за результатом
жеребкування. До наступного четвертого етапу виходять команди, які посіли
перші два місця у свої групах.
5.8. Фінальний етап відбувається на майданчику команди, яка
запропонує і виконає вимоги проведення фінальної частини згідно з
розробленими умовами Директорату. За результатами жеребкування
визначаються півфінальні пари. Переможці півфіналів виборюватимуть звання
Володаря Кубка України, а команди, які зазнали поразки, гратимуть
за 3-4 місця.
5.9. У змаганнях застосовується наступна система нарахування:
кількість перемог;
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;
коефіцієнт співвідношення партії;
коефіцієнт співвідношення м’ячів;
результат особистої зустрічі.
6. Програма проведення змагань
6.1. Приїзд команд – до 18:00 години першого дня змагань.
6.2. Технічна нарада – не пізніше ніж за 8-12 годин до початку гри.
6.3. Початок змагань – не пізніше 16:00 години першого та другого
ігрового дня. В останній день змагань – не пізніше 11:00 години. У матчах
ІІ та IІІ етапів матчі першого ігрового дня – не пізніше 20:00 години
та не пізніше 13:00 години 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 відповідно 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»,
постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»
(зі змінами) та постанови Головного державного санітарного лікаря України
від 19 листопада 2020 року № 58 «Про затвердження протиепідемічних
заходів під час проведення спортивних змагань на період карантину у зв’язку з
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». Змагання проводяться у
закритих спортивних спорудах з дотриманням санітарно-протиепідемічних
заходів.
7.2. Відповідальність за підготовку місць проведення змагань,
громадський порядок та безпеку їх проведення покладається на офіційного
представника споруди, організаторів та представника Федерації.
Відповідальність за виконання вимог постанови Головного державного
санітарного лікаря України від 19 листопада 2020 року № 58 «Про
затвердження протиепідемічних заходів під час проведення спортивних
змагань на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби
(COVID-19)» покладається на представника Федерації та лікаря змагань.
7.3. Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стало
причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань,
тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України.
8. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів
8.1. Змагання проводяться згідно з Правилами з волейболу,
затвердженими Міжнародною федерацією волейболу, Регламентом, а також
іншими регламентуючими документами, що затверджені ГО ФВУ.
8.2. У складах команд-призерів змагань нагороджується:
Володар Кубка України – не більше 19 осіб, у т.ч. 5 офіційних осіб
та 14 гравців;
призери Кубка України – не більше 19 осіб, у т.ч. 5 офіційних осіб
та 14 гравців.
8.3. Команді, яка виборола Кубок України у змаганнях серед жіночих
команд, присвоюється звання «Володар Кубку України». Отримує перехідний
Кубок ГО ФВУ, а також малу копію Кубка, медалі ГО ФВУ.
8.4. Команди, які стали призерами, нагороджуються відповідними
медалями ГО ФВУ.

5
8.5. Гравці та офіційні особи команд-призерів
змагань
нагороджуються відповідними медалями ГО ФВУ.
8.6. За підсумками сезону Директорат визначає рейтинг команд.
8.7. На підставі підсумків змагань та рейтингу команд визначаються
команди-учасниці змагань за кубки Європейської конфедерації волейболу
(далі – єврокубки). В залежності від кількості місць, виділених Європейською
конфедерацією волейболу (далі – ЄКВ), право брати участь в змаганнях за
єврокубки надається:
чемпіону України;
володарю Кубка України;
команді, яка посіла друге місце у чемпіонаті України;
команді, яка посіла третє місце у чемпіонаті України;
команді, яка посіла друге місце в Кубку України (за умови, коли
Чемпіон і Володар Кубку України одна і та ж сама команда).
У разі відмови команди виступати в Єврокубках, це право переходить до
наступної за рейтингом ГО ФВУ команди.
8.8. За підсумками змагань ГО ФВУ визначає найкращого гравця (MVP),
який нагороджується цінним подарунком ГО ФВУ.
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
9.1. Спортивний клуб, який приймає тур, несе витрати згідно
з Регламентом ГО ФВУ.
9.2. Витрати з відрядження команд, їх харчування та розміщення несуть
організації (клуби), що відряджають команду.
9.3. Витрати з нагородження переможців та призерів змагань
здійснюються за рахунок ГО ФВУ.
9.4. Оплата відрядження, харчування та проживання представника
Мінмолодьспорту) – за рахунок Мінмолодьспорту в межах видатків,
визначених Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів України на 2021 рік.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у заході
10.1. До участі у змаганнях допускаються українські команди,
які подали до ГО ФВУ заявку встановленого зразка на участь
у змаганнях до 10 вересня 2021 року за адресою:
01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 13, офіс 5.
Телефон-факс: +38 (050) 411-24-87.
E-mail: directorate.fvu@gmail.com.
11. Інші умови
11.1. Гравці, які беруть участь в змаганнях, в обов’язковому порядку
проходять медичний огляд і повинні мати допуск медичної установи, де
проводився поглиблений медичний огляд. Для допуску до матчів команди
надають на офіційному бланку, завіреному печаткою, результати експрес-
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