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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Регламент змагань з волейболу в Україні (надалі – «Регламент») – 
сукупність умов і правил, рекомендацій та вимог, що визначають діяльність та 
взаємовідносини всіх суб’єктів змагань. Всі юридичні та фізичні особи, 
причетні до організації та проведення змагань з волейболу в Україні, 
зобов’язані визнавати та виконувати вимоги Регламенту, дотримуючись 
принципів лояльності, цілісності та спортивного духу в усіх взаємовідносинах 
змагального, економічного, суспільного та етичного характеру. 

Даний Регламент, стосується в першу чергу, питань організації і 
проведення в Україні змагань серед команд майстрів. Регламенти організації і 
проведення змагань в інших лігах (студентській, дитячій, шкільній, серед 
ветеранів, з волейболу на снігу, пляжного, паркового, працівників окремих 
видів професійної діяльності та інших видів волейболу) розробляються на базі 
положень і вимог цього Регламенту з врахуванням специфіки виду волейболу і 
затверджуються керівними органами виду та Виконкомом ГО «Федерація 
волейболу України». 

 

РОЗДІЛ І 

1. ЗАДАЧI ТА ЦIЛІ 

1.1. Організацію та проведення змагань з волейболу в Україні 
визначають наступні задачі та цілі: 

 - популяризація волейболу серед населення, залучення до регулярних 
занять ним осіб всіх вікових категорій від підростаючого покоління до 
ветеранів; 

 - розширення глядацької аудиторії, підвищення соціального значення 
волейболу; 

 - подальший розвиток волейболу в регіонах країни; 
 - визначення чемпіона та призерів Чемпіонату України, переможців та 
призерів у лігах, володаря Кубка України і володаря Суперкубка України; 

 - відбір та підготовка команд до участі у Європейських Кубках; 
 - визначення кандидатів до національних збірних команд України; 

 - набуття досвіду і розвиток матеріальної бази для проведення 
міжнародних змагань з волейболу найвищого рівня. 

 

РОЗДІЛ ІІ 

2. КЕРІВНІ ОРГАНИ ЗМАГАНЬ 

2.1. Змагання чемпіонату України серед команд супер, вищої, першої та 
другої ліг, Кубка, Суперкубка України з волейболу, а також з волейболу 
пляжного та волейболу на снігу організовують та проводять ГО «Федерація 
волейболу України» (надалі – ГО ФВУ) і Міністерство молоді та спорту України 
(надалі Мінмолодьспорт). 
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До організації та проведення змагань чемпіонатів та Кубків України в 
лігах (студентській, дитячій, шкільній, серед ветеранів, з волейболу паркового, 
на снігу, працівників окремих видів професійної діяльності та інших видів 
волейболу) можуть залучатись керівні органи спілок, організацій та інші особи, 
які мають договори, угоди з ГО ФВУ про співробітництво у сфері волейболу. 

2.2. Безпосереднє керівництво здійснює Директорат ГО ФВУ, склад та 
чисельність якого затверджується Виконкомом ГО ФВУ на один сезон (з 01.08 
по 30.07) і, який діє відповідно до затвердженого Виконкомом ГО ФВУ 
«Положення про Директорат ГО ФВУ» (Додаток 1 до Регламенту), Статуту ГО 
ФВУ, цього Регламенту та відповідних регламентів проведення конкретних 
змагань. 

2.3. До компетенції Директорату ГО ФВУ входить забезпечення 
виконання вимог даного Регламенту, оперативне керівництво змаганнями, 
безпосереднє прийняття всіх необхідних рішень та вирішення поточних 
питань, що відносяться до підготовки, організації та проведення змагань. 

2.4. Конфліктні ситуації щодо проведення змагань, у разі, якщо вони не 
вирішені Директоратом ГО ФВУ, розглядає Апеляційний комітет, який діє 
відповідно до затвердженого Виконкомом ГО ФВУ «Положення про 
Апеляційний комітет ГО ФВУ» (Додаток 2 до Регламенту). 

 
РОЗДІЛ ІІІ 

3. ТЕРМIНИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 
3.1. Терміни проведення змагань визначаються окремо для кожної з ліг 

у відповідності до системи проведення, кількісного складу команд ліги та у 
залежності від календаря ігор збірних команд, клубних команд у Європейських 
Кубках (єврокубках), що затверджуються відповідним календарем змагань 
конкретної ліги. 

3.2. Сезон змагань з волейболу розпочинається змаганнями І етапу 
Кубка України, або І-ми турами у відповідних лігах, або проведенням матчів за 
Суперкубок України. 

 
 

РОЗДІЛ ІV 
4. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

4.1. 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 No 2025 "Про 
порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць 
для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів", 
постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року No 392 "Про 
встановлення карантину 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 
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України від 26 травня 2020 року No 28 "Про затвердження Тимчасових 
рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в деяких закладах 
фізичної культури та спорту на період карантину у зв’язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID-19)" (зі змінами) (змагання проводяться з 
дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог). 

4.2. Змагання проводяться тільки на спортивних спорудах, прийнятих до 
експлуатації державними комісіями, і за наявності актів технічного обстеження 
придатності спортивної споруди для проведення заходу. 

4.3. Ввести особливі умови безпеки при проведенні матчів в умовах 
карантину: 

4.3.1. Для належного підтвердження захворювання гравця (гравців), 
тренерів та інших членів команди на гостру респіраторну хворобу COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, команді необхідно надати до 
Директорату ГО ФВУ не пізніше аніж за чотири дні до початку туру (матчів), 
засвідчену копію відповідного аналізу, проведеного у державному медичному 
закладі (виключно позитивний результат). 

4.3.2. Черговий матч чемпіонату, Кубка, Суперкубка України серед 
команд супер, вищої, першої та другої ліг, а також з волейболу пляжного та 
волейболу на снігу може переноситися у випадку коли на гостру респіраторну 
хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2” захворіло 5 
(п’ять) та більше гравців та керівний склад команди (виключно позитивний 
результат). 

4.4. Відповідальність за підготовку місць проведення змагань, медичне 
обслуговування, за дотримання санітарно-епідеміологічних вимог 
покладається на Технічного делегата ГО ФВУ та відповідальних осіб 
спортивних споруд, відповідальних осіб приймаючої організації. 

4.5. Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стало 
причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, 
тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України. 

 

РОЗДІЛ V 

5. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

5.1. Учасниками змагань чемпіонату України є команди, які 
зареєстровані у ГО ФВУ, визнають Статут ГО ФВУ, цей Регламент та 
своєчасно підтвердили свою участь у змаганнях супер, вищої, першої, другої 
ліг. 

5.2. Належність команди до ліги визначається на підставі рейтингу ГО 
ФВУ, складеного за підсумками попереднього сезону і системи проведення 
змагань та затверджується рішенням Виконкому ГО ФВУ. 

5.3. Волейбольна команда (клуб) може бути допущена до участі в 
змаганнях чемпіонату, Кубка України без врахування рейтингу ГО ФВУ, 
складеного за підсумками попереднього сезону, якщо вона після прийняття 
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відповідного рішення Виконкому ГО ФВУ на протязі 5-ох днів перераховує на 
розрахунковий рахунок ГО «Федерація волейболу України» благодійний 
внесок на розвиток українського волейболу в сумі: 

- для потрапляння в суперлігу – гривневий еквівалент що дорівнює на 
день сплати 100 000,00 (сто тисяч) євро за курсом Нацбанку України; 

- для потрапляння у вищу лігу – гривневий еквівалент що дорівнює на 
день сплати 40 000, 00 (сорок тисяч) євро за курсом Нацбанку України. 

- для потрапляння у першу лігу – гривневий еквівалент що дорівнює на 
день сплати 5 000,00 (п’яти тисячам) євро за курсом Нацбанку України. 

5.4. Учасниками змагань студентської, шкільної і дитячої ліг, серед 
ветеранів, працівників окремих видів професійної діяльності вважаються всі 
бажаючі команди, які визнають Статут ГО ФВУ і відповідних волейбольних 
асоціацій та Регламенти змагань. 

5.5. Протягом сезону команди не можуть змінювати свою основну назву, 
але можуть додавати ще по одній назві (наприклад, назву спонсора). Команда 
може змінювати назву після закінчення поточного сезону у межах своєї 
області за погодженням із своїм регіональним осередком (відокремленим 
підрозділом) ГО ФВУ та управлінням з фізичної культури та спорту 
(спорткомітетом) відповідної адміністративно-територіальної одиниці України. 

5.6. Якщо команда припиняє своє існування у зв’язку із банкрутством 
або іншими фінансовими ускладненнями в ході чемпіонату, Кубку України, 
рішення питання про кількість команд-учасників відповідної ліги, або про 
заміну команди, що вибула, приймається Директоратом ГО ФВУ. 

5.7. Офіційними особами змагань можуть бути громадяни України та 
особи, що перебувають в Україні на законних підставах (мають вид на 
проживання або дозвіл на працевлаштування) - тренери, лікарі, масажисти, 
адміністративні особи, які мають відповідні допуски ГО ФВУ. 

5.8. Учасниками змагань у якості гравців у складах команд можуть бути 
громадяни України та особи, що перебувають в Україні на законних підставах 
(мають вид на проживання або дозвіл на працевлаштування), мають 
(отримують) ліцензію ГО ФВУ і внесені до заявочного аркушу команд. 

5.9. Гравці-громадяни інших країн можуть бути учасниками змагань на 
підставі трансферу Федерації волейболу країни, громадянами якої вони є. Для 
участі у змаганнях у командах допускається не більше п’яти закордонних 
гравців, але одночасно на майданчику під час матчів чемпіонату, Кубка і 
Суперкубка України дозволяється перебування не більше трьох закордонних 
гравців. Заявляти закордонних гравців дозволяється до 31 січня поточного 
сезону. 

5.10. Офіційною особою у якості головного тренера команди, який має 
право ведення гри у супер, вищій, першій, другій лігах, може бути тільки особа, 
що має тренерський сертифікат ГО ФВУ, або міжнародний із визначеним 
терміном дії, а також особи, які мають статус заслуженого тренера України з 
волейболу. 
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5.11. Учасниками змагань студентської, дитячої, шкільної ліг, змагань 
серед ветеранів і працівників окремих видів професійної діяльності та інших 
офіційних міжнародних та всеукраїнських змагань у якості гравців у складах 
команд можуть бути громадяни України та особи, що перебувають в Україні на 
законних підставах, які мають (отримують) ліцензію ГО ФВУ, відносяться до 
категорій населення у відповідності з вимогами Регламентів змагань, у яких 
вони беруть участь, і внесені до заявочного аркушу команд. 

 

РОЗДІЛ VІ 

6. ХАРАКТЕР ЗМАГАНЬ 

6.1. До офіційних змагань з волейболу в Україні сезону 2021-2022 років 
відносяться: чемпіонат України серед команд супер, вищої, першої, другої ліг, 
та студентської, дитячої, шкільної ліг, Кубка і Суперкубка України, змагання 
серед ветеранів, працівників окремих видів професійної діяльності, а також 
інші міжнародні та всеукраїнські змагання з волейболу, включені до Єдиного 
календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів 
Міністерства молоді та спорту України, календарних планів фізкультурно-
оздоровчих і спортивних заходів інших міністерств та всеукраїнських 
громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості. 

6.2. Регламенти організації і проведення інших змагань з волейболу 
(серед школярів, студентів, спортсменів молодших вікових груп закладів 
фізичної культури і спорту та громадських організацій фізкультурно-спортивної 
спрямованості, працівників окремих видів професійної діяльності, ветеранів) 
розробляються на базі положень і вимог цього Регламенту з урахуванням 
додаткових вимог до учасників і формату проведення цих змагань та 
затверджуються керівниками організацій, що проводять ці змагання, і ГО 
ФВУ). 

6.3. Змагання з волейболу в Україні сезону 2021-2022 років проводяться 
у супер, вищій, першій, другій, студентській, шкільній і дитячій лігах, серед 
ветеранів, працівників окремих видів професійної діяльності, збірних команд 
областей та міст, вихованців та учнів ДЮСШ, СДЮСШОР, ВУФК, збірних 
команд об’єднаних територіальних громад (ОТГ) та інших. 

6.4. У змаганнях Кубку України можуть приймати участь всі бажаючі 
команди, які зареєстровані у ГО ФВУ, незалежно від ліги. 

6.5. В разі оголошення всеукраїнського карантину та/або надзвичайної 
ситуації, надзвичайного стану, воєнного стану і т.і., рішення про подальше 
проведення матчів (з глядачами або без них), про розподіл місць в чемпіонаті, 
про проведення матчів Кубка України, про зупинення/закінчення проведення 
чемпіонату та Кубка України і т.д. приймає Виконкомом ГО ФВУ за поданням 
Директорату ГО ФВУ. 
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РОЗДІЛ VІІ 

7. ДОПУСК ДО ЗМАГАНЬ 

7.1. Допуск команд до змагань проводиться Директоратом ГО ФВУ та 
затверджується Виконкомом ГО ФВУ. 

7.2. Команди, що мають фінансову заборгованість перед ГО ФВУ, до 
реєстрації та ліцензування не допускаються. До змагань допускаються гравці, 
тренери, статистики, медичні працівники, адміністративні працівники клубів та 
судді, менеджери команд/клубів, які зареєстровані в елетроній базі ГО ФВУ та 
мають відповідний номер ліцензії. Дані про гравців та офіційних осіб 
заносяться в електронну базу даних, їх реєстрація та ліцензування 
відбувається в електронному вигляді з оприлюдненням на офіційному сайті ГО 
ФВУ. 

7.3. Гравці, тренери, статистики, медичні працівники, адміністративні 
працівники клубів, менеджери команд/клубів, які вперше подають документи 
на реєстрацію та ліцензування отримують відповідний номер ліцензії. 

Реєстрація та ліцензування на лікаря/ -ів надається лише при наявності 
у нього/ -них диплома про вищу спеціальну освіту, масажиста/ -ів команди при 
наявності у нього/ -них диплома про вищу спеціальну освіту або відповідних 
сертифікатів. Ліцензія дійсна один сезон. 

7.4. Ліцензія дає право на розгляд питання про видачу трансферу для 
виступу гравців у закордонних клубах. Після отримання гравцем трансферу, 
він/вона не має права виступати одночасно за два клуби - закордонний та 
вітчизняний. 

7.5. Кожна з команд повинна до встановленої Директоратом ГО ФВУ 
кінцевої дати заповнити форми для допуску команди та гравців до участі в 
чемпіонаті, Кубка України з волейболу, Суперкубка України з волейболу. 

7.6. Громадяни України, які проходять строкову службу в лавах Збройних 
сил України (ЗС) або в правоохоронних органах, допускаються до змагань 
згідно з вимогами Регламенту. 

7.7 У випадку, коли гравець, виступав за закордонний клуб та будь-яким 
чином порушив приписи Регламенту змагань з волейболу в Україні, то він 
може бути допущений до проходження мандатної комісії (та відповідно до 
змагань в чемпіонаті, Суперкубка та Кубка України з волейболу) лише після 
реалізації штафних санкцій, що покладаються на нього чи клуб цим 
Реламентом. 

7.8. Для того, щоб гравець, який був заявлений та/або грав за 
закордонний клуб, перейшов в український клуб (став грати в чемпіонаті, 
Кубка України з волейболу, Суперкубка України з волейболу), він 
зобов’язаний надати довідку до Директорату ГО ФВУ або з останнього 
закордонного клубу, або федерації країни про відсутність до нього будь-яких 
претензій, або відповідне судове рішення. 
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7.9. При виникненні спірної ситуації з гравцем – на період судових 
спорів, вирішення спірної ситуації відповідними органами ФІВБ та/або ЄКВ, 
Директоратом ГО ФВУ, Апеляційним комітетом ГО ФВУ ліцензування та 
допуск гравця/-ів анульовуються у змаганнях чемпіонату, Кубка, Суперкубка 
України з волейболу до винесення судового рішення, яке вступило в законну 
силу, або до прийняття рішення відповідними органами ФІВБ та/або ЄКВ. 
Після цього команда, клуб здійснюють нове ліцензування, дозаявку в терміни 
передбачені Регламентом. 

7.10. При виникненні спірної ситуації з гравцем – Директорат ГО ФВУ, 
Апеляційний комітет має право витребувати з учасників - сторін додаткові 
документи (копії трудових договорів, угод, контрактів (в тому числі з 
іноземними клубами); копії трудових книжок спортсменів, наказів про 
прийняття на роботу, інші документи). 

7.11. Для реєстрації та ліцензування команди подають такі документи: 
   - договір (угоду) між клубом та ГО ФВУ про співпрацю (Додаток 5 до 
Регламенту), що підписується відповідальними особами сторін у день допуску 
команди; 
   - в заявочному аркуші для команд, які мають в своїй структурі 
фарм-клуби нумерація футболок повина бути різною і не співпадати з 
номерами гравців основної команди і навпаки; 
   - заявочний аркуш (Додаток 4 до Регламенту), підписаний всіма 
спортсменами і лікарем, затверджений керівником клубу, регіональним 
осередком (відокремленим підрозділом) ГО ФВУ та управлінням з питань 
фізичної культури і спорту відповідної адміністративно-територіальної одиниці 
України та допуском медичної установи незалежно від форм власності 
(який/яка має відповідну ліцензію МОЗ України), де проводився поглиблений 
медичний огляд. 

У заявочний аркуш дозволяється вносити: 
   - суперліга не більше 28 гравців протягом сезону; 
   - вища ліга не більше 22 гравців протягом сезону; 
   - перша ліга - не більше 20 гравців протягом сезону; 
   - друга ліга – не більше 18 гравців протягом сезону; 
Команди та команди, які є в структурі клубу, які мають фарм-клуби у 
заявочний аркуш вносять: 
   - суперліга не менше 12 гравців протягом сезону; 
   - вища ліга не менше 14 гравців протягом сезону; 
   - перша ліга - не більше 12 гравців протягом сезону; 
  - паспорти громадянина України, ID-картки, свідоцтва про народження та 
номери відповідних ліцензій на осіб, що внесені до заявочного аркушу (в 
електронному вигляді); 
  - диплом/-ми про вищу спеціальну освіту лікаря/-ів команди (в 
електронному вигляді); 
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  - диплом/-ми про вищу спеціальну освіту або відповідний сертифікат/-ти 
масажиста/ -ів команди (в електронному вигляді); 
  - копія сертифікату споруди на якій команда буде проводити матчі 
(Додаток 3 до Регламенту) (в електронному вигляді); 
  - при наявності договорів (угод, контрактів) з гравцями - копії договорів, 
угод або контрактів, що містять дані (дату підписання, термін дії, підпис 
гравця), завірені підписом президента та печаткою клубу – додатково за 
вимогою Директорату ГО ФВУ; 
  - інформаційну довідку про клуб та команду (в електронному вигляді); 
  - персональні кольорові фото кожної особи, яка занесена у заявочний 
аркуш, та колективне фото команди (в електронному вигляді); 
  - при оренді гравця – договір (угода, контракт) між клубами про оренду, 
зареєстрований у ГО ФВУ. Термін оренди повинен бути вказаний в договорі 
(угоді, контракті), але він не може бути менший, як три місяці. Орендований 
гравець має право повернутись до команди-орендодавця до 31 січня 
поточного сезону у разі припинення дії договору; 
  - при заявці гравця без громадянства України – трансфер Федерації 
волейболу тієї країни, громадянином якої він є; 
  - паспортний документ гравців, тренерів, статистиків, медичних 
працівників, адміністративних працівників клубів, менеджерів команд/клубів 
подаються особою/-ами без громадянства в якому/яких зазначена їх 
реєстрація на території України на термін не більш як 90 днів протягом 180 
днів (в електронному вигляді); 

7.12. При поверненні гравця в Україну у поточному сезоні йому 
дозволяється виступати у чемпіонаті України, Кубка України з волейболу: 
  - при пред’явленні документів від закордонного клубу, що засвідчують 
закінчення строку дії контракту та трансферу; 
  - при пред’явленні документів, що засвідчують банкрутство закордонного 
клубу, трансфер на який мав гравець, затверджених федерацією волейболу 
цієї закордонної країни; 
  - при пред’явленні документів про офіційне анулювання трансферу згідно 
з діючим Положенням ФІВБ. 

У цьому випадку гравець (гравці) при поверненні в Україну має (мають) 
право грати за клуб, який давав згоду на видачу трансферу в поточному 
сезоні, або за будь-який інший клуб, але за згодою попереднього клубу, який 
давав згоду на видачу трансферу (при умові, якщо гравець має з ним діючий 
контракт, договір, угоду - в такому випадку здійснюється нова дозаявка). 
Гравці, вільні від клубів, при поверненні в Україну в поточному сезоні мають 
право грати за будь-який клуб (максимум два гравці). Дозаявки гравців, що 
повернулись з-за кордону у поточному сезоні, та гравців тих команд, які були 
усунені від подальшої участі у чемпіонаті та Кубку України, дозволяються 
тільки до 31 січня 23:59 год. поточного року. 
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7.13. При створенні фарм-клубу (Додаток 6 до Регламенту) – договір 
(угоду) між клубами, або внутрішній наказ, якщо це команди з одного клубу; 

7.14. При заявці гравця, що є службовцем Збройних сил України (надалі 
– ЗСУ) або працівником правоохоронного органу – згоду центральних 
спортивних клубів, відповідно ЗСУ або правоохоронного органу, і його 
військовий квиток (за наявності). 

7.15. Дозаявки гравців, які не були заявлені в чемпіонаті, Кубка України 
поточного сезону, дозволяються тільки до 31 січня 23:59 год. поточного 
сезону, з урахуванням встановленого ліміту гравців (28 осіб для команд 
суперліги, 22 осіб для команд вищої ліги, 20 осіб для команд першої ліги, 18 
осіб для команд другої ліги). 

7.16. Дозаявки або відзаявки офіційних осіб команд (-ди) здійснюються 
протягом всього поточного сезону. 

7.17. Сума внеску за оформлення дозаявки гравців після реєстрації та 
ліцензування з 01 січня до 31 січня 23:59 год. поточного сезону, збільшується 
в двадцять разів від розміру внеску реєстрації та ліцензування. 

7.18. Прізвища всіх гравців та офіційних осіб, які отримали реєстрацію 
та ліцензування на поточний сезон оприлюднюються на офіційному сайті ГО 
ФВУ. 

7.19. Дозволяється відзаявка гравців з числа заявлених за команду до 
31 січня 23:59 год. поточного сезону. 

 
РОЗДІЛ VІІІ 

8. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРЕХІД ГРАВЦІВ ІЗ КЛУБУ В КЛУБ 

8.1. Переходи гравців з клубу в клуб дозволяються до 31 січня 23:59 год. 
поточного сезону.  

8.2. Гравець має право на перехід з одного клубу в інший: 
- при наявності договору, угоди або контракту між гравцем і клубом: 

за згодою трьох зацікавлених сторін (клуб-спортсмен-клуб), що має бути 
закріплена в договорі, угоді або контракті, та може визначати суму 
компенсації; 

- за умови розірвання договору, угоди або контракту в судовому 
порядку; 

- при розірванні договору, угоди або контракту за ініціативою клубу, 
гравець отримує право безоплатного переходу в бу дь-який клуб; 

- при відсутності договору, угоди або контракту з клубом гравець 
отримує статус вільного агента та має право безоплатного переходу в будь-
який клуб, за виключенням випадків, зазначених нижче: 

- починаючи із сезону 2020/2021 рр. гравець, який закінчив 
(припинив) навчання в ДЮСШ, УФК, дитячому ліцеї, коледжі або іншому 
державному, комунальному спортивному закладі, в якому готують гравців для 
національних збірних, збірних областей, має право на перехід до іншого, ніж в 
якому грав на період навчання, клубу, за умови сплати спортивному закладу, 
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де він навчався, компенсації (благодійного внеску, внеску на розвиток спорту 
тощо) тільки один раз у розмірі 40 000,00 (Сорок тисяч) гривень для ДЮСШ. 
Для УФК, дитячого ліцею, коледжу або іншого державного, комунального 
спортивного закладу – у розмірі 70 000,00 (Сімдесяти тисяч) гривень до 
проходження поточної реєстрації та ліцензування; 

- починаючи із сезону 2020/2021 рр., право на отримання 
компенсації тільки один раз при припиненні терміну дії договору, угоди або 
контракту між клубом та гравцем отримує клуб, який вперше офіційно 
зареєстрував гравця для участі в чемпіонаті, Кубка України з волейболу, далі - 
перший клуб. Розмір компенсації становить 100 000,00 (Ста тисяч) гривень, 
але при умові, що гравець мав діючий договір, угоду або контракт з першим 
клубом до кінця поточного чемпіонату, Кубка України з волейболу. 

Цей припис не застосовується якщо такий гравець вперше офіційно 
буде зареєстрованим за команду, яка буде грати тільки у студентській та/або 
дитячій лізі), або гравець є вихованцем цього клубу. 

8.3. Клуб несе відповідальність за правильність оформлення договору, 
угоди або контракту і страховки з гравцем, тренером, тощо. 

8.4. Будь-яка фінансова неузгодженість між клубами відносно суми 
компенсації не повинна впливати на спортивну і професійну діяльність 
спортсмена. 

8.5. Волейбольним клубам і гравцям рекомендується не переносити свої 
суперечки в суди, а намагатись всі проблемні питання вирішувати в межах ГО 
ФВУ. 

8.6. Для отримання дозволу на перехід гравця із клубу в клуб до 
Директорату ГО ФВУ необхідно подати наступні документи: 

1) заяву гравця про бажання перейти з одного клубу до іншого клубу; 
2) письмове підтвердження клубу та гравця про припинення дії договору, 

угоди або контракту (при його наявності) або рішення суду про розірвання 
(припинення дії) договору, угоди або контракту між попереднім клубом та 
гравцем. 

8.7. Членами національної, юніорської та юнацької збірних команд 
України, на протязі календарного року вважаються гравці, які офіційно 
зареєстровані ЄКВ на підставі заявки ГО ФВУ за формою №04 для допуску до 
участі в офіційних міжнародних змаганнях та приймали участь в офіційних 
міжнародних змаганнях збірних команд. 

8.8. Належність гравця до ліги визначається за останнім чемпіонатом 
України, у якому він брав участь. 

8.9. У випадку призову спортсмена до лав ЗСУ або МВСУ, та інших 
правоохоронних органів на строкову службу або службу, яка до неї 
прирівнюється, при його зарахуванні до складу клубу, що знаходиться під 
юрисдикцією ЗС або ЦР „Динамо”, ніяких розрахунків за перехід спортсмена не 
здійснюється за умови, якщо ці клуби не виступають у чемпіонаті України, 
Кубка України з волейболу. Але, якщо після закінчення строкової служби 
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гравець залишається у цьому клубі, останній повинен розрахуватись згідно 
договору (угоди, контракту) з клубом, з якого гравець був призваний на 
строкову службу. Якщо після закінчення строкової служби спортсмен 
повертається до свого клубу, ніяких додаткових розрахунків не проводиться. 
Якщо після закінчення терміну строкової служби спортсмен переходить до 
третього клубу, то новий клуб повинен розрахуватись з першим клубом згідно 
договору, угоди або контракту. 

8.10. Гравці, яким виповнилося 28 років (чоловіки) та 27 років (жінки) і які 
мають статус вільних агентів, можуть бути заявлені за будь-який клуб (без 
сплати компенсації за перехід), якщо не мають інших обов’язків (зобов’язань) 
перед попереднім клубом. 

8.11. При наявності діючого контракту (угоди, договору) з клубом, 
гравець, який самовільно залишає клуб та/або підписує контракт (угоду, 
договір) з іншим клубом, або заявлений за інший клуб без дозволу клубу, з 
яким має діючий контракт (угоду, договір), у виступах на міжнародних 
змаганнях або в інших турнірах під егідою ГО ФВУ, ЄКВ, ФІВБ, буде 
дискваліфікованим, а новий клуб гравця – притягнутий до відповідальності 
згідно Додатку 1 до Дисциплінарного кодексу ГО ФВУ, якщо інше не буде 
визначено в судовому порядку. 

8.12. Перехід гравців у закордонні клуби регулюється Положенням про 
отримання дозволів гравцями для виступу в закордонних клубах (Додаток 7 до 
Регламенту).  

8.13. Перехід гравців у закордонні клуби дозволяється при досягненні 
ними 21 (двацяти одного) року від дня народження. Винятком з вищевказаного 
правила можуть бути гравці, які виступають в складі національних збірних 
команд України (Дозвіл на таких гравців видає Трансферна комісія ГО ФВУ). 

8.14. Конфліктні ситуації, що можуть виникнути в процесі переходів, 
вирішуються Трансферною комісією ГО ФВУ, персональний склад та 
Положення про яку (Додаток 8 до Регламенту) затверджуються Виконкомом 
ГО ФВУ. 

8.15. Зміна волейбольного громадянства (зміна федерації знаходження) 
гравцем відбувається відповідно до вимог «Спортивного регламенту ФІВБ» 
(Витяг з Спортивного регламенту ФІВБ – Додаток 9 до Регламенту). 

8.16. Кожний гравець, який є громадянином України та отримав 
запрошення виступати за відповідну збірну команду України, зобов’язаний 
з’явитись у табір її розташування.  

Якщо гравець заявляє, що він не може цього зробити у зв’язку з поганим 
станом здоров’я (хвороба, отримана травма і т.і.) в дводенний термін після 
надсилання йому офіційного запрошення, надає при цьому відповідний 
офіційно засвідчений медичний документ, то тренерський штаб збірної має 
право відрядити до гравця лікаря збірної команди з метою обстеження його 
фактичного фізичного стану на предмет можливості виконання функцій гравця 
збірної на поточну дату та у майбутньому.  
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Медичне обстеження лікар збірної проводить самостійно або через відповідну 
медичну установу, а за бажанням гравця – за участі медичного працівника, 
який поставив попередній діагноз про наявність у гравця травми, хвороби 
тощо, яка заважає йому приймати участь у змаганнях. 
За наслідками такого медичного обстеження гравця, з урахуванням 
попереднього медичного висновку фахівця, робиться висновок про поважність 
причини неприбуття гравця до табору збірної команди та можливі 
дисциплінарні санкції. 

 
РОЗДІЛ IX 

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

9.1. Змагання з волейболу в Україні проводяться за офіційними 
правилами ФІВБ. 

9.2. Матчі команд, які приймають участь в чемпіонаті, Кубка, Суперкубка 
України з волейболу сезону 2021-2022 років проводяться кольоровими 
м’ячами “Mikasa V200W”, в інших лігах (студентська, шкільна, дитяча, серед 
ветеранів, працівників окремих видів професійної діяльності) - “Mikasa MVА-
200”, або “Mikasa V200W”. 

9.3. У сезоні 2021-2022 років у чемпіонаті, Кубка, Суперкубка України з 
волейболу серед чоловічих і жіночих команд у грі можуть приймати участь не 
більше п’яти офіційних осіб (головний тренер, два помічника тренера, лікар, 
масажист) з числа офіційних осіб, занесених до заявочного аркуша та гравців 
згідно технічної заявки на гру.  

В числі гравців можуть бути: 
- 13 гравців – два ліберо; 
- 14 гравців – два ліберо; 

Гравців ліберо можна призначати або перепризначати за 45 хвилин до 
гри з числа гравців, заявлених для участі в матчі. 

Гравець Ліберо може бути капітаном команди. 
9.4. Технічна заявка подається на кожен матч, без обмежень, з числа 

гравців, внесених в заявочний аркуш і які отримали ліцензію для участі у 
чемпіонаті, Кубка, Суперкубка України. Якщо гравець (-ці) був (-ли) відсутний (-
ні) в технічній заявці на момент затвердження Форми на матч, він/вона/вони не 
допускаються до матчу (-ів). Відсутність гравця (-ців) на матчі з числа 
затвердженних на матч карається згідно Регламенту та Дисциплінарного 
кодексу. 

9.5. Ігри проводяться з п’яти партій, за результатом яких командам 
нараховується: 

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. 
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3) коефіцієнт співвідношення партії; 
4) коефіцієнт співвідношення м’ячів; 
5) результат особистої зустрічі. 
9.6. Переможці змагань визначаються за більшою кількістю виграних 

матчів у всіх офіційних іграх згідно календаря (якщо система не передбачає 
іншої форми проведення). 

9.7. У разі однакової кількості виграних матчів двома (або більше) 
командами місця визначаються: 

 а) за більшою кількістю набраних очок; 
 б) за кращим співвідношенням виграних та програних партій у всіх 

зіграних іграх;  
 в) за кращим співвідношенням виграних та програних м’ячів у всіх 

зіграних партіях; 
 г) за результатом особистих матчів між спірними командами; 

9.8. До команди, що самоусунулась від змагань (гра, тур), до або під час 
матчу, застосовуються наступні санкції: 

- зараховується поразка у кожній грі з рахунком 0:3 (0:25; 0:25; 0:25) 
і мінус 1 очко за кожну гру; 

- накладається фінансове стягнення згідно „Дисциплінарного 
кодексу ГО ФВУ” (Додаток 10 до Регламенту); 

- команда повинна відшкодувати завдані та понесені іншою 
стороною витрати, якщо такі мали місце та підтверджуються документально. 

9.12. У разі зняття команди зі змагань перед початком або в ході 
чемпіонату, Кубку України: 

- гравці отримують статус вільних агентів без сплати компенсації 
клубу; 

- очки, отримані в іграх з цією командою – анулюються; 
- заявочний аркуш команди в поточному сезоні анольовується; 
- заявочні внески не повертаються; 
- команді забороняється участь в будь-яких змаганнях під егідою 

ГО ФВУ. 
9.13. У разі відмови (припинення участі) команд/-ди (незалежно від 

обставин) приймати участь у другому та наступних етапах чемпіонату України 
з волейболу в будь-якій з ліг, команда/-ди в наступному сезоні понижуються в 
класі на одну із нижчих ліг. На їхнє місце будуть допущені команди згідно 
рейтингу відповідних ліг. 

9.15. У разі відмови (припинення участі) команд/-ди (незалежно від 
обставин) приймати участь у другому та наступних етапах чемпіонату України 
з волейболу будь-якій з ліг, команда/-ди мають право сплатити фінансове 
стягнення згідно „Дисциплінарного кодексу ГО ФВУ” (Додаток 1 до 
Дисциплінарного кодексу ГО ФВУ), і, залишитися виступати у відповідній лізі 
наступного сезону. 
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9.16. Команда, яка стала переможцем чемпіонату України з волейболу 
серед чоловічих та жіночих команд вищої, першої, другої ліг та офіційно 
відмовляється (незалежно від обставин) у праві виступати на лігу вище, 
автоматично отримує фінансове стягнення згідно „Дисциплінарного кодексу 
ГО ФВУ” (Додаток 1 до Дисциплінарного кодексу ГО ФВУ) і отримає право 
продовжувати виступи в наступному сезоні на лігу нижче. 

9.17. Директоратом змагань можуть вноситися доповнення до розділу IX 
у разі, якщо система проведення передбачатиме інші умови. 

9.18. Якщо гра була припинена з причини недисциплінованої поведінки 
гравців однієї з команд, то команді, яка винна зараховується поразка з 
рахунком 0:3 (0:25,0:25,0:25), а супернику перемога 3:0 (25:0,25:0,25:0). 

9.19. Якщо гра була не закінчена з вини двох команд, обом командам 
зараховується поразка з рахунком 0:3 (0:25,0:25,0:25). 

9.20. Директорату ГО ФВУ надаються повноваження здійснити штучне 
розведення ігор команд, якщо попередній календар змагань передбачає в 
одному місті більше однієї такої гри в день. 

9.21. Директорату ГО ФВУ надаються повноваження у випадку форс-
мажорних обставин змінювати порядок ігор. 

9.22. У разі, якщо за команду грав незаявлений або дискваліфікований 
гравець, цій команді зараховується поразка з рахунком 0:3 (0:25; 0:25; 0:25), 
очки не нараховуються, застосовуються також санкції згідно “Дисциплінарного 
кодексу ГО ФВУ” і мінус 1 очко за кожну гру. 

9.23. Якщо через форс-мажорні обставини команда не може прийняти 
участь у змаганнях, вона повинна надіслати до Директорату ГО ФВУ 
документи, які підтверджують наявність форс-мажорних обставини. При 
наявності документів, які підтверджують форс-мажорні обставини, 
Директоратом може бути прийняте рішення про перенесення гри (туру) - 
суперліга, вища ліга, перша та друга ліги. Ігри (гра) переносяться на 
найближчий резервний день. При відсутності документів, які підтверджують 
форс-мажорні обставини, команді зараховується поразка у грі (іграх) з 
рахунком 0:3 (0:25,0:25,0:25) і мінус 1 очко за кожну гру, фінансові санкції не 
застосовуються. 

 
РОЗДІЛ X 

10. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМАГАНЬ 

10.1. В чемпіонаті України серед чоловічих та жіночих команд супер, 
вищої, першої та другої ліг обов’язковим є ведення електронного протоколу та 
онлайн статистичних даних матчу для команд супер, вищої, першої та другої 
ліг. Теж саме стосується і змагань Кубка та Суперкубку України. 

10.2. В чемпіонаті України серед чоловічих та жіночих команд суперліги 
(І етап) вводиться процедура відеоперегляду (при її наявності) з можливістю 
перегляду торкання блоку, сітки, торкання майданчику і т.д. Починаючи (все 
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залежить від системи проведення чемпіонату) з другого та інших етапів 
чемпіонату процедура відеоперегляду є обов’язковою. Теж саме стосується і 
змагань Кубка та Суперкубка України. Витрати по забезпеченню 
відеоперегляду покладаються на клуб-господар. 

10.3. У разі відсутності системи відеоповторів з необхідними 
характеристиками, клуб не має права проводити матчі в залі, затвердженому 
для проведення «домашніх» матчів. 

10.4. Організація і контроль за проведенням змагань з волейболу в 
Україні покладається на Директорат ГО ФВУ. Відповідальність за організацію 
та проведення змагань на місцях та стан матеріально-спортивної бази 
покладається на клуб/команду, що приймає даний тур (гру) і регіональний 
осередок (відокремлений підрозділ) ГО ФВУ. 

10.5. Відповідальність за участь у суддівстві змагань місцевих суддів 
(кутові, секретар, обслуговуючий персонал) покладається на голову АК 
регіонального осередку (відокремленого підрозділу) ГО ФВУ. 

10.6. Клуб (команда), що є приймаючою стороною, зобов’язаний: 
- здійснити забезпечення провідним інтернет-зв’язком (кабельне 

з’єднання) та безпровідним інтернет зв’язком (wi-fi) - обов’язково; 
- здійснити забезпечення ноутбуком та принтером для судді-секретаря -

обов’язково; 
- забезпечити місцем для технічного делегата ГО ФВУ (яке включає в 

собі окремий стіл з двома стільцями, безпровідний інтернет зв’язок (wi-fi), 
окремі монітори з підключення до ноутбука секретаря та трансляції онлайн 
матчу); 

- забезпечити місцем для команди-учасника чемпіонату та Кубка 
України для проведення відеозапису гри (яке включає в собі окремий стіл з 
двома стільцями, безпровідний інтернет зв’язок (wi-fi); 

- обов’язковове забезпечення планшетами (чотири) для першого та 
другого суддів та лавок команд для усіх ліг; 

- заздалегідь забезпечити рекламу ігор, що відбуватимуться, за 
допомогою місцевих засобів масової інформації, власного інтернет-ресурсу, 
випуску і розповсюдження банерів, афіш та Програм змагань; 

- на прохання приїжджої команди замовити готель та сприяти організації 
харчування приїжджої команди за її рахунок; 

- при проведенні опробування залу та передматчевих тренувань 
керівництво команди має право вимагати можливість тренуватися без 
присутності членів команди (клубу) суперника - «при закритих дверях». Запит 
про це надсилається не менше, ніж за 7 днів до приїзду командою гостей в 
формі з «Інформацією про приїзд команди», а команда господарів інформує 
про це команду гостей не менше ніж за 7 днів до матчу в формі «Інформація 
для приїжджої команди». Клуб-господар повинен забезпечити таку 
можливість. Контроль за дотриманням даного пункту Регламенту 
покладається на Технічного делегата матчу; 
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- не раніше 18-00 надати приїжджій команді час для тренування в 
ігровому залі протягом 1,5 години у день приїзду; 

- надати командам ігровий зал не менше як за 60 хвилин до початку 
офіційної гри; 

- у дні ігор надати можливість проведення тренування протягом 1 
години в ігровому або іншому залі, який відповідає правилам змагань з 
волейболу; 

- в день приїзду та в ігровий (-і) день/дні першою тренується команда-
господар туру; 

- надати приїжджій команді не менше 20 м’ячів для тренувань та 
розминки перед грою;  

- надати на гру 6 нових м’ячів; 
- за 90 хвилин до початку офіційної гри надати приїжджій команді 

роздягальню з душем (гаряча вода обов’язково) та масажний стіл 
(обов’язково); 

- забезпечити місця для переодягання гравців в ігрову форму перед 
офіційним початком матчу; 

- не менше, ніж за 10 днів, надати інформацію приїжджій команді про 
розклад проведення тренувань та ігор; 

- забезпечити приїжджих вболівальників квитками або запрошеннями на 
матчі у кількості, узгодженій з клубами-гостями згідно акредитації (не менше 
25% від сидячих місць); 

- організувати проведення прес-конференції по закінченні гри, в 
командах суперліги - обов’язково; 

- забезпечити технічного делегата та приїжджих суддів 
автотранспортом (зустріч по приїзді, доставку до готелю, від готелю до місць 
змагань і у зворотному напрямку, до місць від’їзду, при цьому місцем приїзду 
та від’їзду визначається станція транспортного засобу того міста, де 
проводяться змагання; 

- забезпечити, за умови попереднього замовлення (за 10 днів), 
зворотних квитків для технічного делегата ГО ФВУ, 1 та 2 суддів; 

- забезпечити інтернет-трансляцію домашніх ігор в он-лайн режимі з 
допомогою наданого обладнання від ГО ФВУ; 

- обов’язкова он-лайн трансляція матчів (суперліга чоловічі та жіночі 
команди) на сервер ГО ФВУ (Додаток 20 до Регламенту). В разі не виконання 
даного пункту Регламенту до клубу/команди накладається фінансове 
стягнення згідно „Дисциплінарного кодексу ГО ФВУ” (Додаток 1 до 
Дисциплінарного кодексу ГО ФВУ); 

- виключити присутність в суддівській кімнаті сторонніх осіб; 
- обов’язково забезпечити обслуговування ігор кваліфікованим 

медичним персоналом з необхідними медикаментами (швидка допомога). 
Лікарі повині відрекомендуватися технічному делегату ГО ФВУ перед грою і 
довести до його/її відома своє місце знаходження; 
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- обов’язково забезпечити громадський порядок у місцях проведення 
змагань (поліція, національна гвардія, муніципальна поліція); 

- виключити знаходження вболівальників за лавками команд не ближче 
ніж за три метри; 

- обов’язковове забезпечення офіційним фотографом матчу, який 
протягом години після завершення матчу має завантажити фото гри на 
спеціальний сервер ГО ФВУ. В разі не виконання даного пункту Регламенту до 

клубу/команди накладається фінансове стягнення згідно „Дисциплінарного 
кодексу ФВУ” (Додаток 1 до Дисциплінарного кодексу ГО ФВУ); 

- при проведені фінальних матчів чеміонату, Кубка, Суперкуба України 
обов'язковим є використання суддівської переговорної системи ВОККЕРО. 
Раціями повинні бути забезпечені Перший та Другий судді. 

- забороняється командам під час розминки використовувати офіційне 
обладнання (стійки, сітку, суддівську вишку і т.п.). 

10.7. Клуб (команда), що є приїжджою стороною, зобов’язаний не 
менше, ніж за 7 днів до приїзду: 

- надати інформацію приймаючій стороні про час приїзду та кількісний 
склад делегації; 

- підтвердити прохання про замовлення готелю та послуги в організації 
харчування; 

- повідомити про можливий приїзд та кількісний склад вболівальників 
команди та нести повну відповідальність за їх поведінку у разі приїзду. 

10.8. Кожна команда повинна мати не менше двох комплектів форми 
різного кольору. Нумерація футболок від 1 до 99. На календарну гру команди 
виходять в формі, що затверджена технічним делегатом ГО ФВУ. Форма 
гравця ліберо повина відрізнятися кольором від форми інших гравців команди. 
Якщо команда визначає два граця «Ліберо» на гру, вони повинні грати в 
одинаковій формі. За 17 хвилин до початку гри гравці команд повинні бути в 
ігровій формі. 

10.9. Форма одягу п'яти офіційних осіб, які мають право знаходиться на 
лавці запасних на матчах чемпіонату України серед чоловічих та жіночих 
команд суперліги, Кубку, Суперкбуку України, передбачає три варіанти:  

- I варіант - всі п'ятеро одягнені в цивільну форму одного фасону; 
- II варіант - всі п'ятеро одягнені в однакову спортивну форму; 
- III варіант - троє одягнені в цивільну форму одного фасону, лікар 

команди і масажист одягнені в однакову спортивну форму. 
10.10. Обов’язковим є нанесення на ігрову форму команд/ -ди 

офіційного логотипу ГО ФВУ та чемпіонату відповідної ліги. При відсутності 
офіційного логотипу ГО ФВУ та чемпіонату відповідної ліги до команд/ -ди 

накладається фінансове стягнення згідно „Дисциплінарного кодексу ФВУ” 
(Додаток 1 до Дисциплінарного кодексу ГО ФВУ). 
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10.11. В сезоні 2021-2022 років затверджується офіційний спортивний 
статус гасел «Слава Україні!» і «Героям Слава!», які повинні бути нанесені на 
ігрову форму команд всіх ліг. 

10.12. Учасники чемпіонату, Суперкубка та Кубка України з волейболу 
(спортсмени, тренери, офіційні особи) мають право безоплатного проходу на 
всеукраїнські змагання з волейболу. Цим правом володіють також особи, що 
нагороджені Почесним Знаком або Відзнакою ГО ФВУ, заслужені тренери 
України з волейболу. 

 
 

РОЗДІЛ ХІ 
11. РОЗПОДІЛ КОМАНД, ЖЕРЕБКУВАННЯ, КАЛЕНДАР МАТЧІВ 
11.1. Розподіл команд здійснюється за рішенням Директорату ГО ФВУ 

або вільним жеребкуванням. Номери у підгрупах визначаються згідно рейтингу 
попереднього сезону.  

11.2. Порядок турів та черговість ігор у підгрупі встановлюються згідно 
“Таблиці Бергера” або інших систем проведення. 

11.3. Розклад ігор по днях встановлюються згідно “Таблиці Бергера”: 
При грі 2 х 2 

1 день       2 день 
   А1 – Б2        А2 – Б1 
   Б1 – А1        Б2 – А2 

При грі 3-х команд 
1 день – місцева команда – краща за рейтингом на день змагань 

приїжджа команда; 
2 день – дві приїжджі команди;  
3 день – місцева команда – інша приїжджа команда. 

При грі 2 х 3 
 1 день      2 день     3 день  
А1 – Б3      Б2 – А1    А1 – Б1 
А2 – Б1     Б3 – А2    А2 – Б2 

При грі 3 х 2 
 1 день      2 день    3 день 
 А1 – Б2      Б1 – А2    А1 – Б1 
 А3 – Б1     Б2 – А3    А2 – Б2 

При грі 3 х 3 
1 день      2 день     3 день  
А1 – Б2      А2 – Б1    А3 – Б3 
Б3 – А2     А1 – Б3     Б2 – А2 
А3 – Б1     Б2 – А3    Б1 – А1 

При грі 4 х 4 
1 день    2 день   3 день    4 день  
А2 – Б3    Б1 – А3  А1 – Б2   Б4 – А4 
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А1 – Б4   Б2 – А4  А2 – Б1   Б3 – А3 
А4 – Б1   Б3 – А1  А3 – Б4    Б2 – А2 
А3 – Б2   Б4 – А2  А4 – Б3   Б1 – А1 

При грі 4-х команд 
1 день      2 день     3 день 
1 – 4      4 – 3     2 – 4 
2 – 3      1 – 2     3 – 1 

При грі 5-ти, 6-ти команд 
1 день  2 день  3 день  4 день  5 день 
1 – (6)   1 – 2    3 – 1    (6) – 5   4 – 2 
2 – 5   5 – 3    2 – (6)   1 – 4    5 – 1 
3 – 4   (6) – 4   4 – 5    2 – 3    3 – (6) 

При грі 7-ми – 8-ми команд 
1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 
2 – 7  6 – 4   3 – 1   7 – 5   4 – 2   1 – 6   5 – 3  
3 – 6  7 – 3   4 – 7   1 – 4   5 – 1   2 – 5   6 – 2  
4 – 5  1 – 2   5 – 6   2 – 3   6 – 7   3 – 4   7 – 1  
1 – (8) (8) – 5 2 – (8) (8) – 6 3 – (8) (8) – 7 4 – (8) 

При грі 9-и – 10-ти команд 
1день  2 день  3 день  4 день  5 день  6 день  7 день 
1 –10  10 –6  2 –10  10 –7  3 –10  10 –8  4 – 10 
2 –9   7 –5   3 –1   8 –6   4 –2   9 –7   5 –3 
3 –8   8 –4   4 –9   9 –5   5 –1   1 –6   6 –2 
4 –7   9 –3   5 – 8   1 –4   6 –9   3 –4   8 –9 
5 –6   1- 2   6 –7   2 –3   7 –8   2 – 5   7 –1 

8 день      9 день 
10 –9      5 –10 
1 –8       4 – 6 
2 –7       7 – 3 
4 –5       9 – 1 
3 –6       8 – 2 

11.4. Команда, яка приймає участь в єврокубках, має право перенести 
матчі туру на +/- два дня, або на найближчий резервний день, визначений в 
календарі ігор. Прохання про перенесення ігор туру письмово, за 20 днів до 
початку туру, повідомляється Директорату ГО ФВУ та команді-суперниці. Не 
дозволяється переносити вже раніше перенесені ігри.  

11.5. Командам, які мають фарм-клуби або є фарм-клубами команд (-и), 
і які приймають тур забороняється переносити тур, який затверджений 
Директоратом ГО ФВУ.  
 11.6. Відсутність представника команди, головного тренера, капітана 
команди в офіційному жеребкуванні Кубка, Суперкубка, чемпіонату України 
карається згідно Регламенту та Дисциплінарного кодексу. 
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11.7. Якщо команда, яка не приймає участь в єврокубках, з якихось 
причин хоче змінити дату гри (туру), вона повинна заручитися письмовою 
згодою клубу(-ів)-суперника(-ів) і сплатити ГО ФВУ внесок у розмірі – 2500,00 
грн. Перенос турів чемпіонату та Кубка України при збігу термінів з іграми 
юнацьких команд, не дозволяється. У випадку бажання команди-господаря 
провести ігри в іншому місті, а не в місті прописки команди, вона зобов’язана: 

 - надати копії затверджених Директоратом ГО ФВУ сертифікату 
споруди на якій команда буде проводити матчі;  

- отримати дозвіл Директорату ГО ФВУ;  
- повідомити, не менше ніж за 10 днів, команду гостей; 
- взяти на себе додаткові транспортні витрати по доставці команди 

гостей. 
 

РОЗДІЛ ХІІ 
12. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОТЕСТІВ, АПЕЛЯЦІЙ 

12.1. Протест на гру (або ігрові моменти) заявляється капітаном 
команди під час гри першому судді з резервуванням права після закінчення 
зустрічі підтвердити це записом у протоколі. При цьому сплачується 
гарантійний внесок згідно “Дисциплінарного кодексу ГО ФВУ”. Про протест 
Технічним делегатом ГО ФВУ після закінчення гри сповіщається суперник. 
Протягом двох годин після закінчення зустрічі протест у письмовій формі 
подається Технічному делегату ГО ФВУ, який зобов`язаний розглянути 
протест до початку наступного ігрового дня у присутності суддівської бригади 
опротестованої гри та представників обох команд. Питання, що знаходяться 
поза компетенцією Технічного делегата ГО ФВУ гри (туру), розглядаються 
Директоратом ГО ФВУ. У разі потреби Директорат ГО ФВУ приймає рішення 
протягом 10 діб. 

12.2. Сторона, що незгодна з рішенням Директорату ГО ФВУ, має право 
подати апеляцію на це рішення в Апеляційний комітет ГО ФВУ. 

12.3. Апеляції подаються письмово відповідно до ”Положення про 
Апеляційний комітет ГО ФВУ”. Апеляційний комітет зобов’язаний прийняти 
рішення по апеляції на протязі 20 календаних днів. Якщо протест 
відхиляється, гарантійний внесок залишається в розпорядженні ГО ФВУ, а 
якщо задовольняється - внесок повертається позивачу (апелянту) на протязі 5 
банківських днів, а винуватці порушення вимог регламентуючих документів 
караються згідно “Дисциплінарного кодексу ГО ФВУ”. У випадку задоволення 
протесту відбувається перегравання на тому ж майданчику, а якщо це 
неможливо, Директорат ГО ФВУ приймає рішення щодо місця, часу 
перегравання зустрічі та фінансових витрат. 

12.4. При подачі протестів-заяв на розгляд технічного делегата, 
інспектора, Директорату ГО ФВУ, Апеляційного комітету, позивачем щоразу 
сплачується гарантійний внесок у сумі, передбаченій “Дисциплінарним 
кодексом ГО ФВУ”. 
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РОЗДІЛ ХІІІ 
13. ПОЧАТОК І ЗАКІНЧЕННЯ ЗМАГАНЬ 

13.1. Змагання починаються технічною нарадою (Додаток 11 до 
Регламенту), яку проводить Технічний делегат ГО ФВУ за участю офіційних 
представників команд на якій затверджуються відповідні форми. 

13.2. Нарада проводиться не пізніше аніж за 8 - 12 годин до початку гри. 
У ході наради представники команд подають технічному делегату паспорти 
гравців, технічні заявки на гравців та офіційних осіб, а також два комплекти 
форми для подальшого затвердження її на гру Технічним делегатом ГО ФВУ. 

13.3. Перезаявка з числа заявлених на матч не дозволяється. 
13.4. Технічний делегат в ході наради приймає рішення по питаннях в 

межах своїх обов’язків. На нараді визначається механізм своєчасного 
отримання тренерами і представниками команд офіційних документів змагань: 
допуск гравців і наявність дисциплінарних порушень, розклад ігор, отримання 
протоколів ігор та підсумкових документів.  

13.5. Питання, що знаходяться поза компетенцією Технічного делегата 
ГО ФВУ передаються ним на розгляд Директорату ГО ФВУ. 

13.6. Клуби (команди) – господарі мають забезпечити проведення 
урочистої церемонії відкриття, закриття та нагородження переможців та 
призерів. «Рекомендації по проведенню церемоній відкриття, закриття і 
нагородження переможців та призерів змагань» у Додатку 12 до Регламенту. 

13.7. Для команд суперліги (чоловічі команди) початок матчів в робочий 
день (враховуючи державні робочі дні) не раніше 18:00 год., та не пізніше 
20:30 год., у вихідний або в другий день матчів (враховуючи державні свята) 
не раніше 13:00 год. та не пізніше 17:30 год. 

Для команд суперліги (жіночі команди) початок матчів в робочий день 
(враховуючи державні робочі дні) не раніше 16:00 год., та не пізніше 20:30 
год., у вихідний або в другий день матчів (враховуючи державні свята) не 
раніше 11:00 год. та не пізніше 14:30 год. 

Для команд вищої ліги початок першого матчу в робочий день 
(враховуючи державні робочі дні) не раніше 16:00 год., та не пізніше 20:30 
год., в другий день матчів (враховуючи державні свята) (при першому або 
останьому турі де кількість ігрових днів три) не раніше 14:00 год. та не пізніше 
17:00 год. У вихідний або в другий день матчів (враховуючи державні свята) не 
раніше 10:30 год. та не пізніше 13:30 год. 

Для команд першої ліги початок першого матчу в робочий день 
(враховуючи державні робочі дні) не раніше 16:00 год., та не пізніше 20:30 
год., в другий день матчів (враховуючи державні свята) (при першому або 
останьому турі де кількість ігрових днів три) не раніше 14:00 год. та не пізніше 
17:00 год. У вихідний або в другий день матчів (враховуючи державні свята) не 
раніше 10:30 год. та не пізніше 13:30 год. 

Для команд другої ліги початок першого матчу в робочий день 
(враховуючи державні робочі дні) не раніше 16:00 год., та не пізніше 20:30 
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год., в другий день матчів (враховуючи державні свята) (при першому або 
останьому турі де кількість ігрових днів три) не раніше 14:00 год. та не пізніше 
17:00 год. У вихідний або в другий день матчів (враховуючи державні свята) не 
раніше 10:30 год. та не пізніше 13:30 год. 

Для команд, які приймають участь в змаганях Кубка України початок 
першого матчу в робочий день (враховуючи державні робочі дні) не раніше 
16:00 год., та не пізніше 19:00 год., у вихідний або в другий день матчів (при 
туровій системі) (враховуючи державні свята) не раніше 14:00 год. та не 
пізніше 17:00 год. В третій день змагань не раніше 11:00 год. та не пізніше 
13:30 год. 

При двох або більше матчів в день інтервал між матчами складає 2,5 
години, а при запровадженні карантинних заходів 3 години. 

В студентській, дитячій, шкільній, ветеранських лігах час початку матчів 
згідно Регламенту відповідних змагань. 

 
РОЗДІЛ ХІV 

14. СУДДІВСТВО ЗМАГАНЬ 
14.1. Для участі у змаганнях у якості технічного делегата, першого 

(другого) судді, допускаються особи, затверджені на поточний сезон 
Виконкомом ГО ФВУ за рекомендаціями Директорату та Арбітражної комісії ГО 
ФВУ. 

14.2. Проведення кожного туру покладається на суддівську бригаду у 
складі: 

- Технічний делегат ГО ФВУ; 
14.3. Суддівська бригада на кожну гру складається з: першого судді, 

другого судді, секретаря, суддів на лініях - 2 чол., та технічного персоналу: 
- корт-менеджер (старший по майданчику); 
- оператора табло; 
- інформатора; 
- подавальників м’ячів; 
- швидких протиральників; 
- оператора відеоповторів (при його наявності). 
14.4. Регіональні арбітражні комісії забезпечують участь у суддівстві 

місцевих суддів, які також повинні мати допуски-дозволи, затверджені 
Арбітражною комісією ГО ФВУ за поданням регіональних осередків федерації 
волейболу. 

14.5. Для суддівства змагань з волейболу в Україні визначається єдина 
суддівська форма – темно синій верх із вставками білих рукавів та темно синій 
низ із застосуванням емблем відповідних суддівських категорій. 

14.6. Президент ГО ФВУ має право призначити на матч (тур) Інспектора 
ГО ФВУ, який має високий особистий авторитет, компетентність та повну 
довіру з боку волейбольної громадськості, Виконкому та Президента ГО ФВУ. 
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14.7. Статус Інспектора ГО ФВУ дозволяє йому виконувати службові 
обов’язки без наявності особистої ліцензії. Інспектор ГО ФВУ також може бути 
призначений Президентом ГО ФВУ на прохання будь-якої з команд-учасниць, 
при цьому фінансові витрати пов’язані з призначенням і виконанням функцій 
інспектора несе команда (клуб)-ініціатор. 

14.8. Технічні делегати ГО ФВУ прибувають за день до гри або в день 
гри, але не пізніше 8-12 годин до початку гри, Інспектори ГО ФВУ, судді ГО 
ФВУ прибувають на матчі туру в день першої гри не пізніше ніж за 7 годин до 
проведення матчу (гри) та виконують свої функції згідно Положень, які 
затверджені Виконкомом ГО ФВУ (Додатки до Регламенту відповідно № 13, 14 
та 15) та вимог цього Регламенту. 

У фінальних етапах чемпіонату, Кубка та Суперкубка України з 
волейболу Технічні делегати ГО ФВУ, судді ГО ФВУ прибувають на матчі за 
день до гри. 

14.10. Звітну документацію щодо проведення змагань технічний делегат 
ГО ФВУ повинен надати до Директорату ГО ФВУ терміново протягом 2-х днів 
після закінчення туру. В разі не надання данної інформації протягом 
встановленого терміну Технічний делегат ГО ФВУ понесе покарання згідно 
«Дисциплінарного кодексу ГО ФВУ». 

 
РОЗДІЛ ХV 

15. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ПРИЗЕРІВ 
15.1. Командам, які посіли перші місця у змаганнях серед команд 

суперліги, присвоюється звання “ЧЕМПІОН УКРАЇНИ”. Гравці, тренери, 
офіційні особи команди-чемпіона (не більше 25 осіб, в т.ч. 9 офіційних осіб та 
16 гравців) нагороджуються медалями Мінмолодьспорту або медалями ГО 
ФВУ. 

15.2. Команди, що посіли друге і третє місця. Гравці, тренери, офіційні 
особи команди (не більше 25 осіб, в т.ч. 9 офіційних осіб та 16 гравців) 
нагороджуються медалями Мінмолодьспорту або медалями ГО ФВУ. 

15.3. ГО «Федерація волейболу України» нагороджує команду-чемпіона 
і команди, що посіли у суперлізі друге та третє місця кубками ГО ФВУ. 

15.4. Чоловічій і жіночій командам, які вибороли перші місця серед 
команд вищої ліги, присвоюється звання “ПЕРЕМОЖЕЦЬ ЧЕМПІОНАТУ 
УКРАЇНИ СЕРЕД КОМАНД ВИЩОЇ ЛІГИ”, вони нагороджуються Кубками. 
Гравці, тренери, офіційні особи команд (не більше 20 осіб, в т.ч. 5 офіційних 
осіб та 15 гравців) нагороджуються медалями ГО ФВУ. 

15.5. Команди, що посіли друге і третє місця нагороджуються Кубками. 
Гравці, тренери, офіційні особи команди (не більше 20 осіб, в т.ч. 5 офіційні 
особи та 15 гравців) нагороджуються медалями ГО ФВУ. 

15.6. Чоловічій і жіночій командам, які вибороли перші місця серед 
команд першої ліги, присвоюється звання “ПЕРЕМОЖЕЦЬ ЧЕМПІОНАТУ 
УКРАЇНИ СЕРЕД КОМАНД ПЕРШОЇ ЛІГИ”, вони нагороджуються Кубками ГО 
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ФВУ; гравці, тренери, офіційні особи команд (не більше 18 осіб, в т.ч. 4 
офіційні особи та 14 гравців) нагороджуються медалями та дипломами ГО 
ФВУ. 

15.7. Команди, що посіли друге і третє місця нагороджуються Кубками 
ГО ФВУ. Гравці, тренери, офіційні особи команди (не більше 18 осіб, в т.ч. 4 
офіційні особи та 14 гравців) нагороджуються медалями ГО ФВУ. 

15.8. Чоловічій і жіночій командам, які вибороли перші місця серед 
команд другої ліги, присвоюється звання “ПЕРЕМОЖЕЦЬ ЧЕМПІОНАТУ 
УКРАЇНИ СЕРЕД КОМАНД ДРУГОЇ ЛІГИ”, вони нагороджуються Кубками; 
гравці, тренери, офіційні особи команд (не більше 16 осіб, в т.ч. 4 офіційні 
особи та 12 гравців) нагороджуються медалями ГО ФВУ. 

15.9. Команди, що посіли друге і третє місця нагороджуються Кубками 
ГО ФВУ. Гравці, тренери, офіційні особи команди (не більше 15 осіб, в т.ч. 4 
офіційні особи та 12 гравців) нагороджуються медалями ГО ФВУ. 

15.10. Чоловіча та жіноча команди-володарі “КУБКУ УКРАЇНИ” - 
одержують Кубок ГО ФВУ, медалі ГО ФВУ. Гравці, тренери, офіційні особи 
команд (не більше 25 осіб, в т.ч. 9 офіційних осіб та 16 гравців) 
нагороджуються відповідними медалями ГО ФВУ.  

15.11. Команди, які посіли друге та третє місця нагороджуються 
пам’ятними відзнаками ГО ФВУ. Гравці, тренери, офіційні особи команд (не 
більше 25 осіб, в т.ч. 9 офіційних осіб та 16 гравців) нагороджуються 
відповідними медалями ГО ФВУ. 

15.12. За підсумками сезону Директорат ГО ФВУ визначає рейтинг 
команд по лігах. 

15.13. На підставі підсумків змагань чемпіонату та Кубка України та 
рейтингу команд визначаються команди-учасниці змагань за кубки 
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. 
5. Команді, яка посіла четверте місце в чемпіонаті України при цьому 

маючи фінансові можливості. 
5. Команді, яка посіла друге місце в Кубку України, (при умові коли 

Чемпіон і Володар Кубку України одна і таж команда).  
15.14. В разі відмови команди виступати в єврокубках, це право 

переходить до наступної за рейтингом ГО ФВУ команди. 
15.15. Європейська конфедерація волейболу самостійно вирішує в 

якому змагані єврокубку буде виступати та чи інша команда згідно наданого 
рейтингу ГО ФВУ. 
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РОЗДІЛ ХVІ 
16. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ 

16.1. Витрати на підготовку, організацію та проведення змагань з 
волейболу розподіляються між усіма суб’єктами, причетними до зазначених 
змагань.  

16.2. Бюджет ГО «Федерація волейболу України» на проведення 
змагань формується за рахунок отриманих коштів, а саме: щорічних внесків 
клубів, внесків за участь гравців, добровільних внесків тренерів, заявочних 
внесків за участь у суддівстві, добровільних внесків клубів на проведення 
змагань та залучених Федерацією коштів від спонсорів, меценатів, тощо. 

16.3. Розмір внесків складає (грн): 
1) щорічні добровільні внески клубів: 

  - суперліга – 2000,00 грн. 
- вища ліга – 1500,00 грн. 
- перша – 1200,00 грн. 
- друга – 1000,00 грн. 

2) добровільні внески за участь гравців: 
- суперліга – 600,00 грн. 

   - вища ліга – 550,00 грн. 
  - перша ліга – 500,00 грн. 
  - друга ліга – 450,00 грн. 

3) добровільні заявочні внески клубів на проведення змагань чемпіонату, 
Кубка України, Суперкубка України з волейболу: 

- суперліга – 60 000,00 грн. 
   - вища ліга – без внеску. 
   - перша ліга – без внеску. 

- друга ліга – без внеску.  
Команди, які не приймають участь у чемпіонаті України (лишень Кубок 
України) – 5000,00 грн.  
4) добровільні внески за участь у суддівстві: 

- суперліга – 2500,00 грн. 
- вища ліга – 1500,00 грн.  
- перша ліга – 1000,00 грн. 
- друга ліга – 700,00 грн. 
- місцеві судді – 500,00 грн. 

Суддівські внески повинні бути сплачені до початку 15 жовтня поточного року. 
В разі не сплати судді та технічні делегати не будуть допущені до участі в 
суддівстві чемпіонату, Суперкубка та Кубка України на поточний сезон. 
5) добровільні внески тренерів за отримання сертифікату ГО ФВУ: суперліга, 
вища, перша, друга ліги – 10 000,00 грн. 

16.4. Розмір внесків на проведення змагань з волейболу пляжного, 
паркового, волейболу на снігу,студентського, шкільної і дитячої ліг, серед 
ветеранів, працівників окремих видів професійної діяльності визначаються 
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керівними органами організацій, що проводять змагання з цих видів 
волейболу. 

16.5. Для команд суперліги оплату заявочного внеску дозволяється 
вносити двома траншами - перший в розмірі 50% у термін проходження 
мандатної комісії, другий - 50% внеску до 31 грудня 23:59 год. 2021 року. 

16.6. Добровільний внесок за реєстрацію та ліцензування 
закордонного/-них гравця/-ів, тренера/-ів, помічника/-ів головного тренера, 
лікаря/-ів, масажиста/-ів становить 15 000,00 гривень. 

16.7. ГО ФВУ здійснюються виплати на організацію та проведення 
змагань згідно кошторису витрат, затвердженого Виконкомом: 

 - виготовлення та розповсюдження необхідної документації: регламент, 
календар, сертифікати та інші необхідні матеріали; 

 - витрати на нагородження переможців та призерів, згідно розділу XVІ 
даного Регламенту; 

 - всі інші витрати, пов’язані з підготовкою, організацією та проведенням 
змагань.  

16.8. Витрати клубів на проведення змагань здійснюються згідно 
власних кошторисів, у відповідності до вимог чинного законодавства, 
регламентуючих документів та особистих можливостей клубів:  

- на виїзді:  
- усі витрати на відрядження команди - згідно нормативних документів 

та розпоряджень клубу.  
- на власному майданчику: 

- забезпечення інтернет зв’язком, ноутбуком, моніторами, планшетами, 
та принтером; 

- обов’зковим забезпеченням лікарями та медперсоналом швидкої 
допомоги та поліції; 

- обов’язкове забезпеченя трансляції матчу; 
- виготовлення програм, афіш, запрошень, тощо; 
- оренда спортивного залу для тренувань та ігор; 
- оплата проїзду, проживання у готелі та добових у дорозі технічного 

делегата і приїжджих суддів; 
- харчування технічного делегата та приїжджих суддів згідно норм 

Державної служби молоді та спорту України; 
- оплата (гонорар) технічного делегата ГО ФВУ (в разі необхідності в 

день приїзду), корт-менеджера, 1 та 2 суддів здійснюється за дні ігор; 
- оплата роботи суддів на лініях, секретаря гри, диктора-інформатора, 

оператора лічильника, робочих, радиста, прибиральниць, подавальників 
м’ячів та ін.; 

- витрати на придбання цінних подарунків (або готівкою) для 
нагородження кращих гравців гри. 
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16.9. Сплата до ГО «Федерація волейболу України» добровільного 
(заявочного) внеску команд для всіх ліг здійснюється терміном до 15 жовтня 
поточного року. 

16.10. Розміри оплати (гонорару) роботи суддівського апарату (за один 
день суддівства чемпіонату та Кубку України) становлять (грн): 

 

 

Суперліга 
перший етап, 
ІІ та наступні 
етапи Кубка 
(при двох 
матчах/ при 
одному 
матчеві в 
день) 

Ігри плей-
офф, ігри ІІ 
та наступних 
етапів 
чемпіонату, 
перехідні 
ігри за місце 
в суперлізі, 
ігри фіналу 
Кубку 
України 
(при двох 
матчах/ при 
одному 
матчеві в 
день) 

Вища ліга 
(при двох 
матчах/ 

при 
одному 

матчеві в 
день) 

Перша 
ліга 

(при двох 
матчах/ 

при 
одному 

матчеві в 
день) 

Друга 
ліга 
(при 
двох 

матчах/ 
при 

одному 
матчеві 
в день) 

Суперкубок 

Інспектор ГО 
ФВУ 

1000 1000 500 400 400 500 

Технічний 
делегат 

2200/1700 3000/2200 1000/850 750/600 650/500 3000 

Корт-менеджер 450/350 550/350 350/250 350/250 300/200 250 

І-ий та ІІ-ий 
судді 

2200/1700 3000/2200 1000/850 750/600 650/500 3000 

Секретар гри 550/450 650/450 450/350 450/350 350/250 600 

Технічний 
персонал: 
(диктор-
інформатор, 
судді на лініях, 
оператор 
лічильника та 
інші) 

600/450 700/450 400/350 400/250 350/250 550 

Оператор 
відеоповторів 

900/700 1000/800    1000 

Розмір оплати І-го етапу Кубка України з волейболу здійснюється за 
розрахунками оплати вищої ліги. 

В день приїзду розмір оплати (гонорару) роботи технічного делегата ГО 
ФВУ становить 300 грн. 

В день приїзду у фінальних етапах чемпіонату, Кубка та Суперкубка 
розмір оплати (гонорару) роботи технічного делегата ГО ФВУ, суддів ГО ФВУ 
– 1000 грн. 
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16.11. Преміювання членів збірної команди України здійснюється за 
рішенням Виконкому ГО ФВУ у разі досягнення командою запланованих 
результатів. 

РОЗДІЛ ХVІI 
17. МАРКЕТИНГ ТА КОМУНІКАЦІЇ 

17.1. ГО ФВУ володіє винятковими авторськими правами на назви і 
фірмові стилі ГО ФВУ і Змагань ГО ФВУ; 

17.2. ГО ФВУ володіє винятковими авторськими правами на рекламні 
можливості на всіх рекламних носіях в спортивних спорудах під час 
проведення Змагань ГО ФВУ; 

17.3. ГО ФВУ володіє винятковими авторськими правами на телевізійні 
та інші способи висвітлення Змагань ГО ФВУ. 

17.4. Маркетингові аспекти: 
17.4.1. Права ГО ФВУ: 
17.4.2. Сприяти виробництву і реалізації сувенірної продукції Змагань 

ГО ФВУ; 
17.4.3. Залучати гравців національних збірних команд України, а також 

кандидатів до збірних команд для рекламних і PR-акцій ГО ФВУ, Змагань ГО 
ФВУ, Спонсорів ГО ФВУ; 

17.4.4. Укладати контракти зі спонсорами, визначати титули спонсорів 
ГО ФВУ, Змагань ГО ФВУ і національних збірних команд України; 

17.4.5. Надавати право ексклюзивності Спонсорові ГО ФВУ, Змагань ГО 
ФВУ; 

17.4.6. Передавати третім особам повністю або частково свої права, 
пов'язані з проведенням Змагань ГО ФВУ; 

17.4.7. Використовувати теле-, відео-, фотоматеріали, що відображають 
матчі Змагань ГО ФВУ в їх сукупності і окремо, включаючи зображення гравців 
і тренерів Клубів для цілей, спрямованих на просування Змагань ГО ФВУ і 
національних збірних команд України; 

17.2. Обов'язки ГО ФВУ: 
17.2.1. Розробляти і використовувати назви і Фірмові стилі ГО ФВУ і 

Змагань ГО ФВУ; 
17.2.2. Використовувати назви і Фірмові стилі Клубів і / або інших 

провідних організацій втому вигляді, в якому вони затверджені цими 
організаціями; 

17.2.3. Встановлювати розміри, розташування, технічні вимоги та 
кількість рекламних носіїв, визначати рекламний простір для Клубів і / або 
інших провідних організацій в Відповідно до Регламенту змагань. 

17.3. Права Клубу / організаційного комітету: 
17.3.1. Розробляти Фірмовий стиль Клубу / організаційного комітету; 
17.3.2. Використовувати Фірмові стилі Клубу / організаційного комітету, 

Спонсорів Клубу / організаційного комітету; 
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17.3.3. При отриманні письмового дозволу від ГО ФВУ використовувати 
назви і Фірмові стилі ГО ФВУ, Змагань ГО ФВУ в тому вигляді, в якому вони 
затверджені та зареєстровані в ГО ФВУ; 

17.3.4. На неексклюзивних правах використовувати теле-, відео-, 
фотоматеріали, що відображають домашні матчі Клубу, в тому числі 
зображення гравців і тренерів, в рекламних, ліцензійних та маркетингових 
цілях за умови, що таке використання не порушує прав ГО ФВУ і її контрактних 
зобов'язань по відношенню до третіх осіб; 

17.3.5. При отриманні письмового дозволу від ГО ФВУ використовувати 
рекламні поверхні на формі і тілі гравців відповідно до вимог «Офіційних 
волейбольних правил» ФІВБ, Регламентом проведення змагань та інших 
регламентуючих документів ГО ФВУ; 

17.3.6. Використовувати рекламний простір, розроблений ГО ФВУ, 
відповідно до Регламенту; 

17.3.7. Укладати контракти з Спонсорами з урахуванням 
зарезервованих ГО ФВУ категорій; 

17.3.8. Проводити рекламні акції, спеціальні маркетингові та інші заходи 
під час проведення Змагань ГО ФВУ у власних цілях відповідно до політики 
популяризації Змагань ГО ФВУ і виду спорту в цілому; 

17.3.9. Розпоряджатися коштами, отриманими від реалізації своїх 
рекламних і комерційних прав; 

17.4. Обов'язки Клубу / організаційного комітету: 
17.4.1. Гарантувати, що використання торгових марок не призведе до 

дискредитації і компрометації продукту, а також не відіб'ється несприятливо 
на репутації і іміджі ГО ФВУ, Змагань ГО ФВУ, Спонсорів ГО ФВУ. Клуб і / або 
інший організаційний комітет підтверджує свою відповідальність за 
несанкціоноване використання торгових марок, що порушує права ГО ФВУ і 
Спонсорів ГО ФВУ; 

17.4.2. Сприяти виробництву і реалізації сувенірної продукції ГО ФВУ, 
Змагань ГО ФВУ; 

17.4.3. За запитом ГО ФВУ передавати зображення гравців і тренерів і 
отримувати їх згоду на вказане використання. 

17.5. Комунікаційні аспекти 
17.5.1. Обов'язки ГО ФВУ: 
17.5.1. Розробляти розділ «Преса» і «Вимоги по роботі в соціальних 

мережах» в Регламенті. 
17.5.2. Контролювати виконання обов'язків Клубів по роботі з пресою та 

соціальними мережами. 
17.6. Права Клубів: 
17.6.1. Розробляти і реалізовувати комунікативні ініціативи, що не 

суперечать Регламенту ГО ФВУ. 
17.7. Обов'язки Клубу: 
17.7.1. Оперативно виконувати всі запити від прес-служби ГО ФВУ; 
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17.7.2. Мати в штатній структурі підрозділ, відповідальний за зв'язки з 
громадськістю та ЗМІ, проведення прес-конференцій, підготовку 
інформаційних матеріалів, моніторинг ЗМІ; 

17.7.3. Проводити акредитацію представників ЗМІ; 
17.7.4. Сприяти в організації та проведенні заходів для ЗМІ з метою 

популяризації Змагань ГО ФВУ, Гравців, Клубів і їх досягнень, а також виду 
спорту в цілому; 

17.7.5. Надавати інформацію ЗМІ через офіційні інтернет-сайти ГО ФВУ, 
Клубів і інших, в тому числі шляхом розсилки офіційних прес-релізів; 

17.7.6. Боротися з публічним розповсюдженням, в тому числі в ЗМІ і в 
Інтернеті (включаючи офіційні акаунти Клубів в соціальних мережах), 
інформації (відеороликів, зображень, звернень та ін.), що носить образливий, 
негативний, дифамаційний, провокаційний характер, з використанням 
ненормативної лексики, а також інших негативних оцінок, щодо ГО ФВУ і її 
представників, Клубів і їх Гравців, організаційного комітету і спонсорів ГО ФВУ; 

17.7.7. Мати офіційний сайт; 
17.7.8. Мати офіційні акаунти / групи / сторінки в найбільших соціальних 

мережах («Instagram», «Twitter», «Facebook», «YouTube»); 
17.7.9. Використовувати соціальні мережі для створення у 

вболівальника позитивних емоцій від взаємодії з Клубом і ГО ФВУ; 
17.8. Телевізійні та інші способи трансляції 
17.8.1. Права ГО ФВУ: 
17.8.2. Передавати права на висвітлення Змагань ГО ФВУ на 

ексклюзивній та / або неексклюзивній основі. 
17.9. Обов'язки ГО ФВУ: 
17.9.1. Розробляти «Положення про способи виробництва і 

розповсюдження телевізійних і інших трансляцій». 
17.10. Обов'язки Клубів / організаційного комітету: 
17.10.1. Надавати технічні можливості для телевізійного виробництва і 

передачі в ефір або виробляти і передавати в ефір їх самостійно і за свій 
рахунок в суворій відповідності з Регламентом. 

17.11. Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стало 
причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, 
тягне за собою фінансову відповідальність, передбачену згідно 
„Дисциплінарного кодексу ГО ФВУ” (Додаток 1 до Дисциплінарного кодексу ГО 
ФВУ). 

 
17.1. Використання реклами під час проведення змагань з волейболу 

передбачає:  
- розміщення офіційного логотипу ГО ФВУ, реклами на ігровій формі 

команд у кількості та розмірах, що відповідають вимогам Правил, нормам ЄКВ, 
не заважають чітко розрізняти номери, прізвища гравців і назву команди; 
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- обов’язкове розміщення реклами спонсорів ГО ФВУ та команд, які 
приймають участь чемпіонаті та Кубку України на місцях, визначених схемою 
ГО ФВУ; 

- застосування світлової та звукової реклами не повинно заважати 
проведенню змагань і обговорюється на технічній нараді; 

- всі друкарські матеріали, що виготовляються клубом, повинні містити 
наступне: назву змагань, логотип ГО ФВУ, який має бути як мінімум на один 
розмір більше інших логотипів; 

- кожна команда має право розміщати банери своїх спонсорів у 
спортивних залах де проводяться ігри (тури). 

- для підняття вагомості змагань та глядацького інтересу ГО ФВУ 
рекомендує командам-господарям присвячувати проведення турів 
знаменитим спортсменам, тренерам, пам’ятним датам, тощо; 

- допускається розміщення рекламних написів спонсорів ГО ФВУ на 
суддівській формі; 

- клуби, що є господарями, згідно попередньо наданого прохання клубів, 
що є гостями, розміщають їх рекламу у спортивній споруді. 

17.2. Відповідальність за присутність і збереження матеріалів спонсорів 
ГО ФВУ при їх наявності (банери, стікери, бекдропи і т. п.) покладається на 
команди, які приймають участь в чемпіонаті та Кубку України. Це стосується 
всіх спонсорських проявів: банери, стікери, бекдропи для прес-конференцій, 
присутність спонсорських логотипів в афішах, поліграфічній продукції, 
оголошення суддею-інформатором рекламних матеріалів спонсорів. 

17.3. З метою популяризації волейболу команди суперліги зобов’язані: 
- забезпечити онлайн трансляції ігор чемпіонату та Кубку України, 

міжнародних матчів; 
- супроводжувати проведення домашніх матчів випуском та 

розповсюдженням афіш, буклетів, іншої поліграфічної продукції з інформацією 
про учасників та хід змагань. 

 
РОЗДІЛ ХVIIІ 

18. МЕДИЧНИЙ КОНТРОЛЬ І ДОПІНГ-КОНТРОЛЬ 
18.1. Гравці, які приймають участь в чемпіонаті і Кубку України з 

волейболу, в обов’язковому порядку проходять медичний огляд і повинні мати 
допуск фізкультурно- лікувального диспансеру або іншої медичної установи 
незалежно від форм власності (який/яка має відповідну ліцензію МОЗ 
України). 

18.2. Технічні делегати ГО ФВУ, судді ГО ФВУ зобов’язані надати 
оригінал медичної довідки (згідно встановленого бланку АК ГО ФВУ) для 
допуску суддівства в ЧУ, Кубка та Суперкубка України незалежно від ліг на 
поточний сезон. 

18.3. Використання допінгу в процесі підготовки та участі в змаганнях з 
волейболу в Україні заборонено. Гравці мають суворо дотримуватись 
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антидопінгових вимог, а клуби (команди) мають забезпечити контроль та 
попередження фактів вживання допінгу та несуть за це відповідальність згідно 
з Дисциплінарним Кодексом ГО ФВУ. 

18.4. Національним антидопінговим центром може бути проведений 
допінг-контроль гравців, які приймають участь в чемпіонаті та Кубка України з 
волейболу. 

18.5. У випадку позитивної проби на допінг гравець відлучається від усіх 
змагань до рішення Виконкому ГО ФВУ, який одночасно приймає рішення 
щодо застосування санкцій до клубу (команди). 

18.6. Гравці, які відмовляються проходити допінг-контроль, автоматично 
дискваліфікуються, а команді зараховується поразка з рахунком 0:3 (0:25; 
0:25; 0:25). 

 
РОЗДІЛ ХІХ 

19. ЧЕСНА ГРА 
19.1. Це Положення розроблене для реалізація цілей та впровадження 

в життя принципів правил феєр плей («чесної гри») в українському волейболі. 
Чесність всіх учасників волейбольної громади України повинна бути 

побудована на особистій чесності та власному етичному кодексі кожного 
спортсмена, організатора змагання, тренера, судді, технічного делегата, 
президента команди і т.д. Неухильне дотримання правил феєр-плей 
сприятиме підвищенню популяризації та розвитку волейболу в Україні та й 
спорту в цілому.  

19.2. Не пізніше аніж за одну годину після закінчення гри технічний 
делегат зобов’язаний подати інформацію в Комісію з чесної гри ГО ФВУ (далі - 
Комісія) про кращого гравця кожної з команд, гра якого найбільше відповідає 
принципам «чесної гри». 

19.3. Нагородження призами за чесну гру проводиться щорічно за 
підсумками чемпіонату України з волейболу в 3-х категоріях:  

- за акт чесної гри – відповідно з писаними та неписаними 
правилами спорту. 
Нагородження відбувається відповідно до інформації, наданої технічним 

делегатом до Комісії після кожної гри; 
- за порядність протягом усієї спортивної кар’єри.  

Нагородження відбувається відповідно до інформації, наданої 
волейбольним клубом до Комісії на протязі 5 (п’яти) останніх років; 

- за діяльність, спрямовану на пропагування чесної гри.  
За організацію компаній, проведення лекцій, написання книг, статтей та 

репортажів у ЗМІ. Нагородження відбувається на підставі інформації, наданої 
обласними федераціями волейболу до Комісії. 

19.4. Є три формати нагород за чесну гру (у порядку зростання за 
заслуги наступним чином): 

  а) лист-вітання в усіх трьох категоріях; 
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б) Почесний Диплом в усіх трьох категоріях; 
в) Призи за чесну гру: 

 - приз імені ____________ для нагородження спортсмена або команди 
за чесну гру; 
- приз імені ____________ для нагородження спортсмена, який досяг 

успіхів за чесну гру в своїй кар’ єрі; 
 - приз імені ____________ для нагородження особи або організації за 

пропагування чесної гри; 
- приз за чесну гру для молоді імені ______________. 

 
РОЗДІЛ ХХ 

20. ДОПУСК СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ, ВИМОГИ ДО ІГРОВОГО 
МАЙДАНЧИНКА 

20.1. Всі матчі чемпіонату (незалежно від ліг), Кубка, Суперкубка 
України проводяться на майданчиках критих спортивних споруд, затверджених 
Директоратом ГО ФВУ, за умови наявності акта технічної готовності даної 
спортивної споруди, та сертифікату готовності спортивної споруди (Додаток 3 
та 4 до Регламенту), та відповідає вимогам «Положення щодо забезпечення 
громадського порядку та безпеки учасників і глядачів під час проведення 
масових спортивно-видовищних заходів на спортивних спорудах або 
спортивних змагань в інших місцях» (за винятком пляжного волейболу та 
волейболу на снігу); 

20.2. Спортивні споруди, призначені для проведення матчів чемпіонату, 
повинні бути прийняті в експлуатацію спеціальною комісією до дати початку 
чемпіонату, мати дозвіл на введення об'єктів в експлуатацію і відповідати 
вимогам Правил гри та цього Регламенту (за винятком волейболу пляжного та 
волейболу на снігу); 

20.3. Всі клуби не пізніше вказаного терміну проходження реєстрації та 
допуску мають надіслати на адресу Директорату форму -0000, фото 
спортивної споруди, де проводяться змагання, а також копії документа про 
Прийняття спортивні споруди спецкомісією. На підставі надання даних 
Директорат ГО ФВУ приймає рішення про Прийняття залу для проведення ігор 
чемпіонату, Кубка і Суперкубка України. 

20.4. Даний документ видається Технічному делегату ГО ФВУ перед 
початком змагань. 

20.5. У волейболі пляжному і волейболі на снігу спортивні споруди та 
майданчики допускаються відповідно до Положення про змагання. 

20.6. Сертифікація залу здійснються комісією, яка складається з Голови 
місцевої (обласної) арбітражної комісції, представником регіонального 
осередку (відокремленого підрозділу) ГО ФВУ, представником клубу/команди. 
Проходження сертифікації залу визначається спеціальним графіком. 

20.7. Команда, яка не пройшла сертифікацію залу на момент реєстрації 
та ліцензування має термін усунути усі недоліки і пройти нову сертифікацію 
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залу. В разі не виконання вимог і усунення недоліків, проведення турів 
відбувається на іншій спортивній арені, яка відповідає вимогам 
затвердженими Директоратом ГО ФВУ по проведенню змагань з повним 
фінансовим забезпеченням, як команди-господаря туру. 

20.8. За надання недостовірних даних в сетрифікаті та акті технічної 
готовності передбачена фінансова відповідальність згідно „Дисциплінарного 
кодексу ГО ФВУ” (Додаток 1 до Дисциплінарного кодексу ГО ФВУ). 

20.9. Спортивна арена команди, яка приймає тур (незалежно від стадії 
змагань) повинна відповідати вимогам та критеріям, затвердженими 
Директоратом ГО ФВУ на період проходження реєстрації та ліцензування. 
Якщо данна спортивна арена команди, яка приймає тур, не відповідає 
вимогам та критеріям, затвердженими Директоратом ГО ФВУ по проведенню 
змагань, право його проведення переходить іншій команді, (або) знаходить 
спортивну арену, яка відповідає вимогам, затвердженими Директоратом ГО 
ФВУ по проведенню змагань. Обов’язковою вимогою у фінальній частині 
Суперкубка та Кубка України серед чоловічих та жіночих команд є спеціальне 
покриття (Gerflor та інші). Обов’язковою вимогою у фінальній частині 
чемпіонату України (за 1-4 місця) серед чоловічих та жіночих команд суперліги 
є спеціальне покриття (Gerflor та інші). 

20.10. Вимоги до ігрового майданчика і додатковим приміщенням 
спортивної споруди/-зал (у) для матчів чемпіонату України серед чоловічих та 
жіночих команд суперліги, Кубка і Суперкубка України. 

20.11. Спортивний зал для матчів Суперліги повинен відповідати таким 
вимогам: 

- розмір контрольованої змагальної зони min. 32 м. на min. 20 м.; 
- ігрова зона 31 м. на 19 м.; 
- висота стелі в нижній його частині над ігровою зоною не менше 9 м.; 
- підлогове покриття - «Taraflex» / «Mondoflex», «Gerflor» покладений на 

дерев'яну підлогу на лагах або паркет (на матчах чемпіонату І, ІІ, ІІІ етапів - за 
бажанням); 

- дерев’яне підлогове покриття покладене на лагах або паркет; 
- освітленість ігрової зони на висоті 1 м. – min. як 1000 люкс; 
- температура повітря в залі від 16 до 25 С; 
- кількість місць для глядачів не менше 450 (чотириста п’ятдесят); 
- ігрова зона огороджена травмобезпечними щитами для банерів 

розміром 3 м. на 1 м., або травмобезпечними LED-панелями розміром 3 м. на 
1 м.; 

- кількість місць для ТБ-камер не менше 3 (трьох); 
- кількість роздягалень для Команд, що мають вихід в зал, не менше 4 

(чотирьох), або 2 (двох) в залежності від системи проведення; 
- кількість душових в роздягальнях Команд не менше 3 (трьох) та 

кількість туалетів в роздягальнях Команд не менше 1 (одного); 
- кількість роздягалень для суддів не менше 2 (двох); 
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- кількість роздягалень для групи підтримки і подавальників не менше 2 
(двох); 

- інтернет-з'єднання на арені; 
- кімнату для нарад з комп'ютером, підключеним до Інтернету, принтер, 

ксерокс; 
- кімнату для проведення прес-конференції; 
20.12. Вимоги до ігрового майданчика і додатковим приміщенням 

спортивної споруди/-зал (у) для матчів чемпіонату України серед чоловічих та 
жіночих команд вищої ліги. 

20.13. Спортивний зал для матчів вищої ліги повинен відповідати таким 
вимогам: 

- розмір контрольованої змагальної зони min. 32 м. на min. 20 м.; 
- ігрова зона 31 м. на 19 м.; 
- дерев’яне підлогове покриття покладене на лагах або паркет; 
- висота стелі в нижній його частині над ігровою зоною не менше 8,0 м.; 
- підлогове покриття - «Taraflex» / «Mondoflex», «Gerflor» покладений на 

дерев'яну підлогу на лагах або паркет - за бажанням; 
- освітленість ігрової зони на висоті 1 м. – min. як 800 люкс; 
- температура повітря в залі від 16 до 25 С; 
- кількість місць для глядачів не менше 250 (двісті п’ятдесят); 
- ігрова зона огороджена травмобезпечними стійками для банерів 

розміром 3 м. на 1 м., або травмобезпечними LED-панелями розміром 3 м. на 
1 м. – за бажанням; 

- кількість місць для ТБ-камер не менше 1 (однієї); 
- кількість роздягалень для Команд, що мають вихід в зал, не менше 4 

(чотирьох), або 2 (двох) в залежності від системи проведення; 
- кількість душових в роздягальнях Команд не менше 2 (двох) та кількість 

туалетів в роздягальнях Команд не менше 1 (одного); 
- кількість роздягалень для суддів не менше 2 (двох); 
- кількість роздягалень для групи підтримки і подавальників не менше 2 

(двох); 
- інтернет-з'єднання на арені; 
- кімнату для нарад з комп'ютером, підключеним до Інтернету, принтер, 

ксерокс; 
20.14. Вимоги до ігрового майданчика і додатковим приміщенням 

спортивної споруди/-зал (у) для матчів чемпіонату України серед чоловічих та 
жіночих команд першої та другої ліг. 

20.15. Спортивний зал для матчів першої та другої ліг повинен 
відповідати таким вимогам: 

- розмір контрольованої змагальної зони min. 32 м. на min. 20 м.; 
- ігрова зона 31 м. на 19 м.; 
- дерев’яне підлогове покриття покладене на лагах або паркет; 
- висота стелі в нижній його частині над ігровою зоною не менше 9,0 м.; 



 

 

 

37 

- підлогове покриття - «Taraflex» / «Mondoflex», «Gerflor» покладений на 
дерев'яну підлогу на лагах або паркет - за бажанням; 

- освітленість ігрової зони на висоті 1 м. – min. як 700 люкс; 
- температура повітря в залі від 16 до 25 С; 
- кількість місць для глядачів не менше 200 (двісті); 
- ігрова зона огороджена травмобезпечними стійками для банерів 

розміром 3 м. на 1 м., або травмобезпечними LED-панелями розміром 3 м. на 
1 м. – за бажанням; 

- кількість місць для ТБ-камер не менше 1 (однієї); 
- кількість роздягалень для Команд, що мають вихід в зал, не менше 4 

(чотирьох), або 2 (двох) в залежності від системи проведення; 
- кількість душових в роздягальнях Команд не менше 2 (двох) та кількість 

туалетів в роздягальнях Команд не менше 1 (одного); 
- кількість роздягалень для суддів не менше 2 (двох); 
- кількість роздягалень для групи підтримки і подавальників не менше 2 

(двох); 
- інтернет-з'єднання на арені; 
- кімнату для нарад з комп'ютером, підключеним до Інтернету, принтер, 

ксерокс; 
20.16. Вимоги для стадіону для проведення чемпіонату і Кубка України з  
волейболу пляжного та волейболу на снігу містяться в Положенні про 

змагання. 
20.17. Ігрова зона 
20.17.1. Ігровою зоною є площа, що включає в себе ігровий майданчик і 

вільні зони розміром 6.5 м. з боку лицьових ліній і 5 м. з боку бічних ліній (за 
винятком волейболу пляжного та волейболу на снігу. 

20.17.2. Під час офіційної розминки в межах ігрової зони можуть 
перебувати особи, включені в офіційний протокол, і судді матчу. 

20.17.3. Під час матчу в ігровій зоні повинні знаходитися тільки Гравці, 
що знаходяться на майданчику, головний тренер, судді і протиральники / 
подавальники (в відведених їм місцях). 

20.17.4. Під час перерв допускається вихід в ігрову зону, але не на 
майданчик, запасних гравців, тренерів, лікарів і масажистів, а також 
телеоператорів при проведенні телетрансляцій матчу. 

20.18. Контрольна зона змагань 
20.18.1. Контрольна зона змагань включає в себе Ігрову зону і додаткові 

зони по периметру ігрової шириною до 3 м., необхідні для розміщення 
суддівських столів, лавки і зони розминки запасних гравців, місць для преси, 
операторів з переносними ТВ-камерами, статистиків і обслуговуючого 
персоналу матчу. 

20.18.2. В межі контрольної зони змагань допускаються особи з 
акредитаціями, дійсними в цій зоні, а в контрольну зону змагань за лавою 
запасних тільки: 
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- гравці і тренери, включені в протокол матчу; 
- технічний делегат ГО ФВУ, Інспектор і судді матчу; 
- представник і оператори ТВ-компанії, що здійснює трансляцію матчу; 
- технічний персонал матчу. 
20.19. Для проведення волейбольного матчу місця проведення змагань 

повинні мати матеріально-технічне обладнання згідно затвердженого 
Директоратом ГО ФВУ Переліку (Додаток 5 до Регламенту) 

 
РОЗДІЛ ХХІ 

21. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ 
21.1. У спортивному залі, де проводиться будь-який матч чемпіонату, 

Кубку, Суперкубку України, на самому видному місці повинні бути вивішені 
державний прапор України, прапор ГО ФВУ, однакового розміру / площі 
(розмір 3 м. х 2 м. або 1.5 м. х 2 м.) з урахуванням особливостей даної 
спортивні споруди. 

21.2. Перед початком матчу чемпіонату, Кубка, Суперкубка України після 
оголошення команд і до представлення суддів виконується перший куплет і 
приспів Державного гімну України. 

21.3. Гравці, тренери, керівники та інші посадові особи Клубів, судді, , 
Техделегати, Інспектори і посадові особи ГО ФВУ під час звучання державного 
гімну України повинні знаходитися на своїх місцях, стоячи обличчям до 
державного прапора, без головних уборів, дотримуючись загальноприйнятих 
норм поведінки і поваги до символів держави. 

21.4. При проведенні двох і більше ігор в день гімн виконується тільки 
перед останньою грою. 

 
РОЗДІЛ ХХІІ 

22. ОРГАНІЗАЦІЯ ШОУ ТА ВИКОРИСТАННЯ АУДІОСИСТЕМИ 
22.1. При офіційному представлені стартового складу команд група 

підтримки приймає участь в цьому як для місцевої команди так і для 
господарів майданчика. 

22.2. При організації шоу під час матчу, виступ танцювальної групи 
підтримки на ігровому полі дозволяється тільки після виконання технічним 
персоналом офіційного ігрового протоколу (витирання майданчику і т.п.). 
Група підтримки повинна чергувати свої виступи на сторонах обох команд. 

22.2. Виступи ведучого (ді-джея) не повинні бути спрямовані на 
розпалювання ворожнечі та ненависті до команди суперника і не повинні 
містити образливих і провокаційних висловлювань на її адресу. 

22.3. На матчах чемпіонату, Кубка, Суперкубка України дозволено 
використання центральної аудіосистеми інформатору і ді-джею матчу до 
свистка на подачу. Забороняється використання звукових сигналів повітряної 
тривоги (сирени), і інших спецсигналів. 
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22.4. Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, тягне за собою 
фінансову відповідальність, передбачену згідно „Дисциплінарного кодексу ГО 
ФВУ” (Додаток 1 до Дисциплінарного кодексу ГО ФВУ). 
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Додаток № 1 
                до Регламенту 

змагань з волейболу в Україні 
 сезону 2021-2022 років 

 
ПОЛОЖЕННЯ  

про ДИРЕКТОРАТ ГО ФВУ 
по проведенню змагань з волейболу в Україні 

 
Директорат ГО «Федерація волейболу України» - орган, який 

створюється для здійснення оперативного управління ходом змагань 
чемпіонату, Кубка, Суперкубка України та інших змагань, які проводяться під 
егідою ГО ФВУ. Директорат діє згідно з регламентуючими документами ГО 
ФВУ. 

СКЛАД ДИРЕКТОРАТУ ГО ФВУ 
Персональний склад Директорату ГО ФВУ затверджується Виконкомом 

ГО «Федерація волейболу України» на ігровий сезон з серпня до липня 
наступного року. 

До складу Директорату входять: 
- голова Директорату ГО ФВУ (головний суддя змагань). 
- голова тренерської комісії ГО ФВУ; 
- голова арбітражної комісії ГО ФВУ; 
- член трансферної комісії ГО ФВУ; 
- юрисконсульт ГО ФВУ. 

ФУНКЦIЇ ДИРЕКТОРАТУ ГО ФВУ 

1). Забезпечує виконання вимог Регламенту та Регламентів про проведення 
змагань студентської, шкільної, дитячої ліг, інших офіційних всеукраїнських і 
міжнародних змагань, приймає рішення щодо поточних питань, які відносяться 
до підготовки, організації та проведення змагань. 
2). Розробляє систему проведення змагань по лігах і подає на затвердження 
Виконкому ГО ФВУ. 
3). Складає календар змагань з волейболу в Україні. 
4). Надає допомогу в розробці календаря змагань студентської, шкільної, 
дитячої ліг, інших офіційних всеукраїнських і міжнародних змагань. 
5). Визначає місця проведення турів чемпіонату, Кубка, Суперкубка України та 
інших змагань ГО ФВУ. 
6). Вирішує питання, пов`язані зі змінами календаря, строків та місць 
проведення змагань. 
7). Проводить мандатну комісію: приймає іменні заявки, здійснює реєстрацію 
та ліцензування гравців, тренерів та інших офіційних осіб. 
8). Здійснює дозаявки. 
9). Вирішує питання щодо переходу гравців з одного клубу до іншого. 
10). Визначає готовність спортивних баз до проведення змагань. 
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11). Узгоджує 1,2 суддів на змагання за поданням Арбітражної комісії ГО ФВУ. 
12). Проводить навчання, призначає на змагання і контролює роботу технічних 
делегатів ГО ФВУ. 
13). Сприяє рекламі змагань з волейболу через засоби масової інформації 
(телебачення, радіо, соціальні мережі, пресу). 
14). Готує, по закінченні сезону, на розгляд Виконкому ГО ФВУ інформативно-
аналітичні матеріали. 
15). Виконує інші функції, пов`язані із проведенням змагань чемпіонату, Кубка 
та Суперкубка України з волейболу та змагань студентської, шкільної, дитячої 
ліг, інших офіційних всеукраїнських і міжнародних змагань. 
16). Остаточне рішення всіх питань, пов’язаних зі змаганнями, є компетенцією 
Апеляційного комітету ГО «Федерація волейболу України». 
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                    Додаток № 2 
                до Регламенту 

змагань з волейболу в Україні 
 сезону 2021-2022 років 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про Апеляційний комітет ГО ФВУ 
 

 
Апеляційний комітет - орган, який розглядає конфліктні питання та 

ситуації, пов`язані із проведенням змагань чемпіонату, Кубка і Суперкубка 
України за участю зацікавлених сторін. 

Склад Апеляційного комітету затверджує Виконком ГО «Федерація 
волейболу України». Термін повноважень Апеляційного комітету визначається 
строком проведення вищезгаданих змагань. 

Голова та члени Апеляційного комітету обираються Виконкомом ГО 
«Федерація волейболу України». 

Апеляційний комітет діє згідно із регламентуючими документами ФІВБ, 
ЄКВ керуючись в своїй діяльності діючим законодавством України, Статутом 
ГО ФВУ, Регламентом змагань з волейболу в Україні, регламентами 
проведення конкретних змагань та цим Положенням. 

Апеляційний комітет збирається на свої засідання в міру необхідності за 
зверненням суб’єктів змагань для розгляду конфліктних ситуацій, які 
невдалось вирішити на рівні Директорату ГО ФВУ. 

Апеляційний комітет не обмежується апеляцією, скаргою або протестом, 
а зобов`язаний перевірити справу повністю. 

Апеляційний комітет має право вимагати справи, що розглядаються, 
необхідні документи, викликати на свої засідання і заслуховувати усні і 
розглядати письмові скарги, пояснення, свідоцтва всіх суб’єктів змагань 
причетних до справи. 

Явка всіх суб’єктів змагань на запрошення Апеляційного комітету для 
розгляду конфліктних ситуації обов’язкова. 

Апеляційний комітет зобов’язаний розглянути і прийняти рішення по 
конфліктній ситуації чи питанню на протязі 20 (двадцяти) календарних днів 
після офіційного зверенення суб’єктів змагань. 

Рішення Апеляційного комітету є остаточним і не підлягяє перегляду. 
Інформація про рішення Апеляційного комітету надається Виконкому ГО ФВУ. 

Апеляційний комітет веде діловодство та формує документацію по 
розглянутих справах. Розглянуті справи, прийняті по них рішення передаються 
на зберігання Виконкому ГО ФВУ. 
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                 Додаток № 3 
           до Регламенту 

змагань з волейболу в Україні 
 сезону 2021-2022 років 

 
Сертифікат спортивної споруди 

для проведення змагань з волейболу в Україні сезону 2021-2022 років 
 

НАЗВА СПОРТИВНОГО ЗАЛУ: _______________________________________ 

 Адреса: __________________________________________________ 

 e-mail: ___________________________________________________ 

 
0,0

56

5 

___ 

м      0,0 м 

    0 м      0 м       
м 

  
        
   

20,12 м. 

 
12,73 м. 

 

18 м 

      9 м   

0,0

м 
м      0,0 м 

     0 м         0 м    

м 
  

        
 

- Розмір контрольованої змагальної зони (min. 32 м. на min. 20 м.): _____________________ 

- ігрова зона (31 м. на 19 м.): ____________________________________________________ 

- висота стелі в нижній його частині над ігровою зоною не менше 9 м.: __________________ 

- підлогове покриття - «Taraflex» / «Mondoflex», «Gerflor» покладений на дерев'яну підлогу 

на лагах або паркет (на матчах чемпіонату І, ІІ, ІІІ етапів - за бажанням): ________________ 

- дерев’яне підлогове покриття покладене на лагах або паркет: ________________________ 

- освітленість ігрової зони на висоті 1 м. – (min. як 1000 люкс): _________________________ 

- температура повітря в залі від 16 до 25 С: ________________________________________ 

- радіофікація спортивної споріди:_________________________________________________ 

- кодиціонування спортивної споруди: _____________________________________________ 

- кількість місць для глядачів не менше 450 (чотириста п’ятдесят): _____________________ 

- кількість місць для преси: ______________________________________________________ 

- VIP зона: ____________________________________________________________________ 

- ігрова зона огороджена травмобезпечними щитами для банерів розміром 3 м. на 1 м., або 

травмобезпечними LED-панелями розміром 3 м. на 1 м.: _____________________________ 
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- кількість місць для ТБ-камер не менше 3 (трьох): ___________________________________ 

- кількість роздягалень для Команд, що мають вихід в зал, не менше 4 (чотирьох), або 2 

(двох) в залежності від системи проведення: _______________________________________ 

- кількість душових та туалетів для команд, суддів, глядачів: __________________________ 

- кількість роздягалень для суддів не менше 2 (двох): ________________________________ 

- кількість роздягалень для групи підтримки і подавальників не менше 2 (двох): __________ 

- інтернет-з'єднання на арені: ____________________________________________________ 

- кімната для нарад з комп'ютером, підключеним до Інтернету, принтер, ксерокс: _________ 

- кімнату для проведення прес-конференції: ________________________________________ 

- лікарський кабінет: ____________________________________________________________ 

- кімната для допінгу: ___________________________________________________________ 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 

- волейбольні стійки: _________________ комплект/-ти. 

- захист волейбольних стійок: __________ комплект/-ти. 

- суддівська вишка: __________________ комплект/-ти. 

- сітка волейбольна: _________________ комплект/-ти. 

- антени волейбольні: _________________ комплект/-ти. 

- м'ячі волейбольні MIKASA V200W: _____________ шт. 

- м'ячі волейбольні ігрові MIKASA V200W: _________ шт. 

- кошики для м'ячів: ___________________________ шт.  

- підставка для 6-ти ігрових м'ячів: _______________ шт. 

- візок для костюмів (типу супермаркет): __________ шт. 

- вимірювач висоти сітки: ______________________ шт. 

- рулетка довжиною 25 м. (металева): ____________ шт. 

- рушники для витирання підлоги і м'ячів: __________ шт. 

- табуретки для подавальників м'ячів і протиральників: _____ шт. 

- манометр для вимірювання тиску м'яча: __________ шт. 

- насос/-и з голкою для накачування м'ячів: ___________ комплект/-ти. 

- табло настільне перекидне: _____________________ шт. 

- світлозвуковий сигнал для запиту перерв (зумер): _____ комплект/-ти. 

- термометр (кімнатний): ________________________ шт. 

- люксометр: _________________________________ комплект/-ти. 

- столи для суддівської бригади: __________________ шт. 

- столи для статистиків матчу: ____________________ шт. 

- столи для журналістів: _________________________ шт. 

- столи для медичного персоналу: _________________ шт. 

- стільці, лавки для запасних гравців: ______________ шт. 

- столи та крісла для операторів відеоповторів: ______ шт. 

- планшети для суддів та тренерів: ________________ шт. 
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- прапорці суддів на лінії: ________________________ комплект/-ти. 

- мікрофони: __________________________________ шт. 

- накидки (манішки) для перепризначення гравця Ліберо: ____ шт. 

- масажні столи: ________________________________ шт. 

- принтер: _____________________________________ шт. 

- монітор: ______________________________________ шт. 

- ноутбук (для ведення електронного протоколу матчу): ____ шт. 

- державний прапор України 3 х 2 м. або 2 х 1,5 м.: ____ шт. 

- прапор ГО «Федерація волейболу України» 3 х 2 м. або 2 х 1,5 м.: ____ шт. 
 

 Електроне табло: ________________________ 

 - назва змагань: _________________________ 

 - назви команд: __________________________ 

 - показники поточного рахунку: _____________ 

 - команду, що подає: _____________________ 

 - склади команд на гру: ___________________ 

 - склад суддівської бригади на гру: __________ 

 - перерви команд: ________________________ 

 - заміни команд: _________________________ 

 - відеоповтори: __________________________ 

 - рухомий рядок: _________________________ 

 
 
 
 

 
Голова Директорату ГО ФВУ: ___________________ (Льопа А.С.) 

 
Голова місцевої (обласної) АК: _________________ (                                       ) 

 
Представник регіонального осередку (відокремленого підрозділу) ГО 

ФВУ: _____________________ (                                                  ) 

 
Представник клубу/команди: ___________________ (                                      ) 
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                 Додаток № 4 

                до Регламенту 
змагань з волейболу в Україні 

 сезону 2021-2022 років 

Допущено гравців: ___________________  

Допущено офіційних осіб: _____________ 

«____» _________202  р.     (_________________) 

 

ГО «Ф Е Д Е Р А Ц І Я   В О Л Е Й Б О Л У  У К Р А Ї Н И» 

З А Я В О Ч Н И Й   А Р К У Ш 

НА КОМАНДУ                                      МІСТО                                                         

УЧАСНИЦЮ  

ЧЕМПІОНАТУ  (КУБКУ)  УКРАЇНИ  З  ВОЛЕЙБОЛУ  У   _______________  202 / 

202   р.р. 

№ 
ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, 

ПО-БАТЬКОВІ 
№ 

ліцензії 
Д/М/Р н/р. 

№ 
гравця 

№ документу 
(паспорт, 

свідоцтво, ID-
картка) 

Термін дії 
контракту 

(угоди, 
договору) 

Підпис 
гравця 

Віза лікаря 
на кожного 

гравця 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         



 

 

 

47 

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

21.         

22.         

23.         

К Е Р І В Н И Й  С К Л А Д 

№ 
ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, 

ПО-БАТЬКОВІ 
№ 

ліцензії 
Д/М/Р 
н/р.. 

Освіта 

Посада 
у 

команді 

Стаж 
тренерської 

роботи Серія та № 
паспорту/ ID-

картки 

№ 
телефону 

Загаль
ний 

З якого 
року в 
команд

і 

1.           

2.          

3.          

4.          

5.          

 

ФОРМА КОМАНДИ:  основна __________________ 

               запасна     

ПРЕЗИДЕНТ (ГОЛОВА) КЛУБУ ____________________________________________________________ 

ПРЕЗИДЕНТ (ГОЛОВА) РЕГІОНАЛЬНОГО ОСЕРЕДКУ  

(ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ) ГО ФВУ _________________________________________________ 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ’Ї,  

МОЛОДІ ТА СПОРТУ ОДА ________________________________________________________________ 

ЛІКАР _____________________________________________________ допущено – 
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Додаток № 5 
                до Регламенту 

змагань з волейболу в Україні 
 сезону 2021-2022 років 

 
Д О Г О В І Р  № ____ 

 
 
м. Київ       «____»______________2021 р. 
 
 

СТОРОНА-1: Громадська організація «Федерація волейболу України» (далі – ГО ФВУ) в 
особі Президента МЕЛЬНИКА МИХАЙЛА ГРИГОРОВИЧА, який діє на підставі Статуту, з 
однієї сторони, та  
СТОРОНА-2 : волейбольний клуб в особі 
____________________________________________, який діє на підставі Статуту, з іншої 
сторони, уклали цей договір про наступне:  

 
1. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДОГОВОРУ 

1.1. ГО ФВУ, яка є членом Міжнародної Федерації волейболу (ФІВБ) та 
Європейської Конфедерації волейболу (ЄКВ), діє як ексклюзивний організатор проведення 
чемпіонату та Кубка України з волейболу сезону 2021/2022 рр.  

1.2. СТОРОНИ згідно цього Договору зобов`язуються шляхом залучення коштів, 
майна та зусиль сумісно діяти у сфері розвитку та популяризації волейболу, проводити 
змагання з метою популяризації волейболу в Україні, подальшого підвищення майстерності 
волейболістів, залучення широких верств населення до занять спортом, підготовки резерву 
команд майстрів, виявлення найсильніших команд для участі в Європейських Кубках та 
успішного виступу Національних команд України в Олімпійських Іграх, Чемпіонатах Світу, 
Європи та інших міжнародних змаганнях. 

 
2. ОБОВ`ЯЗКИ СТОРIН 

2.1. СТОРОНА-1 зобов`язується:  
2.1.1. Розробити Регламент про чемпіонат та Кубок України з волейболу.  
2.1.2. Провести організаційну роботу щодо залучення CТОРОНИ-2 до змагань.  
2.1.3. Розробити Регламент та календар проведення змагань.  
2.1.4. Оформити допуски-дозволи на гравців, тренерів та інших офіційних осіб.  
2.1.5. Організувати та забезпечити кваліфіковане суддівство змагань. 
2.1.6. Сприяти у придбанні спортінвентарю.  
2.1.7. Забезпечити підготовку інформаційно-методичної документації (таблиць з 

результатами змагань, рейтингу команд тощо). 
2.1.8. Надавати СТОРОНІ-2 оперативну інформацію щодо ходу чемпіонату та Кубка 

України.  
2.1.9. Надавати організаційну допомогу СТОРОНІ-2 в проведенні не менш як двох 

навчально - тренувальних зборів в Україні, одного навчально - тренувального зборів за 
кордоном і участь в міжнародних турнірах.  

2.1.10. На прохання СТОРОНИ-2 проводити оплату будь-яких платежів, внесків, 
мита, штрафів, зборів, грошових коштів за гравців і т.і. за СТОРОНУ-2 до ФІВБ, ЄКВ, 
іноземних клубів, команд, судових і арбітражних органів та інших закордонних організацій. 
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Після цього в термін, указаний в п.2.2.2.9. цього Договору, СТОРОНА-2 відшкодовує всі 
вищевказані витрати СТОРОНІ-1.  

2.1.11. Надати СТОРОНІ-2 (за наявності) волейбольний календар за 2021 рік та 
літературу з волейболу.  

2.2. СТОРОНА-2:  
2.2.1. Визнає виключну ексклюзивну компетенцію ГО ФВУ в організації і проведенні 

чемпіонату та Кубка України з волейболу, визнає та зобов’язується виконувати Положення 
та Регламент змагань, інші нормативні документи та регламентуючі документи, в тому числі 
ФІВБ, ЄКВ, НОК, як документи, що регулюють рішення будь- яких спорів, які виникають у 
зв`язку з проведенням змагань та участю в них.  

2.2.2. Зобов`язується:  
2.2.2.1. Перерахувати на банківський рахунок ГО ФВУ до початку проходження 

мандатної комісії:  
а) заявочний внесок за участь у чемпіонаті та Кубка України в розмірі 

__________________ (_______________ грн. 00 коп.) (без ПДВ); 
б) внесок за ліцензування гравців у розмірі ____________ гривень (________ грн. 

00 коп.) за особу х ____ особи = __________ гривень 
(__________________________________ грн. 00 коп.) (без ПДВ); 

в) щорічний внесок у розмірі ___________ гривень (_______ грн. 00 коп.) (без ПДВ); 
г) внесок за ліцензування закордонного/-них гравця/-ів, тренера/-ів, помічника/-ів 

головного тренера, лікаря/-ів, масажиста/-ів у розмірі _________ гривень (____________ 
грн. 00 коп.) за особу х ____ особи = __________ гривень 
(__________________________________ грн. 00 коп.) (без ПДВ). 

2.2.2.2. Своєчасно та в повному обсязі розрахуватися з Федерацією волейболу 
України у гривневому еквіваленті, якщо команда приймає участь у Кубках Європейської 
конфедерації, згідно регламентуючих документів ЄКВ.  

2.2.2.3. Підготувати місця проведення змагань згідно Правил змагань з волейболу.  
2.2.2.4. Забезпечити роботу представників радіо, преси, телебачення на змаганнях, 

а також висвітлення змагань у засобах масової інформації.  
2.2.2.5. Забезпечити медичне обслуговування змагань.  
2.2.2.6. Забезпечити проведення змагань без порушення громадського порядку.  
2.2.2.7. Забезпечити при прийомі турів змагань фінансування витрат на суддівство 

згідно регламентуючих документів ГО ФВУ та затвердженого кошторису витрат.  
2.2.2.8. Забезпечити збереження заробітної плати гравцям збірних команд України 

під час навчально-тренувальних зборів та участі в змаганнях.  
2.2.2.9. У разі сплати СТОРОНОЮ-1 будь-яких платежів, внесків, штрафів, зборів, 

мита, грошових коштів за гравців і т.і. за СТОРОНУ-2 до ФІВБ, ЄКВ, іноземних клубів, 
команд, судових та арбітражних органів та інших закордонних організацій в 10-денний 
термін після вищевказаної сплати відшкодувати в повному обсязі (в гривневому 
еквіваленті) СТОРОНІ-1 сплачені нею грошові кошти. 

 
 

3. ВИКОНАННЯ ЗОБОВ`ЯЗАНЬ 
3.1. Виконання спільних задач цього Договору  здійснюється СТОРОНАМИ за 

взаємною згодою.  
3.2. Організація, керівництво та проведення чемпіонату та Кубка України з 

волейболу доручається СТОРОНI-1.  
3.3. СТОРОНА-1 є повноважним представником СТОРОНИ-2, керує діяльністю 

Сторін та здійснює всі юридичні та інші дії для досягнення мети цього Договору. 
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4. ТЕРМIН ДIЇ ДОГОВОРУ 
4.1. Цей Договір набуває юридичної сили з дати його підписання та діє протягом 

сезону 2021/2022 рр. 
 

5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 
5.1. СТОРОНИ звільняються від відповідальності за невиконання зобов`язань цього 

Договору, якщо невиконання спричинилося за надзвичайними (форс-мажорними) 
обставинами, які СТОРОНИ не могли передбачити та подолати розумними діями, про що 
одна із СТОРIН зобов`язана проінформувати іншу протягом 24 годин.  

5.2. До обставин надзвичайного характеру належать: стихійні лиха та інші явища 
природи, а також акти чи дії державних органів та інші обставини поза межами впливу і 
компетенції СТОРIН. 

 
6. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН 

6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання зобов`язань, передбачених 
цим Договором, винна СТОРОНА відшкодовує іншій СТОРОНI нанесені їй збитки у повному 
обсязі.  

6.2. При порушенні СТОРОНОЮ-2 будь-якого припису розділу 2.2.2 цього Договору 
СТОРОНА-2 не допускається до проходження мандатної комісії та відповідно до участі у 
змаганнях, що проводить СТОРОНА-1, сплачує СТОРОНІ-1 фінансові санкції у 
відповідності до вимог діючого Регламенту та несе відповідальність згідно чинного 
законодавства України. 

 
7. ПОРЯДОК ВИРIШЕННЯ СПIРНИХ ПИТАНЬ 

7.1. Спірні питання за цим Договором вирішуються згідно Статуту та 
регламентуючих документів ГО ФВУ шляхом переговорів між СТОРОНАМИ. 

7.2. Якщо згоди СТОРОНАМИ не було досягнуто всі спірні питання вирішуються 
згідно чинного законодавства України. 

 
8. ЗМIНИ УМОВ ДОГОВОРУ 

8.1. Умови цього Договору мають однакову обов`язкову силу для СТОРIН та 
можуть змінюватися чи доповнюватися за взаємною згодою з їх обов`язковим 
оформленням письмово. 

8.2. Кожна зі СТОРIН може передавати свої права за даним Договором третій 
стороні тільки з письмової згоди іншої СТОРОНИ за цим Договором. 

 
9. IНШI УМОВИ 

9.1. Цей Договір укладений у двох примірниках, по одному для кожної СТОРОНИ, 
обидва примірники мають однакову юридичну силу. 

9.2. СТОРОНИ зобов`язуються при виконанні цього Договору підтримувати ділові 
контакти та приймати необхідні заходи для забезпечення виконання умов цього Договору. 

9.3. СТОРОНИ дійшли обопільної згоди з усіх істотних умов цього Договору. 
 

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
 
    СТОРОНА-1:            СТОРОНА-2: 
 

ГО ФЕДЕРАЦIЯ ВОЛЕЙБОЛУ УКРАЇНИ                 
_______________________________ 

01001, м. Київ,      _____________________________ 
вул. Трьохсвятительська, № 13, оф.5    _____________________________ 
р/р № UA 24 322313 0000026007012826539   _____________________________ 

у АТ ”Укрексімбанк” м. Києва    _____________________________ 
ЄДРПОУ 16402485    _____________________________ 

 
ПРЕЗИДЕНТ ГО ФВУ    _____________________________ 

 
 
                  ……………………………………………..                 ……………………………………… 

М.Г. МЕЛЬНИК 
 
                 “.......” ..................................       . 2021 р.                     “........” ................................. 2021 р. 

                         м.п.                      м.п. 
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 Додаток № 6 
                до Регламенту 

змагань з волейболу в Україні 
 сезону 2021-2022 років 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФАРМ-КЛУБ 

 
Мета створення фарм-клубів: 

- створення умов для зростання молодих гравців; 
- створення умов (за договором, угодою про співрацю і т.і.) для 

розвитку волейболу у регіоні; 
- тимчасова реабілітація гравців основних команд. 

 
Регламент діяльності фарм-клубів: 
1. Фарм-клуб може бути заснований при основній команді за 

територіальною ознакою (район, місто, область) і затверджений обласною 
федерацією та управліннями або комітетом з фізичної культури та спорту або 
наказом по спортивному клубу. 

2. Фарм-клуби не можуть брати участь у змаганнях в одній лізі з 
основною командою, а команда, яка є фарм-клубом, не має права мати свій 
фарм-клуб. При створені клубної системи команда, яка є фарм-клубом може 
мати фарм-клуби в нижчих лігах.  

3. Гравці основної команди (вік 20 та старші) можуть грати протягом 
чемпіонату за фарм-клуб (фарм-клуби) без обмежень в чемпіонаті України, 
але в заявці на гру може бути не більше 2-х гравців основної команди. Гравці 
основної команди (вік 19 та молодші) можуть грати протягом чемпіонату за 
фарм-клуб (фарм-клуби) без обмежень в чемпіонаті України. Гравці фарм-
клубів нижчих ліг мають право виступати без обмежень в будь-якій з ліг. 
Гравці фарм-клубів нижчих ліг, які є в клубній системі мають право виступати 
без обмежень в будь-якій з ліг. В чемпіонаті України при проходженні фарм-
клубу в другий та наступні етапи, гравці команди фарм-клубу, за який вони 
заявлені (та/або виступали), виступають виключно за команду фарм-клубу. 
При цьому гравці основної команди (незалежно від вікової категорії) - 
виступають виключно за основну команду за яку були заявлені (та/або 
виступали).В Кубку України при проходженні фарм-клубу в другий та наступні 
етапи, гравці команди фарм-клубу, за який вони заявлені (та/або виступали), 
виступають виключно за команду фарм-клубу. При цьому гравці основної 
команди (незалежно від вікової категорії) - виступають виключно за основну 
команду за яку були заявлені (та/або виступали). 

4. Фарм-клуби затверджуються при проходженні мандатної комісії 
основної команди строком на один спортивний сезон. 

5. Команда, яка вперше зареєстрована в ГО ФВУ фарм-клубом, має 
право приймати участь в чемпіонаті, Кубка України виключно у самій 
найнижчій лізі чемпіонату України (Друга ліга – чоловічі команди / Перша ліга – 
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жіночі команди). Але, якщо фарм-клуб виконає вимоги припису Регламенту, 
розділу V, пункту 5.3. тоді за рішенням Директорату ГО ФВУ і при його 
затвердженні Виконкомом ГО ФВУ, фарм-клуб буде мати право приймати 
участь у будь-яких лігах (виключно суперліга (чоловічі/жіночі команди) та в 
одній лізі з основною командою. 

6. Команда фарм-клуб, яка здобула право виступати в суперлізі 
чемпіонату (Кубку) України з волеболу серед чоловічих та жіночих команд 
зобов’язана змінити назву команди фарм-клубу під якою виступала в 
минулому сезоні. 

Для оформлення фарм-клубу до Директорату ГО ФВУ подають такі 
документи: 

а) копія договору (угоди) команд про взаємну згоду щодо створення 
фарм-клубу або внутрішній наказ, якщо фарм-клуб і основна команда з одного 
клубу; 

б) заявка на участь у чемпіонаті України під назвою фарм-клубу команди; 
в) затверджена Форма ГО ФВУ-06 у чемпіонаті, Кубку України під назвою 

фарм-клубу команди. 
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 Додаток № 7 
                до Регламенту 

змагань з волейболу в Україні 
 сезону 2021-2022 років 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛІВ ГРАВЦЯМИ ДЛЯ ВИСТУПУ 
В ЗАКОРДОННИХ КЛУБАХ 

 
Міжнародний трансферний сертифікат є офіційним дозволом ГО ФВУ, 

що надається гравцям при виїзді до закордонного клубу для участі у змаганнях 
з волейболу в поточному сезоні. 

Встановлюються такі умови отримання дозволів ГО ФВУ гравцями: 
1. Відповідно до Статуту Міжнародної Федерації волейболу (ФІВБ) 

дозволи гравцям видаються виключно ГО «Федерація волейболу України» за 
наявності дозволу клубу, до якого належить гравець. 

2. Дозвіл ГО ФВУ видається терміном на один спортивний сезон. 
3. Перехід гравців у закордонні клуби дозволяється лише з досягнення 

21 року від дня народження. Винятком є гравці, які виступають в складі 
національних збірних команд України (Дозвіл на таких гравців видає 
Трансферна комісія ГО ФВУ). 

4. Для отримання дозволу ГО ФВУ на гравця при наявності діючого 
контракту необхідно надати до ГО ФВУ наступні документи : 

а) письмову заяву гравця на ім`я Президента ГО ФВУ з проханням 
видати дозвіл ГО ФВУ на поточний сезон, що повинна містити назву клубу, до 
якого від`їжджає гравець, та країну; 

б) письмовий дозвіл клубу, до якого належить гравець; 
в) печатка та підпис президента клубу, до якого належить гравець, на 

бланках дозволу; 
г) письмову заяву клубу, до якого від`їжджає гравець; 
д) фотографію в електронному вигляді; 
є) допуск-дозвіл гравця на участь у чемпіонаті України; 
ж) копію закордонного паспорту; 
з) адресу електронної почти. 
5. при відсутності контракту: 
а) письмову заяву гравця на ім`я президента ГО ФВУ з проханням видати 

дозвіл ГО ФВУ на поточний сезон, що повинна містити назву клубу, до якого 
від`їжджає гравець, та країну; 

б) письмову заяву клубу, до якого від`їжджає гравець; 
в) фотографію в електронному вигляді; 
г) ліцензія гравця на участь у чемпіонаті України; 
д) копію закордонного паспорту; 
є) адресу електронної почти. 
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6. Розмір компенсації при виїзді за кордон гравця, який має діючий 
контракт з клубом, та розмір компенсації клубу визначається за згодою трьох 
зацікавлених сторін (клуб-гравець-закордонний клуб). 

7. Право на першочергове отримання дозволу ГО ФВУ надається 
гравцям, які виступали за збірну команду України, а також при наявності таких 
клубів, де можливе їх професійне зростання. 

8. Видача дозволів ГО ФВУ членам збірних команд та розмір внесків 
розглядається в індивідуальному порядку Президентом ГО «Федерація 
волейболу України» та трансферною комісією ГО ФВУ. 

Видача дозволів ГО ФВУ членам штатних збірних команд погоджується з 
Міністерством молоді та спорту України відповідно до Договору (Угоди).  

9. При укладанні контрактів членами збірних команд України із 
закордонними клубами повинні бути обумовлені гарантії їх виступів у складі 
збірних команд України в офіційних змаганнях згідно до Регламенту ФІВБ. 
Членами національної, юніорської та юнацької збірних команд України 
вважаються гравці, які заявлені у офіційних змаганнях. 

10. Спортсмени, які мають стягнення в клубах чи збірних командах, не 
мають права на отримання дозволу ГО ФВУ до закінчення терміну стягнення. 

11. Відповідно до нового трансферного Регламенту Європейської 
Конфедерації волейболу (ЄКВ) 2016 року сума за дозвіл ГО ФВУ 
розраховується за калькулятором Європейської Конфедерації волейболу 
(ЄКВ), https://inside.cev.eu/transfers/transfer-fee-calculator/ 

 
Категоризація Національних Федерацій Європи 

 

1 категорія 2 категорія 3 категорія 4 категорія 5 категорія 

Андорра 
Вірменія 
Фарерські 
острови 
Гібралтар 
Гренландія 
Ірландія 
Литва 
Молдова 
Монако 
Північна 
Ірландія 
Уельс 
 
 
 

Албанія 
Азербайджан 
Боснія та 
Герцеговина 
Грузія 
Кіпр 
Данія 
Англія 
Угорщина 
Ісландія 
Латвія 
Ліхтенштейн 
Люксембург 
Македонія 
Мальта 
Чорногорія 
Норвегія 

Австрія 
Білорусь 
Бельгія 
Хорватія 
Естонія 
Фінляндія 
Ізраїль 
Румунія 
Словацька 
Республіка 
Словенія 
Швейцарія 
Україна 
 
 

Болгарія 
Чеська 
Республіка 
Франція 
Німеччина 
Греція 
Нідерланди 
Португалія 
Іспанія 
Туреччина 
 

Італія 
Польща 
Росія 
Сербія 
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Сан-Марино 
Шотландія 
Швеція 

  
Для всіх інших континентів використовується Трансферний Регламент 

ФІВБ. 
Трансферний Регламент ЄКВ встановлює надбавку:  
- 25% для гравців національних збірних; 
- 30% для гравців молодше 25- ти років. 
Гравці, що досягли сорокарічного віку не сплачують внесок за трансфер. 
12. Внесок за дозвіл ГО ФВУ для гравця повинен сплачуватись 

закордонним клубом, до якого від`їжджає гравець, за безготівковим рахунком, 
на валютний рахунок ГО ФВУ. 

13. Дозвіл ГО ФВУ видається при сплаті внеску на рахунок Федерації та 
надання усіх необхідних документів, вказаних в п.5 або в п. 6. 

14. Клуб, який самовільно, без згоди ГО ФВУ, дав дозвіл на виступ 
гравця за кордоном, дискваліфікується у поточному сезоні в усіх змаганнях ГО 
ФВУ, або підлягає штрафу у розмірі 500000 грн. 

15. Гравець, який самовільно виїжджає грати (виступати) за кордон без 
дозволу, виданого ГО ФВУ, та без дозволу клубу, дискваліфікується на один 
сезон або сплачує штраф у розмірі 500000 грн. 

16. Після закінчення контракту гравця із закордонним клубом він повинен 
повернутись до клубу, з якого отримував дозвіл на виїзд, якщо термін дії 
контракту з цим клубом ще не закінчився. 

17. Агентами по працевлаштуванню гравців за межами України можуть 
бути особи, які мають на це відповідний дозвіл ГО «Федерація волейболу 
України». 

18. З усіх спірних питань щодо дозволів гравців рішення приймає 
трансферна комісія ГО ФВУ згідно з Положенням ФІВБ про дозволи гравців. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

57 

                 Додаток № 8 
                до Регламенту 

змагань з волейболу в Україні 
 сезону 2021-2022 років 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ТРАНСФЕРНУ КОМІСІЮ ГО ФВУ 

 
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

Трансферна комісія – це орган, який розглядає конфліктні питання, 
пов’язані з переходом гравців, отримання мінародного трансферного 
сертифікату, та зміною спортивного громадянства за участю зацікавлених 
сторін. 

 
КЕРІВНІ ОРГАНИ ТА СКЛАД 

Склад трансферної комісії затверджується Виконкомом ГО ФВУ. Голова 
трансферної комісії обирається Виконкомом ГО «Федерація волейболу 
України». 

 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Трансферна комісія діє згідно із регламентуючими документами ГО 
ФВУ, ФІВБ та ЄКВ. 

2. Трансферна комісія зобов’язана перевірити справу повністю. ЇЇ 
рішення є остаточним та не підлягає перегляду. 

3. Інформація про рішення трансферної комісії подається Виконкому 
ГО ФВУ. 

 
ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ 

Термін повноважень трансферної комісії ГО ФВУ складає один рік від 
дати затвердження. 
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Додаток № 9 
                до Регламенту 

змагань з волейболу в Україні 
 сезону 2021-2022 років 

 
Витяг з Спортивного регламенту ФІВБ 

про зміну волейбольного громадянства 
 

Натуралізовані гравці можуть грати в національній збірній: 
Тільки один натуралізований гравець, який вже грав за іншу національну 
збірну, може бути членом команди, яка його натуралізувала. 

Трансферний сертифікат повинен включати додаткову інформацію щодо 
колишньої національної команди гравця, де він був заявлений. 

Натуралізований гравець чи нова федерація повинні сповістити ФІВБ 
щодо нового статусу гравця, супруводжуючи необхідною інформацією про 
його/її нове громадянство задля того щоб дворічний термін розпочався. 

Гравцю буде дозволено грати за національну команду з моменту, коли 
він/вона зареєстровані за формою О-2. 

ФІВБ реєструє письмову заяву гравців щодо прийняття їх у нову 
федерацію задля того, щоб гравці розпочали грати там. 

Натуралізовані гравці можуть грати в національній команді їх нової 
країни одразу після отримання офіційного документу, який підтверджує 
громадянство: 
 - якщо гравець не був зареєстрований в іграх іншої національної команди; 
 - якщо доведено їх перебування в країні їх нового громадянства не менш 
ніж 2 роки (до початку чемпіонату) з дати випуску офіційного документу, який 
підтверджує нове громадянство; 
 - якщо таке перебування не було перервано грою у волейбол в клубі, або ж 
у національній збірній іншої держави; 
 - на протязі двох років перебування, якщо гравець не знаходився під 
міжнародним трансферним сертифікатом, виданим його федерацією 
походження. 

Подвійне громадянство або подвійний вибір одного громадянства: 
1.7.1 гравець, який має подвійне громадянство або одне громадянство і вибір 
грати у двох національних федераціях, не може бути зареєстрований в 
національній збірній другої федерації, якщо він вже грав в національній збірній 
першої країни, доки: 

а) він не доведе перебування на протязі двох років в межах території 
другої НФ; 

б) протягом цих двох років він не грав в жодній команді і не підписував 
жодного трансферного документу, виданого першою НФ; 

в) його перша НФ не має претензій до його виступів за місцеву або 
закордонну команду. У випадках подвійного громадянства гравця, спортивне 
громадянство буде надано як мінімум після двох років перебування. 
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1.7.2 Гравці які мають проблеми з громадянством, або підтверджену дворічну 
бездіяльність зможуть грати за клубну команду їх нової країни перебування з 
дозволу ФІВБ (включаючи міжнародні змагання), доки вони не отримають 
громадянство своєї нової країни і не задовольнять інші законні вимоги. 
1.8 Участь за третю національну збірну 

Гравцю заборонено грати за третю національну збірну чи повертатись в 
національну збірну федерації походження, після того як він грав за другу НФ. 
1.9 Перша реєстрація у власній чи іншій країні. 

Федерація, котра першою видала ліцензію чи дала дозвіл гравцю в одній 
зі своїх клубних команд, вважається федерацією походження, не зважаючи на 
громадянство гравця. Хоча, якщо він громадянин іншої країни діють наступні 
правила: 

1.9.1 він може грати за національну команду одразу після отримання 
тогож громадянства, що і федерація походження; 

1.9.2 він переїжджає в країну свого громадянства, потім він автоматично 
передається (без необхідності трансферного сертифікату) федерації цієї 
країни, де він може вільно грати та доки не розрахується з боргами, або до 
припинення претензійз боку федерації походження. 
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               Додаток № 10 
                до Регламенту 

змагань з волейболу в Україні 
 сезону 2021-2022 років 

 
ДИСЦИПЛIНАРНИЙ КОДЕКС ГО ФВУ 

 
Дисциплінарний кодекс затверджується Виконкомом ГО ФВУ. Директорат 

ГО ФВУ володіє правом пропонувати Виконкому ГО ФВУ дисциплінарні 
стягнення та інші заходи до регіональних осередків (відокремлених 
підрозділів) ГО ФВУ та приймати рішення стосовно команд, волейбольних 
клубів, офіційних осіб, тренерів і гравців у випадку порушення ними 
Регламенту, Статуту штатних команд майстрів, недисциплінованої поведінки 
та будь-яких інших інцидентів і випадків. 

Стосовно суддів і обласних (міських) колегій суддів дисциплінарні 
стягнення накладаються Виконкомом ГО ФВУ, Директоратом ГО ФВУ та 
Арбітражною комісією ГО ФВУ.  

При необхідності на засідання Виконкому ГО ФВУ, Директорату ГО ФВУ 
чи Арбітражної комісії ГО ФВУ запрошуються зацікавлені сторони. У випадку 
незгоди з рішенням зацікавлені сторони можуть оскаржити його в 
Апеляційному комітеті ГО ФВУ. 

Директорат ГО ФВУ здійснює зв`язки з організаціями, які входять до 
складу ГО ФВУ, та в міру необхідності, проводить спільні засідання. 
Регіональні осередки (відокремлені підрозділи) ГО ФВУ, Республіки Крим, м. 
Київ та Севастопіль, волейбольні клуби 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 Федерації, команди 
(клубу).  

Регіональні осередки (відокремлені підрозділи) ГО ФВУ, волейбольні 
клуби (команди) несуть також відповідальність за будь-які дії чи поведінку, 
спрямовані на фальсифікацію документів чи ігрових дій та вплив на 
результати змагань на користь власної команди або будь-якої третьої сторони. 

Приймаючий регіональний осередок (відокремлений підрозділ) ГО ФВУ 
та команда (клуб) відповідають за прийом та організацію, громадський 
порядок і безпеку до, під час та після матчів. Вони можуть бути притягнені до 
відповідальності за будь-який випадок, недисципліновану поведінку, 
порушення Регламенту, до них можуть бути застосовані дисциплінарні санкції 
та інші засоби впливу. Характер санкцій та розміри штрафу визначаються 
Директоратом ГО ФВУ чи Арбітражною комісією ГО ФВУ залежно від ступеня 
порушення. Пом`якшуючі та обтяжуючі обставини беруться до уваги. Санкції 
можуть бути комбінованими. Штраф перераховується на розрахунковий 
рахунок ГО ФВУ протягом зазначеного строку. 

Регіональні осередки (відокремлені підрозділи) ГО ФВУ, Республіки 
Крим, м. Київ та Севастопіль, керівництво клубів зобов`язані забезпечувати 
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виконання рішень Виконкому ГО ФВУ, Директорату ГО ФВУ та Арбітражної 
комісії ГО ФВУ. 

Гравець, який отримав у змаганнях чемпіонату і Кубка України з 
волейболу три жовті картки (не пропускає наступну або чергову гру), або одну 
червону картки, пропускає чергову (наступну) гру. Команда сплачує штраф 
згідно Додатку 1 “Дисциплінарного кодексу ГО ФВУ”. 

Дискваліфікований під час матчу гравець пропускає дві гри і сплачує 
штраф згідно Додатку 1 до «Дисциплінарного кодексу ГО ФВУ». 

При вилученні гравців або інших порушеннях (у громадських місцях, 
готелях) їх поведінка обговорюється на зборах команди, а протокол зборів 
повинен бути переданий головній суддівській колегії до початку ігор 
наступного дня. 

При подачі протесту на розрахунковий рахунок ГО ФВУ вноситься 
гарантійний внесок у сумі 10 000 грн. 

Якщо команда, яка має фінансову заборгованість перед ГО ФВУ і не 
сплачує заборгованість до 31 січня поточного сезону, з 01 лютого поточного 
сезону несплачена сума боргу збільшується вдвічі. 

До гравців, які були викликані на навчально-тренувальні збори або для 
участі в офіційних змаганнях у складі збірних команд України та не прибули 
або спізнилися без поважних причин, застосовуються санкції (Додаток 1 до 
Дисциплінарного кодексу ГО ФВУ п. 4.8.). Кожний гравець, який є 
громадянином України та отримав запрошення виступати за відповідну 
національну збірну команду України, зобов’язаний з’явитись у табір її 
розташування. 

Якщо гравець заявляє, що він не може цього зробити у зв’язку з поганим 
станом здоров’я (хвороба, отримана травма і т.і.) та надає при цьому 
відповідний офіційно засвідчений медичний документ, то тренерський штаб 
збірної має право відрядити до гравця лікаря збірної команди з метою 
обстеження його фактичного фізичного стану на предмет можливості 
виконання функцій гравця збірної на поточну дату та у майбутньому.  
Медичне обстеження лікар збірної проводить самостійно або через відповідну 
медичну установу, а за бажанням гравця – за участі медичного працівника, 
який поставив попередній діагноз про наявність у гравця травми, хвороби 
тощо, яка заважає йому приймати участь у змаганнях. 

За наслідками такого медичного обстеження гравця, з урахуванням 
попереднього медичного висновку фахівця, робиться висновок про поважність 
причини неприбуття гравця до табору збірної команди та можливі 
дисциплінарні санкції. 

Команди та клуби, які не забезпечили: 
а) своєчасну явку на НТЗ та для участі в офіційних змаганнях гравців 

збірних команд; 
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б) якісне та своєчасне оформлення документів гравців збірних команд, 
підлягають покаранню згідно санкцій (Додаток 1 до Дисциплінарного кодексу 
ГО ФВУ  п. 2.9). 
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Додаток 1 
до Дисциплінарного 

кодексу ГО ФВУ 

Добровільний внесок (фінансові санкції) 
 

По 
відношенню 

до кого 
приймаються 

санкції 

Положення та Регламент ГО 
ФВУ 

Передбачені санкції 
та термін сплати 

Хто приймає 
рішення 

1. 
Регіональні 
осередки 
федерації 
волейболу 

1.1. Порушення Статуту ГО 
ФВУ 
 
1.2. Порушення “Регламенту” 

- попередження 
- тимчасове виключення 
(позбавлення членства) 
-  внесок  – 2800 грн. 

Виконком ГО ФВУ 
 
 
Виконком ГО ФВУ 
 

2. До волей-
больних 
клубів чи 
команд 

2.1. Запізнення подачі 
заявочного аркуша після 
встановленого терміну за 
кожний день 
 
2.2. Відмова від проведення 
туру після затвердження 
Директоратом ГО ФВУ 
1. за один місяць 
2. за 20 днів 
3. за 10 днів 
 
2.3. Незадовільна підготовка 
місць проведення змагань 
 

 

2.4. Відмова у наданні 
тренувального часу в ігровому 
залі у день приїзду команди 

 

2.5. Неявка команди на гру, 
тур 

За кожну гру 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6. Відмова від подальшої 
участі після початку 
чемпіонату, Кубка 

внесок 350 грн. 
до початку чемпіонату, 
Кубку 
 
 
внески: 
 
 
2500 грн.до початку туру 
3500 грн.до початку туру 
5500 грн.до початку туру 
 
До початку наступного туру 
Внесок 4000 грн. 
До початку наступного туру 
 
 
Внесок 5000 грн. 
До початку наступного туру 
 
 
 
Внесок 20000 грн. 
До початку наступного туру 
Крім вищезазначеного  
здійснює повну 
компенсацію витрат, 
нанесених клубом 
організатором згідно 
поданих ним офіційних 
документів, крім випадків 
форс-мажорних обставин 
 
Зняття команди з 
подальшої участі у 
чемпіонаті, Кубка внесок 

Директорат ГО 
ФВУ 
 
 
 
Директорат ГО 
ФВУ 
 
 
 
 
 
Директорат ГО 
ФВУ 
 
 
 
Директорат ГО 
ФВУ 
 
 
 
Директорат ГО 
ФВУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директорат ГО 
ФВУ 
Виконком ГО ФВУ 
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2.7. Вімова команд/-ди 
(незалежно від обставин) 
приймати участь у другому та 
наступних етапах чемпіонату 
України з волейболу будь-якої 
з ліг 
 
 
2.8. Відмова команди 
(незалежно від обставин), яка 
перемогла в чемпіонаті України 
будь-якої з ліг приймати участь 
в наступному сезоні чемпіонату 
України з волейболу будь-якої 
з ліг 
 
2.9. Вихід команди з 
майданчика до закінчення гри 
 
 
2.10. Участь у грі незаявленого 
чи дискваліфікованого гравця 
 
 
 
2.11. Несвоєчасна явка гравця 
збірної на НТЗ та для участі в 
офіційних змаганнях без 
поважних причин 
 
 
2.12. Неякісне та несвоєчасне 
оформлення документів на 
гравців збірної без поважних 
причин. 
 
2.13. Клуб, який самовільно 
дав дозвіл на виступ гравця за 
кордоном 
 
2.14. Відсутність другого 
комплекту форми на 
змаганнях. 

30000 грн до кінця 
чемпіонату, Кубка 
Заборона приймати участь 
в змаганнях під егідою ГО 
ФВУ терміном до трьох 
років 
 
Для команд/-ди: 
Внесок: 
Суперліга - 50000 грн. 
Вища ліга – 40000 грн. 
Перша ліга – 30000 грн. 
Друга ліга – 20000 грн. 
Протягом 10 днів 
 
Пониження на одну лігу 
нижче 
Внесок: 
Вища ліга – 40000 грн. 
Перша ліга – 30000 грн. 
Друга ліга – 20000 грн. 
До 01.09. поточного року 
 
Зараховується як неявка 
Внесок 7000 грн 
до наступного туру 
 
Внесок 5000 грн. 
Зараховується поразка в 
матчі з рахунком 0-3 (0-25, 
0-25, 0-25) 
 
Внесок 20000 грн. 
Дискваліфікація Команди 
або гравця в поточному 
році в усіх змаганнях ГО 
ФВУ 
 
Внесок 10000 грн. 
До наступного туру 
 
 
 
Внесок 25000 грн 
 
 
 
Внесок 15000 грн. 
Повторно-дискваліфікація 
спортивної споруди 

 
 
 
 
 
 
 
Директорат ГО 
ФВУ 
 
 
 
 
 
 
Директорат ГО 
ФВУ 
 
 
 
 
 
 
Директорат ГО 
ФВУ 
 
 
Директорат ГО 
ФВУ 
 
 
 
Виконком ГО ФВУ 
 
 
 
 
 
Виконком ГО ФВУ 
 
 
 
 
Директорат ГО 
ФВУ  
 
 
Директорат ГО 
ФВУ 
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2.15. Незабезпечення умов 
проведення змагань, 
громадського порядку та 
безпеки 
 
2.16. Перенесення гри за 
згодою клуба-суперника 
 
2.17. Неявка гол.тренера 
та/або капітана на прес-
конференцію 
 
2.18. Відсутність реклами в 
спортивному залі, прес-банера 
 
 
2.19. У випадку позитивної 
проби у гравця на допінг 
 
2.20. Відсутність на формі 
команди офіційного лого ГО 
ФВУ та чемпіонату (Кубка), 
офіційних гасел 
 
2.21. Незабезпечення місцем 
для технічного делегата ГО 
ФВУ (яке включає в собі 
окремий стіл з двома 
стільцями, безпровідний 
інтернет зв’язок (wi-fi), 
окремий монітор з 
підключення до ноутбука 
секретаря); 
- незабезпечення ноутбуком та 
принтером для судді-
секретаря; 
- незабезпечення планшетами 
суддів; 
- Незабезпечення місцем для 
команди-учасника чемпіонату 
та Кубка України проведення 
відеозапису гри (яке включає в 
собі окремий стіл з двома 
стільцями, безпровідний 
інтернет зв’язок (wi-fi) 
 
2.22. Відсутність офіційної он-
лайн статистики та ведення 
електронного протоколу 
 

Внесок 1500 грн. 
До початку туру 
 
 
 
Внесок 2500 грн. 
До початку наступного туру 
 
Внесок 1000 грн. 
До початку наступного туру 
 
 
Внесок 5000 грн. / 
Зняття одного очка в 
чемпіонаті та Кубку 
 
Внесок 10000 грн. 
 
 
Внесок 6000 грн. Повторно 
– 10000 грн. До початку 
наступного туру 
 
 
Внесок 5000 грн. Зняття 
перемог та очок в 
чемпіонаті та Кубку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внесок 5000 грн. / Зняття 
одного очка в чемпіонаті та 
Кубку 
 

Директорат ГО 
ФВУ 
 
 
 
Директорат ГО 
ФВУ 
 
Директорат ГО 
ФВУ 
 
 
Директорат ГО 
ФВУ 
 
 
Директорат ГО 
ФВУ 
 
Директорат ГО 
ФВУ 
 
 
 
Директорат ГО 
ФВУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директорат ГО 
ФВУ 
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2.23. Відсутність гравця на 
матчі після затвердження 
офіційних форм. 
 
 
2.24. Відсутність офіційного 
фотографа матчу та фото 
матчу на офіційному сайті ГО 
ФВУ 
 
2.25. Відсутність представника 
команди, головного тренера, 
капітана в офіційному 
жеребкувані Кубка, чемпіонату 
України 
 
2.26. Відсутність команди (14 
гравців та 5 офіційних осіб для 
команд суперліги), (для інших 
ліг не менше 12 гравців та 3 
офіційних осіб) на церемонії 
нагородження та закриття 
Суперкубка, Кубка та 
чемпіонату України 
 
2.27. Команда за яку 
виступав/виступає чи був/є 
заявлений гравець який раніше 
виступав в закордонному 
чемпіонаті і порушив приписи 
Регламенту 
 
2.28. У разі несплати 
офіційною особою клубу 
(команди) добровільного 
внеску (фінансових санкцій), 
зазначеного в п.3.6 Додатку 1 
до Дисциплінарного кодексу – 
«Добровільний внесок 
(фінансові санкції)», на протязі 
10 днів з моменту вчинення 
дій, вказаних в п.3.6 
вищезазначеного Додатку, до 
клубу (команди) вищевказаної 
офіційної особи будуть 
застосовані наступні 
дисциплінарні санкції  

Внесок 3000 грн. / Пропуск 
поточного матчу, та 
наступної гри наступного 
туру 
 
Внесок 1500 грн. Повторно 
– 5000 грн. До початку 
наступного туру 
 
 
Внесок 3000 грн. і пропуск 
наступної гри 
 
 
 
 
Внесок 30000 грн./ Зняття 
перемоги та очок в 
чемпіонаті, Кубку, 
Суперкубку в наступному 
сезоні 
 
 
 
 
Внесок 70000 грн., зняття 
перемог та очок в 
чемпіонаті та Кубку 
 
 
 
 
Зняття двох перемог та 6 
(шести) очок в іграх 
Чемпіонату України та 
Кубка України з волейболу 
На протязі 10 днів з 
моменту вчинення дій 

Директорат ГО 
ФВУ 
 
 
 
Директорат ГО 
ФВУ 
 
 
 
Директорат ГО 
ФВУ 
 
 
 
 
Директорат ГО 
ФВУ 
 
 
 
 
 
 
 
Виконком ГО ФВУ 
 
 
 
 
 
 
Директорат ГО 
ФВУ 

3. До 
офіційних 
осіб 

3.1. Одержання 3-х жовтих 
карток протягом чемпіонату та 
Кубка України 

Внесок 2500 грн. 
До наступної гри 
 

Директорат ГО 
ФВУ 
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3.2. Зауваження (червона 
картка) 
 
3.3. Вилучення (червона та 
жовта картки разом) 
 
3.4. Вилучення (червона та 
жовта картки разом) 
(Фінальний етап) 
 
3.5. Дискваліфікація (червона 
та жовта картка окремо) 
 
 
3.6. Дискваліфікація (червона 
та жовта картка окремо) 
(Фінальний етап) 
 
3.7. Неспортивна поведінка з 
боку клубних працівників: 
погроза, залякування на 
адресу суддівської бригади, 
офіційних осіб. 
 
3.8. За безпідставні 
звинувачення та нападки, 
прояв явної неповаги, зухвалу 
поведінку, образливі 
висловлювання, 
дискредитацію тощо (в тому 
числі в засобах масової 
інформації, соціальних 
мережах, інтернеті і т.і.) 
тренерів та офіційних осіб 
клубу (команди) на адресу 
суддів, керівництва, органів 
управління та працівників ГО 
ФВУ та місцевих осередків ГО 
ФВУ, гравців, тренерів команд-
суперниць, офіційних осіб 
клубів (команд), тощо 

 
Внесок 2000 грн. 
Пропуск наступної гри 
 
Внесок 3500 грн.  
Пропуск наступної гри 
 
Внесок 13000 грн.  
До наступної гри 
 
 
Внесок 4000 грн. 
Пропуск двох наступних 
ігор 
 
Внесок 20000 грн. 
До наступної гри 
 
 
Внесок 15000 грн. 
До наступного туру. 
 
 
 
 
За кожний факт порушення 
- внесок 15000 гривень 
та/або пропуск двох 
наступних ігор (для 
тренерів, гравців, інших 
офіційних осіб) 
До наступного туру 
 

 
Директорат ГО 
ФВУ 
 
Директорат ГО 
ФВУ 
 
Директорат ГО 
ФВУ 
 
 
Директорат ГО 
ФВУ 
 
 
Директорат ГО 
ФВУ 
 
 
Директорат ГО 
ФВУ 
 
 
 
 
Директорат ГО 
ФВУ 
 
 

4. Гравців 4.1. Одержання 3-х жовтих 
карток протягом чемпіонату та 
Кубка України 
 
4.2. Зауваження (червона 
картка) 
 
4.3. Вилучення (червона та 

Внесок 2800 грн. 
До наступної гри 
 
 
Внесок 2500 грн. 
Пропуск наступної гри 
 
Внесок 3500 грн., 

Директорат ГО 
ФВУ 
 
 
Директорат ГО 
ФВУ 
 
Директорат ГО 
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жовта картки разом) 
4.4. Вилучення (червона та 
жовта картки разом) 
(Фінальний етап) 
 
4.5. Дискваліфікація (червона 
та жовта картки окремо) 
 
 
4.6. Дискваліфікація (червона 
та жовта картки окремо) 
(Фінальний етап) 
 
4.7. Відмова капітана підписати 
протокол зустрічі 
 
4.8. Неявка або запізнення 
кандидатів до збірних команд 
на НТЗ та офіційні змагання 
без поважних причин та 
гравців, які виступають в 
іноземних клубах 
 
4.9. Гравець, який самовільно 
залишив клуб з яким має 
діючий контракт (угоду, 
договір) та/або грає за інший 
клуб (український або 
іноземний) в будь-яких іграх 
(офіційних, неофіційних, 
товариських, спарингах і т.і.) 
 
4.10. Гравець, який виступав 
чи був заявлений за команду в 
закордонному чемпіонаті, і, 
який  порушив приписи 
Регламенту 

Пропуск наступної гри 
Внесок 13000 грн. 
До наступної гри 
 
 
Внесок 4500 грн. 
Пропуск двох наступних 
ігор 
 
Внесок 20000 грн. 
До наступної гри 
 
 
Внесок 4000 грн. 
До наступної гри 
 
Дискваліфікація на 
поточний сезон 
Не видача міжнародного 
трансферного сертифікату 
 
 
 
Дискваліфікація на три роки 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внесок 40000 грн. 
Дискваліфікація на 
поточний сезон 

ФВУ 
Директорат ГО 
ФВУ 
 
 
Директорат ГО 
ФВУ 
 
 
Директорат ГО 
ФВУ 
 
 
Директорат ГО 
ФВУ 
 
Виконком ГО ФВУ 
 
 
 
 
 
 
Виконком ГО ФВУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виконком ГО ФВУ 

5. До суддів 5.1. Неявка на суддівство без 
поважних причин 
 
 
 
5.2. Відмова від суддівства 
(від’їзд зі змагань без поважних 
причин) 
 
 
5.3. Запізнення на суддівство 
 
 

Позбавлення допуску-
дозволу судді ГО ФВУ 
(дискваліфікація до кінця 
сезону) 
 
Позбавлення допуску-
дозволу судді ГО ФВУ 
(дискваліфікація до кінця 
сезону) 
 
Дискваліфікація на 3 місяці  
 
 

Арбітражна 
комісія ГО ФВУ 
 
 
 
Арбітражна 
комісія ГО ФВУ 
 
 
 
Арбітражна 
комісія ГО ФВУ 
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5.4. Некваліфіковане 
суддівство 
 
 
5.5. Порушення етичних норм 
поведінки: 
- позитивна проба при 
проходженні алкотесту 
- порушення норм 
громадського порядку 
 
 
 
5.6. Порушення ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО СУДДІВ УКРАЇНИ з 
ВОЛЕЙБОЛУ  
 
 
 
 
 
 
5.7. Відмова від суддівства 
після офіційного призначення 
(мінімум 2 рази за сезон) 
 
5.8. Несвоєчасна здача  
підсумкових матеріалів (2 дні 
після закінчення матчу) 
технічним делегатом ГО ФВУ 
 
5.9. Некваліфікована оцінка 
Технічним делегатом ГО ФВУ 
дій суддів 

Дискваліфікація (термін 
дискваліфікації вирішує АК 
ГО ФВУ) 
 
Позбавлення допуску-
дозволу судді ГО ФВУ 
(дискваліфікація до кінця 
сезону) 
позбавлення суддівської 
категорії 
виключення зі списків суддів  
(пожитєва дискваліфікація) 
 
Позбавлення допуску-
дозволу судді ГО ФВУ 
(дискваліфікація до кінця 
сезону) 
позбавлення суддівської 
категорії 
виключення зі списків суддів  
(пожитєва дискваліфікація) 
 
Дискваліфікація в термін на 
2 місяці. Переведення для 
суддівства у нижчу лігу 
 
Дискваліфікація (термін 
дискваліфікації вирішує АК 
ГО ФВУ) 
 
 
Дискваліфікація (термін 
дискваліфікації вирішує АК 
ГО ФВУ) 

Арбітражна 
комісія ГО ФВУ 
 
 
Директорат ГО 
ФВУ 
(за поданням АК 
ГО ФВУ) 
 
 
 
 
 
Директорат ГО 
ФВУ 
(за поданням АК 
ГО ФВУ) 
 
 
 
 
 
Директорат ГО 
ФВУ (за 
поданням АК ГО 
ФВУ) 
Директорат ГО 
ФВУ 
 
 
 
Арбітражна 
комісія ГО ФВУ 
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                   Додаток № 11 
                до Регламенту 

змагань з волейболу в Україні 
 сезону 2021-2022 років 

 

Рекомендації щодо проведення організаційної наради 
 

1. Привітання організаторів. 
2. Представлення суддів, інспекторів, тренерів.  
3. Перевірка технічних та основних заявок. 
4. Розклад матчів та тренувань. 
5. Визначення кольору ігрової форми команд на кожний матч. 
6. Графік руху транспорту, телефон диспетчера. 
7. Умови проживання. 
8. Культурна програма. 
9. Організація церемонії відкриття та закриття змагань, якщо вони 

проводяться.  
10. Визначення місць в залі вільним від ігор учасникам. 
11. Взаємодія з пресою та телебаченням. 
12. Інструктаж перших та других суддів, секретаря та суддів на лініях. 

Після закінчення туру рекомендовано проводити підсумкову нараду. 
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                            Додаток № 12 
                до Регламенту 

змагань з волейболу в Україні 
 сезону 2021-2022 років 

 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦЕРЕМОНІЮ НАГОРОДЖЕННЯ 

ТА ЗАКРИТТЯ ЗМАГАНЬ 
 

ОГЛЯД ЦЕРЕМОНІЇ НАГОРОДЖЕННЯ І ЗАКРИТТЯ 
1. Дане Керівництво церемонії нагородження і закриття описує загальну 

процедуру для 
національних чемпіонатів 
2. Всі офіційні особи стають в лінію на червоній доріжці обличчям до 

центрального подіуму. 
3. Присутні всі команди-переможці і інивідуально нагородженні гравці . 
4. Церемонія ділиться на 2 частини: 

a. Нагородження кращих індивідуальних гравців 
b. Нагородження 3-го, 2-го і 1-го місць. 

5. Нагороджуються тільки гравці і тренери, які занесені в протокол. 
6. Інші місця знаходження різних учасників церемонії визначені і можуть 

бути зміненні 
виключно за рішенням призначеного ГО ФВУ технічного делегата або 

Інспектора ГО ФВУ. 
ОСНОВНІ ВИМОГИ 

A. Необхідні матеріали та обладнання 
1. 5 червоних доріжок: (габаритні разміри 10 м x 3.5 м). 
2. 3 подіума з наступними габаритними розмірами: 

• Подіум 1, в центрі (для переможця), 9.5 м. довжина х 0.5 м. 
ширина х 0.5 м. 

висота; 
• Подіум 2, зліва (для 2-го місця), 9.5 м. довжина х 0.5 м. ширина х 

0.4 м. 
висота; 

• Подіум 3, зправа (для 3-го місця), 9.5 м. довжина х 0.5 м. ширина х 
0.3 м. 

висота; 
3. 3 флагштока висотою мінімум 8 м. (або пересувні підвіски) для прапорів 

ГО ФВУ, 
державного прапора України, та прапора області чи міста(Де відбувається 
нагородження), які знаходяться за межами контрольної зони, бажано 

злівої 
сторони. 
4. Набір медалей для команд-медалістів (20 бронзових, 20 срібних, 20 

золотих) 
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надаються ГО ФВУ (або Міністерством молоді та спорту). 
5. Потрібні підноси або подушки для показу і представлення медалей. 
6. Нагорода/кубок для переможців, і почесні призи для 2-го і 3-го 

командних місць. 
7. 8 нагород, вручених окремим гравцям, що входять до складу 

"символічної збірної" (надаються ГО ФВУ і/або спонсорами на умовах, які 
вказані в договорі організатора). 

8. 3 іменних таблички (0,70 м x 0,30 м) з назвою переможця команди 
(букви мінімум 10 см. висотою) для параду. 

9. Необхіна уніформа для всього задіяного персоналу (волонтери, 
помічники, відповідальні за медалі та інші) 

10. Піднята платформа з мікрофонами, подключеними до загальної 
акустичної системи. 

11. Один стіл (2х1 м.) для показу медалей, кубків/нагород і індивідуальних 
призів. 

12. Обмежувальні стрічки та стовбчики, щоб відгородити зону для 
фотографів. 

13. Крісла для всіх акредитованих учасників і VIP-персон приймаючих 
участь церемонії (опціально). 

14. Національний гімн України. 
15. Національний прапор України, прапор ГО ФВУ, прапор міста чи області 

(де відбувається нагородження) (3х2 м. горизонтально або вертикально, згідно 
системи, яка використовується). 

16. Прапори повинні бути підняті. 
B. Необхідний персонал 
1. Один досвідчений «Ведучий церемонії», який бездоганно розмовляє 

українською мовою, який буде діяти під керівництвом технічного делегата ГО 
ФВУ або Інспектора ФВУ. 

2. Один професійно підготовлений «Глава Протоколу», який керує і 
координує гостей / VIP гостей протягом усієї церемонії і два «Асистента Глави 
протоколу», які відповідають за помічників та супроводжуючих команд. 

Голова протоколу і його асистенти: 
• Несуть відповідальність за будь-який рух по корту під час 

церемонії нагородження і виступають в якості сценічного менеджера, 
який спостерігає за діяльністю всіх учасників дії від початку до кінця; 

• Повинні забезпечити, щоб всі учасник були на своїх встановлених 
місцях вчасно і були повністю проінструктовані про свою діяльність на 
майданчику; 

• Своєчасно інформувати всі команди і відповідних гравців про 
процедуру; 

• Дуже тісно співпрацювати з Диктором з метою одержання ним 
усієї потрібної 
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інформації вчасно для того, щоб вони могли управляти церемонією 
нагородження, відповідно до інструкцій отриманих Головою протоколу. 

3. Мінімум 6 спеціально підготовлених волонтерів, навчених приносити і 
представляти підноси або подушки з медалями; почесні призи; індивідуальні 
нагороди; квіти (якщо необхідно). 

4. 3 командних Гіди, відповідальні в даний момент за команди і за 
супровід команд до місця зустрічі або зони очікування. 

5. 3 людини з табличками команд, які чудово марширують, одягнених в 
парадну уніформу. 

6. 3 прапороносця (при необхідності). 
7. 1 або кілька людей спеціально навчених розважати і одягнених 

офіційним символом змагань (якщо це передбачено регламентом змагань). 
8. 6 осіб для супроводу прапорів, при необхідності піднімають прапори на 

флагштоки. 
9. Співробітники служби безпеки або контролери, що стежать за тим, щоб 

фотографи залишалися в межах їх позначеної зони. 
10. Диктор, що розмовляє досконало українською мовою. 
11. Один оркестр (або група) або відповідні музичні записи, контрольовані 

ді-джеєм. 
ПІДГОТОВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

A. На протязі фінального матчу 
1. Голова протокол перевіряє, щоб всі необхідні матеріали були готові. 
2. Керівник майданчика гарантує, що необхідний персонал готовий 

демонтувати обладнання та поставити на місце різні елементи церемонії 
нагородження та закриття. 

3. Ассистент (и) Глави протоколу: 
• Перевіряє нагороди, кубки / призи, підноси та ін. разом з 

волонтерами. 
• Інструктує всіх чиновників повернутися до камер при передачі 

окремих нагород і попросити гравця вийти на подіум, як тільки він / вона 
отримав нагороду; 

• Перевіряє наявність гравців і команд (всі повинні бути одягнені 
тільки в їх ігрову форму, не дозволяється бути одягненим в костюм для 
розминки), правильний порядок команд: капітан спочатку, потім гравці № 
1 і так далі, а потім тренер і ін.; 

• Координує правильність місць і рух команд на майданчику під час 
церемонії. 

4. Ведучий церемонії: 
• Гарантує, що ведучий належним чином поінформований і отримує 

всю інформацію і матеріали, які йому необхідні; 
• Перевіряє список VIP-персон, запрошених вручити нагороди, і їх 

участь. 
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5. Організатор повинен проінформувати ГО ФВУ, хто буде представляти 
зазначені індивідуальні нагороди від імені Організатора. 

6. Керівник майданчика перевіряє флагштоки (або витяги), їх 
розташування і працездатність (при необхідності). 

7. Президент ГО ФВУ або його представник призначає посадових осіб або 
гостей, які будуть вручати нагороди. Він може попросити, за бажанням, 
урядових чи інших діячів супроводжувати його для присудження нагороди. 

4. Служба безпеки займає свої позиції навколо місця відведеного для 
фотографів і контролює доступ на майданчик. Тільки офіційний фотограф (и) 
(зі спеціальною акредитаційною карткою) може покинути цю зону і вільно 
потрапити на майданчик. 

5. Командні гіди: 
• Готують відповідні команди; 
• Переконуються, що гравці знаходяться в своїй формі, і що вони 

знають і строго дотримуються інформації, що міститься в офіційному 
бюлетені, і розуміють, що від них очікують; 

• Супроводжують команду з роздягальні в місце зустрічі / зону 
очікування. 

6. Волонтери в уніформі займають позицію поруч зі столом з нагородами, 
в відведеному їм місці. 

7. Помічники з табличками назв команд, прапороносці і гравці трьох 
команд-переможців шикуються поза увагою публіки в місці, що забезпечує 
прямий доступ до майданчика. 

Коли необхідно помічники закріплюють прапори на тросах флагштока (або 
на мобільному підйомнику) наступним чином: 

• В центрі – прапор переможця 
• Зліва – прапор команди, яка посіла 2-е місце 
• Зправа – прапор команди, яка посіла 3-е місце 

 
МАТЧ-ВІДПОВІДЬ ФІНАЛЬНОГО МАТЧУ 

У разі, якщо для фіналу використовується Формат «плей-офф» (тобто, 
дляьнагородження присутні тільки 1-а і 2-га команди переможці), всі необхідні 
матеріали, обладнання та персонал повинні бути зменшенні пропорційно поточної 
ситуації (наприклад, тільки 2 подіуми, 2 іменних дошки, вручаються тільки золоті та 
срібні медалі і т.д.) 

 
 

ЦЕРЕМОНІЯ ОСНОВНОГО НАГОРОДЖЕННЯ 
 

3-є, 2-е і 1-е МІСЦЯ 
- УНІФОРМА, ЯКА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ КОМАНДАМИ (ГРАВЦІ І ОФІЦІЙНІ ОСОБИ) 
ПОВИННА УТИ ВПОВНІЙ ВІДПОВІДНОСТІ ДО ПРАВИЛ І ІНФОРАЦІЇЄЮ, ЯКА МІСТИТЬСЯ В 
ОФІЦІЙНОМУ БЮЛЕТЕНІ. 

- ВЕДУЧИЙ ЦЕРЕМОЇ ПОВИНЕН НАПРАВЛЯТИСЯ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 
УПОВНОВАЖЕНОГО ТЕХНІЧНОГО ДЕЛЕГАТА ГО ФВУ І не ПРИТЯГАТИМЕТЬСЯ В ЦЕРЕМОНІЮ 
НАГОРОДЖЕННЯ ПРИЗАМИ як ОФІЦІЙНА ОСОБА (ДЛЯ ВРУЧЕННЯ НАГОРОД І МЕДАЛЕЙ) 
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- ОФІЦІЙНО НАГОРОЖУЮТЬСЯ ТІЛЬКИ ГРАВЦІ І ГОЛОВНІ ТРЕНЕРИ КОМАНД-
ПЕРЕМОЖЦІВ. 

 
 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАКІНЧЕННЯ ФІНАЛЬНОГО МАТЧУ 
 

 

ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА ДО ЦЕРЕМОНІЇ НАГОРОДЖЕННЯ ТА 
ЗАКРИТТЯ 

 
 

ПОЧАТОК ЦЕРЕМОНІЇ 
 
 

ВРУЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПРИЗІВ 
 
 

Догравальний - Догравальний - Центральний блокуючий - Центральний блокуючий – 
Діагональний - Пасуючий - Ліберо - Найцінніший гравець 

 
 

ГОЛОВНА ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ 
 

 

Бронзові медалі   Срібні медалі   Золоті медалі 
 
 

ЗАКІНЧЕННЯ ЦЕРЕМОНІЇ 
 
 
 

ОГОЛОШЕННЯ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ФІНАЛЬНОГО СВИСТКА 
 
 

 ПОЧАТОК ОФІЦІЙНИЙ ДИКТОР ДІЇ ЗВУК 

 Терміново після фінального 
свистка 

Офіційний диктор оголошує по готовність 
церемонії українською мовою: 
«Пані та панове! Будь ласка залишайтесь на 
своїх місцях ми скоро розпочнемо церемонію 
Нагородження та Закриття ХХ –го 
чемпіонату Кубка України з волейболу……» 

Команди повертаються в 
роздягальні 
 
Персонал майданчика 
готує все для церемонії 

Оптимістична 
музика 

  
 
 

Вихід групи підтримки 
 
 
Всі керівники / ВІП гості, 
які візьмуть участь у 
Церемонії, повинні пройти 
до місця зустрічі за 
межами майданчика 

 

 Початок офіційної церемонії, 
як тільки все буде організовано 
і всі офіційні особи і команди 
будуть готові 

 Освітлення зменшується 
майже повністю 
(рекомендується 
використання 
прожекторів) 

 

Примітка: 
Використовувати тільки 
офіційну назву змагань 
зідно Регламенту 
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Всі керівники / ВІП гості 
займають своє місце на 
червоній доріжці 
(Телевізійні камери повині 
слідкувати за виходом 
керівництва весь час) 

  Офіційний диктор оголошує про початок 
Церемонії українською мовою: 
«Церемонія Нагородження та Закриття ХХ –
го чемпіонату Кубка України з 
волейболу……», організована ГО «Федерація 
волейболу України» та ___________________ 

 
 

Вихід керівництва 

Фанфари 15 
секунд 

 
 
ВИХІД КЕРІВНИЦТВА 
 

Освітлені прожекторами Президент ГО ФВУ / ГО ФВУ Представник, Глава 
держави або його / її представник або почесні гості, Президент оргкомітету та 
інші призначені ВІП персони, на чолі з Головою Протоколу, шикуються на червоній 
килимовій доріжці (включаючи всіх ВІП персон, які вручають нагороди, а також 
індивідуальні призи). 

 
Офіційний диктор не представляє тих, хто бере участь в церемонії, поки вони 

проходятьна майданчик і займають позиції на килимі. 
 
 
 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАГОРОДЖЕННЯ ГРАВЦІВ 
Ведучий. 
Федерація волейболу України урочисто нагороджує суддівську бригаду фіналу 

Чемпіонату / Кубка України серед жіночих (чоловічих) команд сезону 20 -20 років: 
- __________________________ (нагородження проводить _______________________ 
(під корегуєте назву посади) __________________________ (впишете від руки) 

(дівчинка виносить нагороду і дає її тому хто буде вручати) 
(фото судді з тим хто вручає) 
- __________________________ (нагородження проводить ______________________ 
__________________________ (впишете від руки) 
(дівчинка виносить нагороду і дає її тому хто буде вручати) 
(фото судді з тим хто вручає) 
- __________________________ – технічний делегат ФВУ, суддя ___________ категорії 
(нагородження проводить 

_____________________________________________________________ ). 
(дівчинка виносить нагороду і дає її тому хто буде вручати) 
(фото судді з тим хто вручає) 
 
Ведучий. 
За підсумками фіналу було визначено символічну збірну Чемпіонату / Кубка України 

серед жіночих (чоловічих) команд сезону 20 -20 років. 
Пані та панове! Зараз буде представлено нагородження в номінації «Чесна гра». 

Гравець, який (яка) продемонстрував (ла) найкращу спортивну поведінку і номінований (на) 
на нагороду «Чесна гра», це гравець під № __, з команди 
_______________________________, ім’я та прізвище ____________________________. 
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Нагороду вручає _________________________________ (під корегуєте назву посади) 
__________________________ (впишете від руки). 

(дівчинка виносить нагороду і дає її тому хто буде вручати) 
(фото гравця з тим хто вручає) 
(гравець отримавши нагороду виходить на середину і залишається там) 
Отже, «Кращим догравальним гравцем» Чемпіонату / Кубка визнано 

__________________ (команда та місто) (впишете від руки). Нагородження проводить 
_________________________________ (під корегуєте назву посади) 
__________________________ (впишете від руки). 

(дівчинка виносить нагороду і дає її тому хто буде вручати) 
(фото гравця з тим хто вручає) 
(гравець отримавши нагороду виходить на середину і залишається там) 
«Кращим догравальним гравцем» Чемпіонату / Кубка став (ла) 

_______________________________________________________________ (команда та 
місто) (впишете від руки). Нагородження проводить ________________________________ 
(під корегуєте назву посади) __________________________ (впишете від руки) 

(дівчинка виносить нагороду і дає її тому хто буде вручати) 
(фото гравця з тим хто вручає) 
(гравець отримавши нагороду приєднується до свого колеги) 
«Кращим центральним блокуючим гравцем» Чемпіонату / Кубка визнано гравця 

команди (команда та місто) (впишете від руки) 
______________________________________________________________. Нагороду вручає 

________________________________________________. 
(дівчинка виносить нагороду і дає її тому хто буде вручати) 
(фото гравця з тим хто вручає) 
(гравець отримавши нагороду приєднується до своїх колег) 
«Кращим центральним блокуючим гравцем» визнано 

_________________________________________________ (команда та місто) (впишете від 
руки). Нагородження проводить ________________________________________________ 
(впишете від руки). 

(дівчинка виносить нагороду і дає її тому хто буде вручати) 
(фото гравця з тим хто вручає) 
(гравець отримавши нагороду приєднується до своїх колег) 
«Кращим діагональним гравцем» Чемпіонату / Кубка України стала (в) гравець 

команди ______________________________________________________ (команда та місто) 
(впишете від руки). Нагороду вручає 
__________________________________________________________ 

(фото гравця з тим хто вручає) 
(гравець отримавши нагороду приєднується до своїх колег) 
«Кращим пасуючим гравцем» Чемпіонату / Кубка України стала (в) гравець команди 
______________________________________________________ (команда та місто) 

(впишете від руки). Нагороду вручає 
__________________________________________________________ 

(дівчинка виносить нагороду і дає її тому хто буде вручати) 
(фото гравця з тим хто вручає)  
(гравець отримавши нагороду приєднується до своїх колег) 
«Кращим гравцем ліберо» Чемпіонату / Кубка України серед жіночих (чоловічих) 

команд визнано __________________________________________________________ 
(команда та місто) (впишете від руки). Нагороду вручає 
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_________________________________ (під корегуєте назву посади) 
__________________________ (впишете від руки) 

(дівчинка виносить нагороду і дає її тому хто буде вручати) 
(фото гравця з тим хто вручає) 
(гравець отримавши нагороду приєднується до своїх колег) 
«МVP гравцем» або простіше кажучи «найкращим або найціннішим» визнано 

_____________________________________________________ (команда та місто) (впишете 
від руки). Нагородження проводить президент ГО Федерації волейболу України 
________________________________________  

(дівчинка виносить нагороду і дає її тому хто буде вручати) 
(фото гравця з тим хто вручає) 
(гравець отримавши нагороду приєднується до своїх колег) 

 
Спільне фото символічної збірної чемпіонату /Кубка України (після спільного 
фото гравці повертаютьсь до своїх команд, які знаходяться за межами 

майданчика і вже підготовлені до головної церемонії нагородження) 
 
 

ГОЛОВНА ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ 
 
Ведучий. 

 

Бронзовими призерами -го Чемпіонату / Кубка України з волейболу серед жіночих 
(чоловічих) команд стала команда _______________________________________ (команда 
та місто) (впишете від руки). 

Для нагородження ми запрошуємо 
______________________________________________________________ (впишете від 
руки) та ____________________________________ (під корегуєте назву посади) 
_______________________________________ (впишете від руки). 

(Дівчата виносять медалі, а потім нагороду) 
 
Срібними призерами -го Чемпіонату / Кубка України з волейболу серед жіночих 

(чоловічих)команд сезону 20 -20 років стала команда 
_______________________________________ (команда та місто) (впишете від руки). 

Урочисте нагородження проводять __________________________________________ і 
____________________________________ (впишете від руки). 

(Дівчина спочатку виносить медалі) 
 
Чемпіонами -го Чемпіонату / Кубка України з волейболу серед жіночих (чоловічих) 

команд сезону 20 -20 років стала команда _______________________________________ 
(команда та місто) (впишете від руки). 
Урочисте нагородження проводять президент Федерації волейболу України 
_____________________ і ____________________________________ (впишете від руки). 

(Дівчина спочатку виносить медалі. Коли закінчили нагородження медалями друга 
дівчинка виносить Кубок і дає його в руки Президента ФВУ, а він після того вручає його 
капітану команди). 

 

Ведучий. 
Шановні пані та панове звучить гімн України. 
(Включають гімн України. Після того спільне фото команд) 
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ГО ФВУ залишає за собою право змінювати або вносити поправки в цей 
посібник в будь-який час і з будь-якої причини. Рекомендується завжди перевіряти, 
що це останнє видання цього документа. 
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Додаток № 13 
                до Регламенту 

змагань з волейболу в Україні 
 сезону 2021-2022 років 

 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АРБІТРАЖНУ КОМІСІЮ 
ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ВОЛЕЙБОЛУ УКРАЇНИ» 

 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Арбітражна комісія ГО ФВУ (далі АК ГО ФВУ) працює в структурі ГО 
«Федерація волейболу України» (далі ГО ФВУ) для організації діяльності 
суддів згідно з Статутом ГО ФВУ. АК ГО ФВУ організовує діяльність суддів ГО 
ФВУ відповідно до ПОЛОЖЕННЯ ПРО АРБІТРАЖНУ КОМІСІЮ ГО ФВУ та 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО СУДДІВ УКРАЇНИ з ВОЛЕЙБОЛУ. Зібрання АК ГО ФВУ 
відбуваються протягом ігрового сезону. 

Рішення АК ГО ФВУ приймаються простою більшістю голосів членів АК 
ГО ФВУ за умови присутності на засіданні АК ГО ФВУ не менше ніж половини 
членів АК ГО ФВУ. У разі рівного поділу голос Голови АК ГО ФВУ є 
вирішальним. 

У разі надзвичайних ситуацій АК ГО ФВУ може прийняти рішення 
заочно (шляхом кореспонденції) та затвердити це рішення на наступному 
зібранні АК ГО ФВУ. 

Поточні справи, що належать до компетенції підкомісій АК ГО 
ФВУ,вирішуються підкомісіями АК ГО ФВУ згідно з установленим порядком 
вирішення справ. 

 
IІ. СТРУКТУРА АК ГО ФВУ 

У рамках АК ГО ФВУ працюють: 
- підкомісія призначень; 
- методична підкомісія; 
- підкомісія технічних делегатів; 
- організаційна підкомісія. 
 

ІІІ. РАДА АК ГО ФВУ 
Рада АК ГО ФВУ існує як консультативно-дорадчий орган АК ГО ФВУ. 

До Ради АК ГО ФВУ входять Голови обласних АК, м. Києва та члени АК ГО 
ФВУ. Радою АК ГО ФВУ керує Голова АК ГО ФВУ. Зібрання Ради АК ГО ФВУ 
відбувається раз на рік. 
До компетенції Ради АК ГО ФВУ належать наступні питання: 

- обговорення організації змагань Чемпіонату та Кубка України 
обласними суддівськими колегіями; 

- рекомендація критеріїв відбору суддів нижчих ліг національного рівня; 
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- рекомендація кількісного складу суддів нижчих ліг національного рівня. 
 

IV. СПОСІБ ОБРАННЯ АК ГО ФВУ 
Діяльністю АК ГО ФВУ керує Голова АК ГО ФВУ. Голова АК ГО ФВУ 

призначається Президентом ГО ФВУ. Новообраний Голова вступає в права на 
наступний день після призначення Президентом ГО ФВУ. 

Голова АК ГО ФВУ рекомендує Виконкому ГО ФВУ для затвердження 
від 5 до 7 членів АК ГО ФВУ. Кількісний склад АК ГО ФВУ визначає Голова АК 
ГО ФВУ. У випадку неможливості виконання Головою АК ГО ФВУ своїх 
обов’язків, виконує обов’язки Голови АК ГО ФВУ заступник Голови АК ГО ФВУ. 

 
V. ПРАВА АК ГО ФВУ 

Сфера діяльності АК ГО ФВУ – усі справи, що стосуються суддівства 
змагань ГО ФВУ, а саме: 

1. Створення організаційної структури АК ГО ФВУ, зокрема призначення 
голів підкомісій; 

2. Офіційний переклад Правил Волейболу та їх офіційне тлумачення; 
3. Організація й проведення національних та регіональних суддівських 

семінарів; 
4. Призначення суддів на змагання національного рівня та на 

міжнародні змагання (які є в компетенції АК ГО ФВУ); 
5. Контроль суддівства змагань національного рівня; 
6. Скерування суддів на міжнародні суддівські семінари ФІВБ та на 

методичні суддівські семінари ЄКВ; 
7. Розгляд подань підкомісій АК ГО ФВУ; 
8. Оцінка діяльності підкомісій АК ГО ФВУ; 
9. Розгляд апеляцій щодо рішень АК ГО ФВУ; 
10.Надання суддям національного рівня права суддівства інших 

різновидів волейболу; 
11.Подання на розгляд Виконкому ГО ФВУ: 

- змін в ПОЛОЖЕННІ ПРО СУДДІВ УКРАЇНИ з ВОЛЕЙБОЛУ або ПОЛОЖЕННІ 
ПРО АК ГО ФВУ; 
- затвердження списку ліцензованих суддів національного рівня; 
- присвоєння перших та національних суддівських категорій; 
- присвоєння звання Почесного Судді ГО ФВУ; 
- присвоєння суддям відзнак та нагород; 
- зміну суддівських виплат; 
- організація міжнародних суддівських конференцій та міжнародних 
суддівських семінарів. 

 
VІ. ОБОВ’ЯЗКИ АК ГО ФВУ 

Обов’язки Голови АК: 
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- керівництво роботою АК ГО ФВУ, в тому числі призначення засідань АК ГО 
ФВУ; 
- розподіл обов’язків серед членів АК ГО ФВУ; 
- призначення (перепризначення) заступника Голови АК ГО ФВУ з числа 
членів АК ГО ФВУ); 
- представництво АК ГО ФВУ на міжнародному рівні. 

Обов’язки заступника Голови АК ГО ФВУ: 
- заміщення голови АК у разі його відсутності; 
- виконання інших завдань за дорученням Голови АК ГО ФВУ. 

Обов’язки секретаря АК ГО ФВУ: 
- ведення протоколів засідань АК ГО ФВУ; 
- ведення офіційного листування АК ГО ФВУ; 
- ведення документації АК ГО ФВУ. 

Обов’язки голів підкомісій: 
- керівництво підкомісією; 
- представлення до АК ГО ФВУ подань та звітів про діяльності підкомісій АК 
ГО ФВУ. 

Обов’язки підкомісії призначень: 
- призначення суддів на змагання національного рівня; 
- аналіз та облік суддівства змагань національного та міжнародного рівня; 
- інші питання за дорученням АК ГО ФВУ, які не належать до компетенціїінших 
підкомісій. 

Обов’язки методичної підкомісії: 
- підготовка проекту перекладу Правил Волейболу та їх офіційної інтерпретації 
в Україні; 
- підготовка проекту перекладу методичних матеріалів ФІВБ та ЄКВ для 
використання в Україні; 
- підготовка навчальних матеріалів; 
- підготовка екзаменаційних тестів та питань; 
- проведення національних та регіональних семінарів; 
- методична допомога у проведенні обласних суддівських семінарів; 
- інші питання за дорученням АК ГО ФВУ, які не належать до компетенції інших 
підкомісій. 

Обов’язки підкомісії технічних делегатів: 
- контроль та аналіз роботи технічних делегатів; 
- опрацювання листів оцінювання суддів; 
- інші питання за дорученням АК ГО ФВУ, які не належать до компетенції інших 
підкомісій. 

Обов’язки організаційної підкомісії: 
- організаційна підготовка зібрань АК ГО ФВУ та суддівських семінарів ГО 
ФВУ; 
- інформаційна діяльність щодо діяльності АК ГО ФВУ; 
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- публікація Правил Волейболу та інших методичних та навчальних 
матеріалів; 
- підготовка подання на присвоєння суддівських категорій та звання Почесного 
Судді ГО ФВУ; 
- опрацювання пропозицій щодо суми суддівських винагород; 
- інші питання за дорученням АК ГО ФВУ, які не належать до компетенції інших 
підкомісій. 
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 Додаток № 14 
                до Регламенту 

змагань з волейболу в Україні 
 сезону 2021-2022 років 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про Інспектора ГО ФВУ 

Інспектор ГО «Федерація волейболу України» - особа з числа 
членів Виконкому або однієї з комісій ГО ФВУ, яка має високий особистий 
авторитет, компетентність та повну довіру з боку волейбольної 
громадськості, Виконкому та Президента ГО ФВУ, і призначається 
Президентом Федерації для інспектування готовності споруд, робочих 
органів до проведення і контроля за дотриманням вимог Статуту, 
Регламентів і положень про змагання всіма суб’єктами змагань під час їх 
проведення. Витрати на відрядження Інспектора ГО ФВУ здійснюються за 
рахунок організації чи клубу, яка є приймаючою стороною. 

Інспектор ГО ФВУ може бути призначений Президентом ГО ФВУ також 
і на прохання будь-якої з команд. При цьому фінансові витрати за 
призначення несе клуб (команда)-ініціатор. 

Інспектор ГО ФВУ ПОВИНЕН: 
- досконало знати і в своїй діяльності дотримуватися Статуту ГО ФВУ, 

регламентів чемпіонату та Кубку України з волейболу відповідного сезону. 
- здійснити контроль стану і готовності спортивної бази, на якій 

відбуватимуться ігри чемпіонату або Кубку України з волейболу, в т.ч. 
наявність затверджених Директоратом ГО ФВУ сертифікату споруди (для ігор 
команд суперліги) або акту прийняття спортивного залу (для інших ліг), 
наявність необхідної атрибутики в т.ч. банерів ГО ФВУ та реклами спонсорів, і 
правильність її розташування, наявність і готовність відповідної апаратури для 
озвучення та он-лайн трансляції ходу ігор; 

- перевірити наявність інформаційних матеріалів туру (таблиці 
результатів, програмки, афіші, тощо); 

- приймати участь в технічній нараді на якій повинні бути присутніми: 
технічний делегат ГО ФВУ, представники команд, головні тренери - 
обов'язково), суддівська бригада (1, 2 судді, кутові судді, секретарі, 
інформатори), лікар, комендант змагань, представники місцевої влади та 
оргкомітету, тощо. 

- проводить підсумкову технічну нараду по закінченню гри (туру) з 
розбором помилок і упущень. 

В разі скликання суддівської конференції - очолює її, як голова. 
В разі подання однією з команд-учасниць протесту на гру, діє згідно 

правил ФІВБ, Регламенту змагань з волейболу та регламентів проведення 
чемпіонату та Кубку України з волейболу. 

Приймає участь у прес-конференції, яка повинна проводитися через 
15 хв. після закінчення гри (в командах супер та вищої ліги - обов’язково). 

Приймає участь в церемонії відкриття, нагородження та закриття 
чемпіонату та Кубку України, нагородженні переможців та призерів змагань. 

Разом з технічним делегатом ГО ФВУ заповнює і протягом 3-х днів по 
закінченню змагань подає до Директорату ГО ФВУ звіт за формою СЛ-06. 
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 Додаток № 15 
           до Регламенту 

змагань з волейболу в Україні 
 сезону 2021-2022 років 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СУДДІВ УКРАЇНИ З ВОЛЕЙБОЛУ 
 

І. Загальні положення 

1.1. Суддівство змагань є почесною та відповідальною громадською 

роботою, що виконується на добровільних засадах.  

1.2. До суддівства змагань ГО ФВУ допускаються судді, які мають допуск-

дозвіл ГО ФВУ (ліцензію).  

1.3. Допуск-дозвіл ГО ФВУ (ліцензію) має право отримати особа, яка: 

- є громадянином України або перебуває на Україні на законних 

підставах; 

- зобов’язується виконувати статут та інші регламентуючі документи ГО 

ФВУ, ЄКВ та ФІВБ і в разі порушення положень цих документів може бути 

притягнута до відповідальності згідно Дисціплінарного Кодексу ФВУ. 

1.4.Допуск-дозвіл (ліцензія) ГО ФВУ може бути видано особі, яка 

пройшла суддівський семінар національного або регіонального рівня та 

склала суддівські іспити з позитивним результатом. 

1.5. Допуск-дозвіл ГО ФВУ (ліцензію) видає Арбітражна комісія ГО ФВУ. 

1.6. Перед початком Чемпіонату України АК ГО ФВУ оголошує список 

ліцензованих суддів. 

1.7. Віковий ценз:  

для суддів: - другої, студентської та дитячої ліг – до 40 років; 

- першої ліги - до 50 років; 

- вищої та суперліги - до 55 років.  

для технічних делегатів: - першої, другої, студентської та дитячої ліг – 

без обмеження віку; 

- вищої та суперліги - до 65 років.  

По досягненню вікового цензу 31 грудня поточного року суддя втрачає право 

судити змагання з волейболу ГО ФВУ на національному рівні. 

Рішенням Виконкому ГО ФВУ за поданням АК ГО ФВУ почесним суддям ГО 

ФВУ може буи продовжено право суддівства на один рік. 

1.8. Судді ГО ФВУ не мають права отримувати суддівські ліцензії та 

судити змагання не визнаних ГО ФВУ організацій. 
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1.9. Судді ФВУ не мають права організовувати та брати участь у роботі 

суддівських осередків не визнаних ГО ФВУ організацій. 

2.0. Судді міжнародної категорії та кандидати міжнародної категорії, які 

не судять змагання Чемпіонату та Кубка України, не мають права судити 

міжнародні змагання від України. 

2.1. Судді з волейболу, які не судили змагання Чемпіонату та Кубку 

України упродовж одного сезону або більше, після відновлення суддівства 

починають судити змагання з ліги рангом нижче. 

 

ІІ. Класифікація суддів з волейболу 

2.1. Встановлюються натупні категорії з волейболу:  

- кандидат у судді  

- суддя III категорії  

- суддя ІІ категорії;  

- суддя І категорії;  

- суддя національної категорії;  

-  почесний суддя ГО ФВУ.  

  

ІІІ. Порядок присвоєння суддівських категорій та звань 

3.1. Право присвоєння категорій та звань: 

- суддя III категорії;  

- суддя II категорії – надається - Арбітражній комісії ГОФВУ за 

поданням федерацій волейболу АР Крим, областей, міст Києва та 

Севастополя; 

- суддя з волейболу І категорії;  

- суддя з волейболу національної категорії - Виконкому ФВУ за 

поданням Арбітражної комісії ГО ФВУ.  

- Почесний суддя ГО ФВУ - Виконкому ГО ФВУ за поданням 

Арбітражної комісії ГО ФВУ.  

 

ІV. Порядок і нормативи присвоєння. 

4.1. Суддівські категорії та звання присвоюються за умови бездоганного 

викононання обов’язків судді, активної участі в проведенні змагань та 

виконанні наступних вимог:  

- “суддя з волейболу ІІІ категорії” - участь в обласному суддівському 

семінарі. -суддівство 20 ігор обласного рівня. Суддя ІІІ категорії за поданням 
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АК області та рішенням АК ФВУ має право бути залученим до суддівства 

змагань національного рівня.  

- “суддя з волейболу ІІ категорії” - наявність ІІІ-ї суддівської категорії - 

участь в 2-х обласних суддівських семінарах, - суддівство 30 ігор 

національного та обласного рівня, з яких 15 ігор першим суддею. 

- “суддя з волейболу I категорії” - наявність ІІ-ї суддівської категорії - 

участь в 3-х суддівських регіональних або національних семінарах - суддівство 

60 ігор змагань національного рівня, з яких І-им суддею – 30 ігор - участь в 

організації та проведенні обласних суддівських семінарів.  

- "суддя з волейболу національної категорії” - наявність І-ї суддівської 

категорії - участь у 3-х суддівських національних семінарах - суддівство 60 ігор 

національних змагань найвищого рівня та офіційних міжнародних 

змагань(чемпіонати EEVZA), з яких І-им суддею – 30 ігор - участь в організації 

та проведенні регіональних суддівських семінарів. 

- “Почесний суддя ГО ФВУ” - Звання ’’Почесний суддя ГО ФВУ’’ має 

право отримати суддя ГО ФВУ як визнання особливих заслуг у розвитку 

волейболу в Україні: 

- Суддівство змагань на найвищому національному рівні щонайменше 

протягом 20 років.  

- Суддівство значних державних (Суперкубок України, фінал Кубка 

України, фінал Чемпіонату України) та міжнародних змагань.  

- Брати участь в організаційній діяльності, пов’язаній з розвитком 

волейболу щонайменше протягом 10 років.  

- Мати бездоганну репутацію у волейбольної громади України.  

 

V. Технічні делегати 

Технічні делегати національного рівня затверджує Виконком ГО ФВУ за 

поданням АК ГО ФВУ з числа суддів національного рівня.  

Технічні делегати національного рівня:  

- оцінює роботу суддів згідно з існуючими вимогами АК ФВУ,  

- обговорює з суддями помилки та недоліки, яких припустилися судді під 

час проведення змагання, та надає пояснення та відповіді на запитання; 

- виконує інші обов’язки передбаченні Додатком 22до Регламенту 

змагань з волейболу в Україні в поточному сезоні. 

  

VI. Суддівство волейболу пляжного 
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Суддя з волейболу ГО ФВУ може отримати право на суддівство 

волейболу пляжного в Україні за умови виконання вимог комісії волейболу 

пляжного. 

  

VII. Права суддів з волейболу 

7.1. Суддя з волейболу має право: 

- Отримувати необхідну допомогу та особистий захист від організаторів 

змагань перед, під час та після закінчення змагань. 

- Отримувати винагороду та повернення витрат на відрядження згідно 

існуючих норм. - Вільного входу на змагання з волейболу в Україні, якщо інше 

не передбачене організатором. 

- На тимчасове призупинення суддівства з поважних причин.  

- У випадку неможливості участі з поважних причин або у випадку 

незадовільної здачі іспитів на національному суддівському семінарі - 

можливість проходження та повторного складання іспитів на регіональному 

суддівському семінарі. 

  

VIII. Обов’язки суддів з волейболу. 

8.1 Суддя з волейболу зобов`язаний:  

- гідно представляти ГО ФВУ та АК ГО ФВУ;  

- дотримуватися вимог ГО ФВУ та АК ГО ФВУ, у тому числі:  

- знати чинні правила волейболу та правильно їх використовувати їх під 

час змагань. - судити змагання згідно призначень АК ГО ФВУ.  

- судити змагання з волейболу у відповідній суддівській формі.  

- у разі неможливості судити змагання згідно  призначення АК ГО ФВУ 

терміново повідомити про це АК ГО ФВУ.  

- дотримуватися етичних норм поведінки.  

- дотримуватися естетичного зовнішнього вигляду.  

- дбати про свій фізичний стан. 

- брати участь у щорічних суддівських семінарах, організованих АК ГО 

ФВУ.  

  

IX. Дисциплінарні санкції. 

Суддя може бути позбавлений суддівських прав, допуску-дозволу 

(ліцензії) та суддівської категорії у випадку:  

- вироку суду за кримінальною справою,  

- грубого порушеня цього Положення. 
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Рішення про дисціплінарне стягнення приймає Виконком ГО ФВУ за 

власною ініціативою, за поданням АК ГО ФВУ або інших статутних органів ГО 

ФВУ.  

 

 

 

⃰ Право на тлумачення та інтерпретацію випадків, які не 

розглянуті в цьому Положенні, надається АК ГО ФВУ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

90 

Додаток № 16 
           до Регламенту 

змагань з волейболу в Україні 
 сезону 2021-2022 років 

 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ 

КРАЩИХ ГРАВЦІВ ЧЕМПІОНАТУ ТА КУБКА УКРАЇНИ 
 

В чемпіонаті та Кубку України серед чоловічих та жіночих команд 
визначають кращих гравців по номінаціях: 

- приз «Феєр-плей»; 
- найцінніший гравець; 
- кращі центральні блокуючі; 
- кращі догравальні гравці; 
- кращий діагональний; 
- кращий пасуючий; 
- кращий гравець ліберо. 
Визначає ГО «Федерація волейболу України» окремо для чоловічого і 

жіночого чемпіонату. 
Кращі гравці нагороджуються відзнаками ГО «Федерація волейболу 

України». 
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Додаток № 17 
           до Регламенту 

змагань з волейболу в Україні 
       сезону 2021-2022 років 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про нагородження призами за Чесну гру ( Fair Play) тих,  

хто відмінно зарекомендував себе послами Чесної гри у чемпіонаті 
та Кубку України з волейболу 

 
І. Загальні положення 

Це Положення розроблене для реалізації цілей та впровадження в 
життя принципів правил «феєр-плей» («Чесної гри») в українському волейболі. 
Чесність усіх учасників волейбольної громади України повинна бути 
побудована на особистій чесності та власному етичному Кодексі кожного 
спортсмена, тренера, судді, технічного делегата, команди і т.д. Неухильне 
дотримання правил «феєрплей» сприятиме підвищенню популяризації та 
розвитку волейболу в Україні та й спорту в цілому. Для пропагування та 
привернення уваги до актів чесної гри, які проводяться в рамках чемпіонату та 
Кубка України з волейболу, ГО «Федерація волейболу України» щорічно 
нагороджує FairPlay призами (призами за чесну гру) тих, хто відмінно 
зарекомендував себе послами чесної гри. 

 
ІІ. Формати нагород за Чесну гру 

Для нагородження спортсменів, команд, клубів, суддів за прояви 
благородства, дотримання правил чесної спортивної боротьби на спортивних 
аренах, проявлення Правил етики та Чесної гри в період змагань та поза їх 
межами, встановлюються наступні формати нагород за чесну гру: 

1. Почесний Диплом ГО ФВУ суддям в трьох категоріях: 
1.1. За виконання вимог Кодексу суддівської етики. 
1.2. За діяльність, спрямовану на пропаганду Чесної гри, підготовку молодих 

суддів. 
1.3. За порядність та професіоналізм протягом спортивної кар’єри. 

2. Призи ГО ФВУ за Чесну гру в трьох категоріях: 
2.1. Приз імені М.П. Піменова – для нагородження команди за акт Чесної гри. 
2.2. Приз імені Ю.М. Пояркова – для нагородження спортсмена, який досяг 

успіхів за Чесну гру в своїй кар’єрі. 
2.3. Приз ГО ФВУ – для нагородження клубу або організації за пропаганду 

Чесної гри, популяризації та розвитку волейболу. 
 

ІІІ. Критерії визначення номінантів для нагородження призами: 
Для визначення номінантів для нагородження призами за чесну гру, 

враховуються 
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наступні критерії: 
1) Для нагородження спортсмена: 

- проявлення принципів Чесної гри та виконання вимогетичної поведінки на 
спортивних аренах та поза їх межами, на підставі інформації технічних 
делегатів змагань та членів комісії Чесної гри та засобів масової інформації 

- мінімальна кількість штрафних балів за одержані санкції під час змагань: 
- попередження -2 б; 
- зауваження - 4 б; 
- дискваліфікація -6 б; 
- вилучення - 10б; 

(min сума штрафних балів не може перевищувати -10 балів) 
- при однаковій кількості штрафних балів або іншої інформації перевага 

надається спортсмену, команда якого знаходиться вище в турнірній таблиці. 
2) Для нагородження команди: 

- Проявлення принципів Чесної гри та виконання етичних вимог під час 
змагань, на підставі інформації технічних делегатів, членів комісії Чесної гри, 
тощо. 
- Наявність мінімальної кількості штрафних балів (сумарно) за одержання 

санкції гравцями команд, тренерами під час змагань. 
- При однакових показниках, перевага надається команді, яка займає вище 

турнірне місце. 
3) Для нагородження клубу або організації: 

- Діяльність спрямована на пропаганду чесної гри: наявність відповідних 
стендів, банерів, статей та репортажів у ЗМІ тощо. Інформація надається 
технічними делегатами змагань, членами комісії Чесної гри, регіональними 
федераціями волейболу. 

4) Для нагородження суддів: 
- діяльності суддівства – сумарний середній бал за сезон від 97,55 і вище. 
- суспільна оцінка діяльності суддів (тренерами тощо) 

- інформація технічних делегатів туру. 
Узагальнену інформацію про роботу суддів готує Арбітражна комісія ГО ФВ і 
представляє її до Комісії ГО ФВУ з Етики та Чесної гри. 

 
ІV. Порядок присудження нагород: 

- Нагороди (призи) присуджуються Виконкомом ГО «Федерація волейболу 
України» на підставі подання Комісії ГО ФВУ та Чесної гри. 
- Для розгляду рекомендацій, пропозицій щодо проявлення принципів Чесної 

гри у номінаціях, створюється спеціальне журі з членів комісії Чесної гри та 
провідних спеціалістів, ветеранів волейболу. 
- Журі розглядає представлені матеріали, визначає номінантів Чесної гри, 

представляє комісії ГО ФВУ з Етики та Чесної гри для узгодження та 
підготовки відповідного подання на Виконком ГО ФВУ. 
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- Нагородження переможців проводиться щорічно, після закінчення 
волейбольного сезону. 

 
V. Прикінцеві положення 

1. При розробці Регламенту проведення змагань з волейболу – ввести 
розділ «Етика і Чесна гра», де передбачити принципи етичного характеру, які 
направлені на дотримання справедливої Чесної гри в період змагань. 

2. Вживати заходи, спрямовані на усвідомлення кожним керівником 
клубу, тренером, волейболістом, суддею, делегатом та іншими особами, 
задіяними у волейболі порядку і правил застосування, дотримання принципів 
Етики і Чесної гри відповідно до вимог регламентуючих документів ГО ФВУ. 

3. Запровадити на спортивних змаганнях банер: «Чесна гра у волейболі 
– шлях до 

перемоги». 
4. Матеріальні витрати на виготовлення дипломів та призів 

фінансуються за рахунок коштів ГО ФВУ. 
5. Надавати відповідну інформацію для висвітлення у засобах масової 

інформації, на сайті ГО ФВУ стан розгляду виконання основних положень 
принципів Етики і Чесної гри, визначення номінатів на призи. 
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Додаток № 18 
           до Регламенту 

змагань з волейболу в Україні 
       сезону 2021-2022 років 

 
 

ОБОВ`ЯЗКИ ТЕХНІЧНОГО ДЕЛЕГАТА ГО ФВУ 
 

Технічний делегат ГО ФВУ повинен: 
 - знати і дотримуватись: 
- Правил з волейболу; 
- Регламенту проведення змагань з волейболу в Україні ; та 

Регламентів чемпіонату, Кубку та Суперкубку України з волейболу; 
- знати: 
- електронний протокол гри; 
- турнірне становище команд (на день проведення туру); 
- дисциплінарні санкції, які застосовані до гравців, офіційних осіб та 

команд (на день проведення туру). 
 

ЗА 8-12 ГОДИН ДО ПОЧАТКУ ГРИ 
 

Перевіряє спортивний зал (згідно вимог правил та Регламенту): 
 

- Ігровий майданчик 
- стан підлоги та розмітку майданчика (вільну зону, зону для запасних 
гравців, штрафну зону); 
- стан сітки, стійок (захист для стійок), антен; 
- стан освітлення; 
- роботу електронного табло; 
- прапорці для кутових суддів (2 або 4 шт.); 
- підставку для 6 ігрових м`ячів; 
- вимірювальну планку; 
- накидки для гравців (перепризначення гравця ліберо); 
- запасну сітку з антенами (під час гри сітка з антенами повинна 
знаходитись під столом секретаря або в місці, де буде швидко і зручно її 
дістати); 
- касети замін; 
- вишку першого судді; 
- лавки для запасних гравців (4 м. довжиною, або по 13 стільців); 
- столи та стільці (для секретаря, статистиків матчу, технічного делегата 
та оператора табло); 
- наявність двох моніторів (для секретаря та Технічного делегата АК ГО 
ФВУ); 



 

 

 

95 

- наявність двох планшетів (для першого та другого суддів (обов’язково 
для команд суперліги); 
- перекидне табло; 
- рушники для швидких протиральників; 
- манометр (з голкою)та помпу; 
- сигнал для замін та перерв (при наявності); 
- підключення провідникового інтернету (для секретаря, статистиків матчу 
та технічного делегата); 
- розмішення державного прапора України та прапора ГО ФВУ. 
- Роздягальні для команд та суддів 
- роздягальні та душові для команд (наявність гарячої води та столу для 
масажу для команд суперліги обов’язкова); 
- кімнату для суддів. 

 
- Організацію трансляції матчу 
- місце розташування камер, місце диктора та підключення до мережі інтернет 
для ведення он-лайн трансляції матчу; 
- місця для фотографів; 
- звукове обладнання (підсилювач, колонки, мікрофон); 
- рекламні банери по периметру майданчика згідно схеми, прес-банер; 
- інформаційні матеріали туру (таблиці результатів, програмки, афіші тощо). 
- Організацію медичного забезпечення 
- стіл та стілець для лікаря (за вільною зоною біля однієї із зон розминок). 
- Організацію забезпечення громадського порядку 
- Умови для вболівальників  
- визначає відокремлену зону для вболівальників команди-гостей (у разі їх 
прибуття). 

 
НАРАДА З КОМАНДАМИ 

 
Технічний делегат ГО ФВУ проводить нараду з 

представниками/менеджерами команд, головними тренери або помічниками 
головних тренерів. Присутність суддівської бригади (1, 2 cудді, лінійні судді, 
секретар, інформатор) та лікаря обов’язкова лише у фінальній частині 
чемпіонату, Кубку та Суперкубку України. 

В ході наради: 
- спільно з представниками/менеджерами команд, головними 

тренерами або помічниками головних тренерів затверджують офіційні форми 
на матч/тур в електронному вигляді (із підтвердженням логінів та паролів). 

- нагадує (при потребі): 
- Регламент проведення змагань з волейболу в Україні та 

Регламент конкретного змагання; 
- зміни в правилах волейболу;  
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- організаційні питання: 
- церемонію відкриття; 
- церемонію нагородження та закриття; 

- перевіряє наявність тренерського сертифікату ГО ФВУ або ФІВБ у 
головних тренерів команд; 

- ознайомлює з розкладом ігор і тренувань команд (згідно з вимогами 
Регламенту ГО ФВУ); 

- затверджує кольори ігрової форми команд на тур; 
- ознайомлює зі станом дисциплінарних санкцій, які застосовані до 

гравців, офіційних осіб та команд на день початку проведення туру. 
 

НАРАДА З СУДДЯМИ 
 

- за поданням Заступника техделегата затверджує місцеву суддівську 
бригаду; 

- перевіряє наявність допусків-дозволів (ліцензій) у місцевих суддів; 
- призначає з призначених суддів на тур першого та другого суддів. 

 
ПІД ЧАС МАТЧУ 

 
Повинен бути на спортивній арені не менше ніж за 60 хв. до 

початку змагань та відслідкувати готовність до проведення змагань: 
- перевірити готовність обладнання для змагань, якщо були зауваження 

або недоліки, то як вони виправлені; 
- за 30 хв. до початку гри перевірити склади гравців та офіційних осіб 

команд, які були затверджені на нараді; 
- надати секретарю затверджені склади гравців та офіційних осіб для 

заповнення протоколу гри; 
- контролювати інструктаж суддів з кутовими суддями, протиральниками 

підлоги, подавальниками м`ячів; 
- слідкувати за перебігом гри; 
- контролювати он-лайн трансляцію матчу (перегляд трансляції); 
- у разі проблем з трансляцією негайно виправити ситуацію, у разі 

неможливості по закінченні гри повідомити Директорат ГО ФВУ та відмітити це 
у протоколі та Звіті Техделегата. 

- проводити хронометраж гри (картки розташування - за 12 хвилин до 
початку гри, тривалість перерв та інтервалів). 

Контролювати: 
- стартове розташування команд в кожній партії; 
- кількість замін та перерв; 
- санкції; 
- надавати картки розташування офіційним представникам преси 

(виключне право Технічного делегата). 
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- контролювати роботу суддівської бригади, відзначати недоліки згідно 
оціночного листа; 

- перевіряти екіпіровку офіційних осіб команди (повинна складатися із 
однакового спортивного костюму і сорочки "поло", або піджака, сорочки з 
комірцем і краваткою, штанів);  

- спостерігати за поведінкою вболівальників та за забезпеченням 
правопорядку; 

- у разі проблем з громадським правопорядком негайно виправити 
ситуацію, у разі неможливості - по закінченні гри повідомити Директорат ГО 
ФВУ та відмітити це у протоколі гри та Звіті Техделегата. 

 
ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ГРИ 

 
- Перевіряє та підписує протокол гри (усі ремарки вносяться в протокол 

виключно в електронному варіанті). 
- у разі протесту діє згідно правил та Регламенту про Чемпіонат, Кубок, 

Суперкубок України з волейболу; 
- контролює завантаження електронного протоколу та звіту Техделегата 

на сервер; 
- контролює організацію прес-конференції, яка повинна відбутись через 

15 хв. по закінченню гри (в чемпіонаті серед команд суперліги, Кубку та 
Суперкубку - обов’язково); 

- обговорює з суддями недоліки та помилки та відзначає позитивні 
моменти (згідно методичних вказівок технічному делегату «Критерії 
оцінювання суддів»); 

- останнім залишає спортивний зал (разом з суддями). 
 

НА ПРОТЯЗІ ДВОХ ДНІВ ПІСЛЯ ГРИ 
 

- Заповнює (згідно методичних вказівок технічному делегату 
затверджених АК ГО ФВУ «Заповнення картки оцінювання» та надсилає на 
електронну адресу АК ГО ФВУ та Директорату ГО ФВУ оціночні листи R-4. та 
Звіт Техделегата. 

- оголошує оцінки 1 і 2 судді та іншим членам суддівської бригади; 
- відсилає всю відповідну документацію в ГО ФВУ. 
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Додаток № 19 
           до Регламенту 

змагань з волейболу в Україні 
                  сезону 2021-2022 років 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про нагородження призами за «Зелена картка / Чесна гра» для 

гравців (Fair Play) у чемпіонаті, Кубку, Суперкубку України з волейболу 
 

І. Загальні положення 
Директорат ГО ФВУ у співпраці з АК ГО ФВУ та Комісією етики та чесної 

гри розробив Положення «Зелена картка / Чесна гра» для реалізації цілей, 
розвитку цінностей та впровадження в життя принципів правил «феєр-плей» 
(«Чесної гри») в українському волейболі. Чесність усіх учасників волейбольної 
громади України повинна бути побудована на особистій чесності та власному 
етичному Кодексі кожного спортсмена-волейболіста. Неухильне дотримання 
правил «феєр плей» сприятиме підвищенню популяризації та розвитку 
волейболу в Україні та й спорту в цілому. Для пропагування та привернення 
уваги до актів чесної гри, які проводяться в рамках чемпіонату та Кубка 
України з волейболу.  

 
Критерії визначення номінантів для отримання «Зелена картка / Чесна 

гра»: 

 Визнати торкання у блокуючого/блокуючих (підняттям руки). У цьому 
випадку гравець отримує "зелену картку". 

 Визнати торкання сітки у блокуючого/блокуючих або в атакуючого гравця 
(підняттям руки). У цьому випадку гравець отримує "зелену картку". 

 Гравець визнає помилку коли м’яч «за» або «в майданчику» (підняттям 
руки). У цьому випадку гравець отримує "зелену картку". 

 Гравець визнає помилку перехід центральної лінії (підняттям руки). У 
цьому випадку гравець отримує "зелену картку". 

 Визнати помилку в нападі (нападаючий удар гравця задньої ліній) 
(підняттям руки). У цьому випадку гравець отримує "зелену картку" 

При цьому гравці не повинні зловживати такими діями під час матчу і 
дотримуватися правил гри в волейбол. Повторення такої поведінки у 
наступних епізодах будь-яким членом цієї команди не дозволяє на повторну 
таку ж номінацію. 

 
Порядок визначення переможця: 

Нагороди (приз) присуджуються Директоратом ГО «Федерація волейболу 
України» на підставі надсилання звітів технічних делегатів АК ГО ФВУ. 
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Команда, яка в кінці сезону досягне найбільшої кількості зелених карток, 
отримає нагороду Fair Play, а також спеціальні призи, які будуть виділені на 
благодійні заходи, встановлені за взаємною згодою Директорату ГО ФВУ та 
команди-переможця. 
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Додаток № 20 
           до Регламенту 

змагань з волейболу в Україні 
          сезону 2021-2022 років 
 
 
 
 
 
 

Технічні вимоги, щодо проведення онлайн-трансляцій волейбольних 
матчів чемпіонату України з волейболу серед чоловічих та жіночих 
команд суперліги, Кубку України (ІІІ та наступні етапи), Суперкубку 

України 
 

1. Наявність 3-х камер формату не нижче FullHD (1080 50i) та штативів до камер; 
2. Наявність апаратного або програмно-апаратного мікшерного комплексу формату не 

нижче FullHD (1080 50i), з можливістю підключення зовнішнього мікрофону; 
3. Наявність машини повторів формату не нижче FullHD (1080 50i) (мінімум з однієї 

камери); 
4. Наяність титрувальної станції або титрувальних об’єктів у складі програмно-

апаратного мікшерного комплексу; 
5. Наявність виносного мікрофону та стійки кріплення для передачі «інтершуму» під час 

гри; 
6. Наявність контрольної операторської лампочки (Tally) або голосового зв’язку 

режисера з операторами; 
7. Наявність окремого пристрою для кодування або можливість кодування програмно-

апаратним комплексом у форматі H.264 з бітрейтом не нижче 8 Mbit/c., а формату не 
нижче FullHD (1080 50i) протоколом Rtmp; 

8. Наявність на знімальному майданчику підведеного до кодуючого пристрою мережі 
Internet зі швидкістю на віддачу (upload), не менше 50Mbit/c.; 

9. Наявність усіх шнурів для комутації вищезгаданої техніки; 
10. Наявність на знімальному майданчику стабільного живлення мережи 220В. з 

урахуванням потужності знімального комплексу. 


