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РЕГЛАМЕНТ
змагань з волейболу в Україні «Дитяча ліга»
сезону 2021-2022 років
1. Загальні положення
1.1. Регламент змагань з волейболу в Україні «Дитяча ліга» сезону
2021-2022 років (далі – 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.
Спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю (надалі
СНЗСП, ДЮСШ і СДЮШОР), спортивні клуби та збірні команди областей,
міст та інших спортивних організацій, тренери, спортсмени-учасники, судді,
Директорат ГО ФВУ (далі - Директорат) ГО ФВУ та всі ті, хто приймає
участь у змаганнях чемпіонату України «Дитяча ліга» з волейболу сезону
2021 – 2022 (далі – Змагання), повинні суворо дотримуватись вимог
регламентуючих документів, рішень Директорату, на який покладене
оперативне керівництво Змаганнями, керівних органів ГО ФВУ, Офіційних
правил змагань з волейболу.
2. Строки і місце проведення заходу
2.1. Строки та місця проведення змагань визначаються відповідно до
системи проведення змагань та в залежності від календаря ігор збірних
команд та клубних команд у чемпіонаті, Кубка України, що затверджуються
відповідним календарем змагань цієї ліги. Змагання проводяться з листопада
2021 року по травень 2022 року.
2.2. Місце проведення змагань визначається Директоратом ГО ФВУ,
але не пізніше ніж за два тижні до початку заходу.
2.3. Змагання проводяться на спортивних майданчиках та базах, що
затверджені ГО «Федерація волейболу України» (далі – ГО ФВУ) та
відповідають вимогам проведення змагань з волейболу.
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3. Організація та керівництво проведенням заходу
3.1. Загальне керівництво проведенням змагань здійснюється ГО ФВУ,
Міністерством молоді та спорту України (далі – Мінмолодьспорт) та
Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки
України (далі - Комітет).
3.2. Безпосереднє проведення змагань покладається на Директорат ГО
ФВУ (далі – Директорат), який затверджується Виконкомом ГО ФВУ на
один сезон (з 01.08.2021 по 30.07.2022), регіональні осередки федерації
волейболу, спортивні клуби/команди, на базах яких відбуваються змагання,
та на головну суддівську бригаду з числа технічних делегатів та суддів ГО
ФВУ.
3.3. До компетенції Директорату входить контроль та забезпечення
виконання всіма суб’єктами змагань вимог Статуту ГО ФВУ та цього
Регламенту змагань з волейболу в Україні «Дитяча ліга» сезону 2021-2022
років (далі – Регламент), оперативне керівництво змаганнями, безпосереднє
прийняття всіх необхідних рішень та вирішення поточних питань, що
відносяться до підготовки, організації та проведення змагань.
3.4. Усі спірні питання вирішує Апеляційний комітет ГО ФВУ.
4. Учасники заходу
Змагання проводяться у вікових категоріях:
Юнаки та дівчата:
І вікова група – 2005 р. н. та молодші;
II вікова група – 2006 р. н. та молодші;
III вікова група – 2007 р. н. та молодші;
IV вікова група – 2008 р. н. та молодші;
V вікова група – 2009 р. н. та молодші.
4.2. До змагань допускаються команди, які відповідно до Регламенту
своєчасно подали підтвердження та заявку до Директорату на участь у
змаганнях за підписом керівника спортивного ліцею, училища фізичної
культури, ДЮСШ і СДЮШОР, спортивних клубів та збірних команд
областей, міст та інших спортивних організацій, керівника структурного
підрозділу з фізичної культури та спорту відповідної адміністративнотериторіальної одиниці України, а також клубу, регіонального осередку
(відокремленого підрозділу) ГО ФВУ, засвідчену підписом лікаря та
печаткою медичної установи, де проводився поглиблений медичний огляд.
4.3. Допуск команд до змагань проводиться Директоратом.
4.4. До змагань допускаються гравці, тренери, медичні працівники,
адміністративні працівники клубів та судді, які мають ліцензію ГО ФВУ та
перебувають в Україні на законних підставах. Гравці-громадяни інших країн
– на підставі трансферу федерації волейболу країни, громадянами якої вони
є. Ліцензія є основним документом для участі у змаганнях.
4.1.
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4.5. У змаганнях беруть участь команди спортивних ліцеїв та училищ
фізичної культури, ДЮСШ і СДЮШОР, спортивних клубів та збірних
команд областей, міст та інших спортивних організацій
4.6. Якщо команда припиняє своє існування у зв’язку із банкрутством
або фінансовими ускладненнями в ході змагань, рішення питання про
кількість команд-учасників відповідної вікової категорії або про заміну
команди, що вибула, приймається Директоратом.
5. Характер заходу
5.1. Змагання проводяться згідно з цим Регламентом, а також іншими
регламентуючими документами, що затверджені Мінмолодьспортом,
Комітетом або ГО ФВУ.
5.2. Команди, які заявляються для участі у змаганнях, автоматично
визнають всі положення Статуту ГО ФВУ цього Регламенту.
5.3. Змагання проводяться відповідно до діючих офіційних правил гри
у волейбол, затверджених Міжнародною федерацією волейболу.
У змаганнях І вікова група – Юнаки 2005 р. н. та молодші беруть
участь 11 команд. Змагання проводяться у два етапи.
5.4. На першому етапі 7 команд грають в одне коло один тур.
Команди, які посіли 1-4 місця за рейтингом сезону 2020-2021 рр, участь в
першому етапі не беруть.
5.6. На другому етапі команди, які посіли 1-4 місця за підсумками
першого етапу, долучаються до команд, які посіли 1-4 місця за рейтингом
сезону 2020-2021 рр, де гратимуть фінальні матчі.
Команди формують дві групи за принципом «змійки». Команди, які
посіли перші місця в групах зіграють за 1-2 місця, команди, які стали
другими у своїх групах зіграють за 3-4 місця і так далі.
5.7. У змаганнях застосовується така система нарахування:
кількість перемог;
кількість очок:
за перемогу з рахунком 3:0 та 3:1 – 3 очки, 3:2 –2 очки;
за поразку з рахунком 0:3 та 1:3 – 0 очок, 2:3 – 1 очко;
за неявку на гру – мінус 1 очко.
коефіцієнт співвідношення партії;
коефіцієнт співвідношення м’ячів;
результат особистої зустрічі.
5.8. Змагання ІІ вікова група – Юнаки 2006 р. н. та молодші
відбувається за участю 16 команд. Змагання проводяться у два етапи.
5.9. На першому етапі команди грають в одне коло один тур. Команди
розподіляються на дві підгрупи за територіальним принципом.
До наступного другого етапу виходять команди, які посіли 1-4 місця за
підсумками першого етапу.
5.10. На другому етапі команди формують дві групи за принципом
«змійки». Команди, які посіли перші місця в групах зіграють за 1-2 місця,
команди, які стали другими у своїх групах зіграють за 3-4 місця і так далі.
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5.11. У змаганнях застосовується така система нарахування:
кількість перемог;
кількість очок:
за перемогу з рахунком 3:0 та 3:1 – 3 очки, 3:2 – 2 очки;
за поразку з рахунком 0:3 та 1:3 – 0 очок, 2:3 – 1 очко;
за неявку на гру – мінус 1 очко;
коефіцієнт співвідношення партії;
коефіцієнт співвідношення м’ячів;
результат особистої зустрічі.
5.12. Змагання ІІІ вікова група – Юнаки 2007 р. н. та молодші
відбувається за участю 13 команд. Змагання проводяться у два етапи.
5.13. На першому етапі команди грають у одне коло. Команди
розподіляються на дві підгрупи за територіальним принципом.
5.14. На другому етапі команди формують дві групи за принципом
«змійки». Команди, які посіли перші місця в групах зіграють за 1-2 місця,
команди, які стали другими у своїх групах зіграють за 3-4 місця і так далі.
5.15. У змаганнях застосовується така система нарахування:
кількість перемог;
кількість очок:
за перемогу з рахунком 3:0 та 3:1 – 3 очки, 3:2 – 2 очки;
за поразку з рахунком 0:3 та 1:3 – 0 очок, 2:3 – 1 очко;
за неявку на гру – мінус 1 очко;
коефіцієнт співвідношення партії;
коефіцієнт співвідношення м’ячів;
результат особистої зустрічі.
5.16. Змагання ІV вікова група – Юнаки 2008 р.н. та молодші
відбувається за участю 9 команд. Змагання проводяться у два етапи.
5.17. На першому етапі команди грають в одне коло.
За результатами першого етапу визначаються команди, які грають за 1-4
місця.
5.18. На другому етапі за 1-4 місце команди грають одне коло один тур.
За 1 - 4 місце
Розклад матчів туру – за таблицею Бергера відповідно зайнятих місць на
першому етапі.
5.19. У змаганнях застосовується така система нарахування:
кількість перемог;
кількість очок:
за перемогу з рахунком 3:0 – 3 очки, 2:1 – 2 очки;
за поразку з рахунком 0:3 – 0 очок, 1:2 – 1 очко;
за неявку на гру – мінус 1 очко.
коефіцієнт співвідношення партії;
коефіцієнт співвідношення м’ячів;
результат особистої зустрічі.
5.20. Змагання V вікова група – Юнаки 2009 р.н. та молодші
відбувається за участю 9 команд. Змагання проводяться у два етапи.
5.21. На першому етапі команди грають в одне коло.
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За результатами першого етапу визначаються команди, які грають за 14 місця.
5.22. На другому етапі за 1-4 місце команди грають одне коло один тур.
За 1 - 4 місце
Розклад матчів туру – за таблицею Бергера відповідно зайнятих місць на
першому етапі.
5.23. У змаганнях застосовується така система нарахування:
кількість перемог;
кількість очок:
за перемогу з рахунком 3:0 – 3 очки, 2:1 – 2 очки;
за поразку з рахунком 0:3 – 0 очок, 1:2 – 1 очко;
за неявку на гру – мінус 1 очко.
коефіцієнт співвідношення партії;
коефіцієнт співвідношення м’ячів;
результат особистої зустрічі.
5.24. У змаганнях І вікова група – Дівчата 2005 р.н. та молодші
беруть участь 9 команд. Змагання проводяться у два етапи.
5.25. На першому етапі команди грають в одне коло.
За результатами першого етапу визначаються команди, які грають за 1-4
місця.
5.26. На другому етапі за 1-4 місце команди грають одне коло один тур.
За 1 - 4 місце
Розклад матчів туру – за таблицею Бергера відповідно зайнятих місць на
першому етапі.
5.27. У змаганнях застосовується така система нарахування:
кількість перемог;
кількість очок:
за перемогу з рахунком 3:0 та 3:1 – 3 очки, 3:2 –2 очки;
за поразку з рахунком 0:3 та 1:3 – 0 очок, 2:3 – 1 очко;
за неявку на гру – мінус 1 очко.
коефіцієнт співвідношення партії;
коефіцієнт співвідношення м’ячів;
результат особистої зустрічі.
5.28. Змагання ІІ вікова група – Дівчата 2006 р.н. та молодші
відбувається за участю 13 команд. Змагання проводяться у два етапи.
5.29. На першому етапі команди грають в одне коло один тур.
Команди розподіляються на дві підгрупи за територіальним принципом.
До наступного другого етапу виходять команди, які посіли 1-4 місця в
своїх підгрупах за підсумками першого етапу.
5.30. На другому етапі команди формують дві групи за принципом
«змійки». Команди, які посіли перші місця в групах зіграють за 1-2 місця,
команди, які стали другими у своїх групах зіграють за 3-4 місця і так далі.
5.31. У змаганнях застосовується така система нарахування:
кількість перемог;
кількість очок:
за перемогу з рахунком 3:0 та 3:1 – 3 очки, 3:2 – 2 очки;
за поразку з рахунком 0:3 та 1:3 – 0 очок, 2:3 – 1 очко;
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за неявку на гру – мінус 1 очко;
коефіцієнт співвідношення партії;
коефіцієнт співвідношення м’ячів;
результат особистої зустрічі.
5.32. Змагання ІІІ вікова група – Дівчата 2007 р.н. та молодші
відбувається за участю 20 команд. Змагання проводяться у два етапи.
5.33. На першому етапі команди грають у одне коло. Команди
розподіляються на дві підгрупи за територіальним принципом.
5.34. На другому етапі команди формують дві групи за принципом
«змійки». Команди, які посіли перші місця в групах зіграють за 1-2 місця,
команди, які стали другими у своїх групах зіграють за 3-4 місця і так далі.
5.35. У змаганнях застосовується така система нарахування:
кількість перемог;
кількість очок:
за перемогу з рахунком 3:0 та 3:1 – 3 очки, 3:2 – 2 очки;
за поразку з рахунком 0:3 та 1:3 – 0 очок, 2:3 – 1 очко;
за неявку на гру – мінус 1 очко;
коефіцієнт співвідношення партії;
коефіцієнт співвідношення м’ячів;
результат особистої зустрічі.
5.36. Змагання ІV вікова група – Дівчата 2008 р.н. та молодші
відбувається за участю 21 команди. Змагання проводяться у два етапи.
5.37. На першому етапі команди грають у одне коло. Команди
розподіляються на дві підгрупи за територіальним принципом.
5.38. На другому етапі команди формують дві групи за принципом
«змійки». Команди, які посіли перші місця в групах зіграють за 1-2 місця,
команди, які стали другими у своїх групах зіграють за 3-4 місця і так далі.
5.39. У змаганнях застосовується така система нарахування:
кількість перемог;
кількість очок:
за перемогу з рахунком 3:0 – 3 очки, 2:1 – 2 очки;
за поразку з рахунком 0:3 – 0 очок, 1:2 – 1 очко;
за неявку на гру – мінус 1 очко.
коефіцієнт співвідношення партії;
коефіцієнт співвідношення м’ячів;
результат особистої зустрічі.
5.40. Змагання V вікова група – Дівчата 2009 р.н. та молодші
відбувається за участю 17 команд. Змагання проводяться у два етапи. Матчі
граються з трьох партій.
5.41. На першому етапі команди грають у одне коло. Команди
розподіляються на дві підгрупи за територіальним принципом.
5.42. На другому етапі команди формують дві групи за принципом
«змійки». Команди, які посіли перші місця в групах зіграють за 1-2 місця,
команди, які стали другими у своїх групах зіграють за 3-4 місця і так далі.
5.43. У змаганнях застосовується така система нарахування:
кількість перемог;
кількість очок:
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за перемогу з рахунком 3:0 – 3 очки, 2:1 – 2 очки;
за поразку з рахунком 0:3 – 0 очок, 1:2 – 1 очко;
за неявку на гру – мінус 1 очко.
коефіцієнт співвідношення партії;
коефіцієнт співвідношення м’ячів;
результат особистої зустрічі.
6. Програма заходу
6.1. Приїзд команд до 18:00 години першого дня змагань.
6.2. Змагання починаються технічною нарадою, яку проводить Технічний
делегат ГО ФВУ за участю офіційних представників команд на якій
затверджуються відповідні форми.
6.3. Нарада проводиться не пізніше аніж за 3 - 6 годин до початку гри. У
ході наради представники команд подають технічному делегату паспорти, IDкартки, свідоцтва про народження гравців, технічні заявки на гравців та
офіційних осіб, а також два комплекти форми для подальшого затвердження її
на гру Технічним делегатом ГО ФВУ.
6.4. 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.
6.5. Питання, що знаходяться поза компетенцією Технічного делегата ГО
ФВУ передаються ним на розгляд Директорату ГО ФВУ.
6.6. Для команд, які приймають участь в змаганнях чемпіонату України
«Дитяча ліга» початок першого матчу в перший ігровий день не раніше 12:00
год., та не пізніше 19:30 год., у другий день матчів не раніше 10:00 год. та не
пізніше 19:00 год. В третій та інші дні змагань не раніше 09:30 год. та не пізніше
15:00 год.
При двох або більше матчів в день інтервал між матчами складає 2
години, а при запровадженні карантинних заходів 2,5 години.

7. Безпека та підготовка місць проведення заходу
7.1. Порядок підготовки спортивних споруд та дотримання безпеки
учасників і глядачів під час проведення змагань проводиться відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 «Про
порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць
для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів»,
постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»
(зі змінами) та постанови Головного державного санітарного лікаря України
від 19 листопада 2020 року № 58 «Про затвердження протиепідемічних
заходів під час проведення спортивних змагань на період карантину у зв’язку
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з
поширенням
коронавірусної хвороби
(COVID-19)».
Змагання
проводяться у закритих спортивних спорудах з дотриманням санітарнопротиепідемічних заходів.
7.2. Відповідальність за підготовку місць проведення змагань,
громадський порядок та безпеку їх проведення покладається на офіційного
представника споруди, організаторів та представника Федерації.
Відповідальність за виконання вимог постанови Головного державного
санітарного лікаря України від 19 листопада 2020 року № 58 «Про
затвердження протиепідемічних заходів під час проведення спортивних
змагань на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби
(COVID-19)» покладається на представника Федерації та лікаря змагань.
7.3. Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стало
причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань,
тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України.
8. Допуск до змагань
8.1. Допуск команд до змагань проводиться Директоратом ГО ФВУ.
8.2. До змагань допускаються гравці, тренери, медичні працівники,
адміністративні працівники клубів та судді, менеджери команд/клубів, які
зареєстровані в електронній 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.
8.3. Гравці, тренери, 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.
8.4. Для реєстрації та ліцензування команди подають такі документи:
1. Заявочний аркуш оформлений згідно Регламенту, підписаний всіма
спортсменами і лікарем, затверджений керівником клубу, регіональним
осередком (відокремленим підрозділом) ГО ФВУ та управлінням з питань
фізичної культури і спорту відповідної адміністративної одиниці України та
допуском медичної установи незалежно від форм власності (який/яка має
відповідну ліцензію МОЗ України), де проводився поглиблений медичний
огляд (електронна копія, оригінал - поштовим зв’язком). В заявочному
аркуші для команд, які мають в своїй структурі клуби/команди нумерація
футболок повинна бути різною і не співпадати з номерами гравців основної
команди і навпаки;
2. Електронну копію паспорта громадянина України, ID-картки або
свідоцтва про народження осіб занесених в заявочний аркуш (електронна
копія);
3. Дипломи про вищу спеціальну освіту лікаря/-ів команди (електронна
копія);
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4. Диплом/-ми про вищу спеціальну освіту або відповідний
сертифікат/-ти масажиста/ -ів команди (в електронному вигляді);
5. Паспортний документ гравців, тренерів, медичних працівників,
адміністративних працівників клубів, менеджерів команд/клубів подаються
іноземцем/-ями та 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);
5. Сертифікат споруди, на якій команда будуть проводитися матчі
(додаток буде надіслано додатково);
6. Анкети гравців та анкета команди (в електронному форматі);
7. Цифрове фото кожного гравця і офіційних осіб що внесені у
заявочний аркуш (формат JPEG 1200Х1600 пікс.) (в електронному вигляді);
8. Цифрове загальнокомандне фото на сезон 2021-2022 рр. (формат
JPEG 1400Х2000 пікс.) (в електронному вигляді);
9. Логотип клубу/команди;
У заявочний аркуш дозволяється вносити:
- І вікова група – 2005 р. н. та молодші - не більше 25 гравців
протягом сезону;
- ІІ вікова група – 2006 р. н. та молодші - не більше 22 гравців
протягом сезону;
- ІІІ вікова група – 2007 р. н. та молодші - не більше 20 гравців
протягом сезону;
- ІV-V вікові групи – 2008 р. н. та 2009 р.н. та молодші – не
більше 18 гравців протягом сезону;
8.5. Дозаявки гравців, які не були заявлені в чемпіонаті поточного
сезону, дозволяються тільки до 31 січня 23:59 год. поточного сезону, з
урахуванням встановленого ліміту гравців.
8.6. Дозаявки або відзаявки офіційних осіб команд (-ди) здійснюються
протягом всього поточного сезону.
8.7. Дозволяється відзаявка гравців з числа заявлених за команду до 31
січня 23:59 год. поточного сезону.
8.8. Гравці можуть бути заявлені та виступати за одну команду,
СНЗСП, ДЮСШ і СДЮШОР, спортивний клуб та збірні команди областей,
міст та інших спортивних організацій в різних вікових категоріях.
9. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів
9.1. Змагання проводяться згідно з Правилами з волейболу
затвердженими Міжнародною федерацією волейболу, цим Регламентом, а
також іншими регламентуючими документами, що затверджені ГО ФВУ.
9.2. У складах команд-призерів змагань нагороджується:
у І вікова група – 2005 р. н. та молодші – не більше 17 осіб, у т.ч. 3
офіційних осіб та 14 гравців;
у ІІ вікова група – 2006 р. н. та молодші – не більше 17 осіб, у т.ч. 3
офіційних осіб та 14 гравців;
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у ІІІ вікова група – 2007 р. н. та молодші – не більше 17 осіб, у т.ч. 3
офіційних осіб та 14 гравців;
у ІV вікова група – 2008 р. н. та молодші – не більше 14 осіб, у т.ч. 2
офіційних особи та 12 гравців;
у V вікова група – 2009 р. н. та молодші – не більше 14 осіб, у т.ч. 2
офіційних особи та 12 гравців;
9.3. За підсумками сезону ГО ФВУ визначає 9 кращих гравців сезону за
номінаціями у трьох перших вікових категоріях.
9.4. Кращі гравці сезону нагороджуються цінними подарунками ГО
ФВУ.
10. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення
учасників
10.1. Спортивний клуб, який приймає тур, несе витрати згідно з
Регламентом.
10.2. Витрати з відрядження команд, їх харчування та розміщення
несуть організації (клуби), які команду відряджають.
10.3. Витрати з нагородження переможців та призерів змагань
здійснюються за рахунок Мінмолодьспорту та ГО ФВУ.
10.4. Сума благодійного внеску за участь у чемпіонаті України «Дитяча
ліга» з волейболу однієї команди - 1000 грн.(одна тисяча грн. 00 коп).
10.5. Оплата роботи суддів на змаганнях: харчування, проживання і
транспортних витрат іногородніх суддів та технічних делегатів здійснюється
за рахунок Мінмолодьспорту та командою-господарем туру:
Технічний делегат – 300 грн.
І і ІІ судді - 300 грн.
Секретар - 200 грн.
Лікар – договірна.
11. Організація змагань
11.1. В чемпіонаті України «Дитяча ліга» з волейболу у всіх вікових
категоріях обов’язковим є ведення електронного протоколу.
11.2. Організація і контроль за проведенням змагань 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.
11.3. Відповідальність за участь у суддівстві змагань місцевих суддів
(кутові, секретар, обслуговуючий персонал) покладається на голову АК
регіонального осередку (відокремленого підрозділу) ГО ФВУ.
11.4. Клуб (команда), що є приймаючою стороною, зобов’язаний:
- здійснити забезпечення провідним інтернет-зв’язком (кабельне
з’єднання) або безпровідним інтернет зв’язком (wi-fi) - обов’язково;
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здійснити
забезпечення ноутбуком та принтером для суддісекретаря -обов’язково;
- при можливості 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;
- не раніше 15-00 надати приїжджій команді час для тренування в
ігровому залі протягом 1 години у день приїзду (за проханням приїжджих
команд);
- надати командам ігровий зал не менше як за 45 хвилин до початку
офіційної гри;
- у дні ігор (при можливості) надати проведення тренування протягом
35 хвилин в ігровому або іншому залі, який відповідає правилам змагань з
волейболу (за проханням приїжджих команд);
- в день приїзду та в ігровий (-і) день/дні першою тренується командагосподар туру;
- надати приїжджій команді не менше 10 м’ячів для тренувань та
розминки перед грою;
- надати на гру 3 нових м’ячі;
- за 60 хвилин до початку офіційної гри надати приїжджій команді
роздягальню з душем (гаряча вода обов’язково);
- забезпечити місця для переодягання гравців в ігрову форму перед
офіційним початком матчу;
- не менше, ніж за 7 днів, надати інформацію приїжджій команді про
розклад проведення тренувань та ігор;
- 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);
- виключити присутність в суддівській кімнаті сторонніх осіб;
- обов’язково забезпечити обслуговування ігор кваліфікованим
медичним персоналом з необхідними медикаментами. Лікар повинен
відрекомендуватися технічному делегату ГО ФВУ перед грою і довести до
його/її відома своє місце знаходження;
11.5. Клуб (команда), що є приїжджою стороною, зобов’язаний не
менше, ніж за 5 днів до приїзду:
- надати інформацію приймаючій стороні про час приїзду та кількісний
склад делегації;
- підтвердити прохання про замовлення готелю та послуги в організації
харчування;
11.6. Кожна команда повинна мати (при можливості) не менше двох
комплектів форми різного кольору. Нумерація футболок від 1 до 99. На
календарну гру команди виходять в формі, що затверджена технічним
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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 однаковій формі. За 17 хвилин до
початку гри гравці команд повинні бути в ігровій формі.
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 календарних 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”.
13. Суддівство змагань
13.1. 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.
13.2. Суддівська бригада на кожну гру складається з: першого судді,
другого судді, секретаря.
13.3. 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.
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13.4. Звітну документацію щодо проведення змагань технічний
делегат ГО ФВУ повинен надати до Директорату ГО ФВУ терміново
протягом 4-х днів після закінчення туру.
14.

Строки подання заявок на участь у заході

14.1. До участі у змаганнях допускаються українські команди, які
своєчасно подали до ГО ФВУ заявку встановленого зразка на участь у
змаганнях до 01 листопада 2021 року за адресою:
01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 13, офіс 5.
Телефон: +38 (050) 411-24-87
E-mail: directorate.fvu@gmail.com
15.

Інші умови

11.1. Гравці, які беруть участь в змаганнях, в обов’язковому порядку
проходять медичний огляд і повинні мати допуск медичної установи, де
проводився поглиблений медичний огляд. Для допуску до матчів команди
надають на офіційному бланку, завіреному печаткою, результати експрестестування на визначення антигену до вірусу COVID-19 (зроблений не
пізніше ніж за 1 день до дня проведення змагань).

