ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра
молоді та спорту України
________________Ніна УМАНЕЦЬ
__________________№ _____

РЕГЛАМЕНТ
проведення чемпіонату України з волейболу
серед чоловічих команд сезону 2021-2022 років
1. Цілі і завдання заходу
1.1. Чемпіонат України з волейболу серед чоловічих команд сезону
2021-2022 років (далі – змагання) проводиться з метою:
популяризації волейболу серед населення, залучення до регулярних
занять осіб всіх вікових груп – від підростаючого покоління до ветеранів;
залучення молодого покоління до регулярних занять волейболом;
визначення команди чемпіона та команд призерів змагань;
відбір та підготовка команд до участі в Європейських кубках;
визначення спортсменів-кандидатів до національних збірних команд
України.
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 Європейських кубках, що затверджуються
відповідним календарем змагань цієї ліги. Змагання проводяться з вересня
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.
3. Організація та керівництво проведенням заходу
3.1. Загальне керівництво проведенням змагань здійснюється ГО ФВУ
та Міністерством молоді та спорту України (далі – Мінмолодьспорт).
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, на базах яких відбуваються змагання, та на
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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 проведення чемпіонату України з волейболу серед чоловічих
команд 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
4.1. Змагання проводяться у супер, вищій, першій та другій лігах.
Належність команд до ліги визначається за підсумками попереднього
ігрового сезону та затверджується рішенням Виконкому ГО ФВУ.
4.2. До змагань допускаються команди, які відповідно до Регламенту
своєчасно подали заявку до Директорату на участь у змаганнях за підписом
керівника структурного підрозділу з фізичної культури та спорту відповідної
адміністративно-територіальної одиниці України, а також клубу,
регіонального осередку (відокремленого підрозділу) ГО ФВУ, засвідчену
підписом лікаря та печаткою медичної установи, де проводився поглиблений
медичний огляд.
4.3. Допуск команд до змагань проводиться Директоратом та
затверджується Виконкомом ГО ФВУ.
4.4. До змагань допускаються гравці, тренери, медичні працівники,
адміністративні працівники клубів та судді, які мають ліцензію ГО ФВУ та
перебувають в Україні на законних підставах. Гравці-громадяни інших країн
– на підставі трансферу федерації волейболу країни, громадянами якої вони
є. Ліцензія є основним документом для участі у змаганнях.
4.5. У командах допускається не більше п’яти іноземних гравців, але
одночасно на майданчику під час матчів змагань дозволяється перебування
не більше трьох іноземних гравців. Заявляти іноземних гравців дозволяється
до 31 січня поточного сезону.
4.6. Якщо команда припиняє своє існування у зв’язку із банкрутством
або фінансовими ускладненнями в ході змагань, рішення питання про
кількість команд-учасників відповідної ліги 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 або ГО
ФВУ.
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5.2. Команди, які заявляються для участі у змаганнях, автоматично
визнають всі положення Статуту ГО ФВУ цього Регламенту та Регламенту
ГО ФВУ.
5.3. Змагання проводяться відповідно до діючих офіційних правил гри
у волейбол, затверджених Міжнародною федерацією волейболу.
Змагання проводиться у чотирьох лігах:
суперліга – 8 команд;
вища ліга – 14 команд;
перша ліга – 15 команд;
друга ліга – 23 команди.
Формування ліг проводиться за спортивним принципом відповідно до
рейтингу, складеного за підсумками змагань 2020-2021 рр.
У змаганнях суперліги беруть участь 8 перших команд за рейтингом
сезону 2021-2022 рр. Змагання проводяться у чотири етапи.
5.4. На першому етапі 8 команд грають трійками з роз’їздами у три
кола три тури.
5.5. Для участі у другому етапі кожен гравець зобов’язаний взяти
участь в 50% матчів своєї команди у першому етапі змагань або бути
внесеним в технічну заявку на гру і затвердженим у кінцевому протоколі
матчу. Виключенням є гравці фарм-клубу або ті гравці, які були дозаявлені у
період з листопада по січень поточного сезону.
5.6. На другому етапі команди, які посіли 1-2 місця за підсумками
першого етапу, участь не беруть. Команди, які посіли місця 3,4,5,6 за
підсумками першого етапу, грають за системою «плей-офф»: 3-6, 4-5 з п’яти
матчів до трьох перемог. Перший та другий матчі приймають команди, які
вищі за рейтингом після першого етапу. Треті, четверті (в разі необхідності)
матчі приймають команди, які нижчі за рейтингом після першого етапу.
Команди, які посіли місця з 7 по 8 за підсумками І етапу, грають у два кола
два тури.
Другий етап за 7-8 місця
Команди, які посіли місця з 7 по 8 за підсумками першого етапу,
грають за системою «плей-офф» з п’яти матчів до трьох перемог. Перший та
другий матчі приймає команда, яка вища за рейтингом після першого етапу.
Третій, четвертий (в разі необхідності) матчі приймає команда, яка нижча за
рейтингом після першого етапу.
5.7. На третьому етапі команди, які посіли 1 та 2 місця за підсумками
першого етапу, долучаються до команд, які виграли свої матчі граючи за
системою «плей-офф» на другому етапі та проходять у півфінали, де
гратимуть півфінальні матчі.
Команда, яка посіла 1 місце за підсумками першого етапу, зіграє з
переможцем пари, які посіли 4-5 місця за підсумками першого етапу.
Команда, яка посіла 2 місце за підсумками першого етапу, зіграє з
переможцем пари, які посіли 3-6 місця за підсумками першого етапу. Матчі
відбуваються з п’яти матчів до трьох перемог. Перший та другий матчі
приймають команди, які вищі за рейтингом після першого етапу. Треті,
четверті (в разі необхідності) матчі приймають команди, які нижчі за
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рейтингом після першого етапу. У випадку рівності перемог грається
додаткова гра на майданчиках команд, які вищі по рейтингу за підсумками
першого етапу.
Команди, які програли, грають за 5-6 місця. Матчі відбуваються з трьох
матчів до двох перемог. Перші матчі приймають команди, які вищі за
рейтингом після першого етапу. Другі матчі приймають команди, які нижчі
за рейтингом після першого етапу. У випадку рівності перемог грається
додаткова гра на майданчиках команд, які вищі по рейтингу за підсумками
першого етапу.
5.8. На четвертому етапі переможці півфінальних матчів виборюють
золоті та срібні нагороди змагань. Ігри відбуваються з п’яти матчів до трьох
перемог. Команди, які програли півфінальні матчі, виборюють бронзові
нагороди змагань. Ігри відбуваються з п’яти матчів до трьох перемог.
Перший та другий матчі приймають команди, які вищі за рейтингом після
першого етапу. Третій, четвертий (в разі необхідності) матчі приймають
команди, які нижчі за рейтингом після першого етапу. У випадку рівності
перемог грається додаткова гра на майданчиках команд, які вищі по рейтингу
за підсумками першого етапу.
5.9. Команди, які за підсумками другого (7 місце) та третього етапів (56 місця) залишають за собою право виступати в наступному сезоні змагань
суперліги.
5.10. Команда, яка посіла 8 місце в суперлізі за підсумками другого
етапу, грає перехідні матчі за право грати в суперлізі в наступному сезоні з
командою, яка посіла 2 місце у вищій лізі. Матчі проводяться за принципом
«плей-офф» з п’яти матчів до трьох перемог. Перші два матчі приймає
команда, яка посіла 8 місце у суперлізі. Третій та четвертий (за необхідністю)
матчі приймає команда, яка посіла 2 місце у вищій лізі. У випадку рівності
перемог грається додаткова гра на майданчику команди, яка посіла 8 місце в
суперлізі за підсумками другого етапу.
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 вищої ліги відбувається за участю 14 команд. Змагання
проводяться у три етапи.
5.13. На першому етапі команди грають в одне коло один тур.
5.14. На другому етапі команди, які посіли 1-2 місця за підсумками
першого етапу, участь не беруть. Команди, які посіли місця 3,4,5,6 за
підсумками першого етапу, грають за системою «плей-офф»: 3-6, 4-5 з трьох
матчів до двох перемог. Перший та другий матчі приймають команди, які
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вищі за рейтингом після першого етапу. Треті, четверті (в разі
необхідності) матчі приймають команди, які нижчі за рейтингом після
першого етапу.
На другому етапі за 7-10, 11-14 місця команди грають в одне коло
один тур.
На другому етапі команди грають одне коло, один тур. Розклад матчів
складається за таблицею Бергера відповідно до зайнятих місць на
попередньому етапі.
Другий етап за 7-10, 11-14 місця команди починають без врахування
очків у попередньому етапі.
На третьому етапі команди, які посіли 1 та 2 місця за підсумками
першого етапу, долучаються до команд, які виграли свої матчі та проходять у
півфінали, де гратимуть за 1-4 місця. Команди, які програли, будуть грати за
5-6 місця.
За 1 - 4 місце
Перший тур приймає команда, яка посіла 2 місце на першому етапі. Другий
тур приймає команда, яка посіла 1 місце на першому етапі. Розклад матчів
першого туру – за таблицею Бергера. Розклад матчів наступних турів
складається за таблицею Бергера відповідно до зайнятих місць на час
проведення туру.
За 5 - 6 місце
У третьому етапі за 5-6 місце команди грають за системою «плейофф» з трьох матчів до двох перемог. Перший матч приймає команда, яка
посіла 5 місце у вищій лізі. Другий матч приймає команда, яка посіла 6 місце
у вищій лізі. У випадку рівності перемог грається додаткова гра на
майданчику команди, яка посіла 5 місце у вищій лізі.
5.15. Команда, яка посіла 2 місце у вищій лізі грає перехідні матчі за
право грати в суперлізі у наступному сезоні з командою, яка посіла 8 місце
у суперлізі. Матчі проводяться за принципом «плей-офф» з п’яти матчів до
трьох перемог. Перші два матчі приймає команда, яка посіла 8 місце у
суперлізі. Третій та четвертий (за необхідністю) матчі приймає команда, яка
посіла 2 місце у вищій лізі. У випадку рівності перемог грається додаткова
гра на майданчику команди, яка посіла 8 місце в суперлізі.
5.16. Команда, яка посіла 1 місце у змаганнях вищої ліги має право
приймати участь в змаганнях суперліги в наступному сезоні
5.17. Команда, яка посіла 13 місце у вищій лізі грає перехідні матчі за
право грати у вищій лізі в наступному сезоні з командою, яка посіла 2 місце
у першій лізі. Матчі проводяться за принципом «плей-офф» з трьох матчів до
двох перемог. Перший матч приймає команда, яка посіла 14 місце у вищій
лізі. Другий матч приймає команда, яка посіла 2 місце у першій лізі. У
випадку рівності перемог грається додаткова гра на майданчику команди, яка
посіла 13 місце у вищій лізі.
5.18. Команда, яка посіла 14 місце за підсумками другого етапу,
залишає змагання вищої ліги і прийматиме участь в наступному ігровому
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сезоні у нижчій лізі, а на її місце долучається команда, яка посіла 1
місце у змаганнях першої ліги.
5.19. Команда, яка посіла перше місце у змаганнях першої ліги має
право приймати участь в змаганнях вищої ліги в наступному сезоні.
5.20. У змаганнях вищої ліги 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.
5.21. Змагання першої ліги відбувається за участю 15 команд. Змагання
проводяться у два етапи.
5.22. На першому етапі команди грають у одне коло. Команди
розподіляються на дві підгрупи за територіальним принципом.
5.23. На другому етапі за 1-4 місце команди грають у два кола два
тури. На другому етапі за 5-8, 9-12, 13-15 місця команди грають в одне коло
один тур.
За 1 - 4 місце
Перший тур приймає команда, яка посіла 1 місце у «Групі-А» на першому
етапі. Другий тур приймає команда, яка посіла 1 місце в «Групі-Б» на
першому етапі. Розклад матчів першого туру – за таблицею Бергера. Розклад
матчів наступних турів складається за таблицею Бергера відповідно зайнятих
місць на час проведення туру.
За 5 – 8, 9 - 12 та 13 - 15 місця
Другий етап за 5-8, 9-12 та 13-15 місця команди починають без врахування
очок в попередньому етапі.
На другому етапі команди грають одне коло, один тур. Розклад матчів
складається за таблицею Бергера відповідно до зайнятих місць на
попередньому етапі.
5.24. Команда, яка посіла 14 місце в першій лізі, грає перехідні матчі
за право грати у першій лізі в наступному сезоні з командою, яка посіла 2
місце у другій лізі. Матчі проводяться за принципом «плей-офф» з трьох
матчів до двох перемог. Перший матч приймає команда, яка посіла 14 місце у
першій лізі. Другий матч приймає команда, яка посіла 2 місце у другій лізі. У
випадку рівності перемог грається додаткова гра на майданчику команди, яка
посіла 14 місце в першій лізі.
5.25. Команда, яка посіла 15 місце за підсумками другого етапу,
залишає змагання першої ліги і приймати участь в наступному ігровому
сезоні у нижчій лізі, а на її місце заходить команда, яка посіла 1 місце у
змаганнях другої ліги.
5.26. У змаганнях першої ліги сезону застосовується така система
нарахування:
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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.
5.27. Змагання другої ліги відбувається за участю 23 команд. Змагання
проводяться у два етапи.
5.28. На першому етапі команди грають в одне коло.
За результатами першого етапу визначаються команди, які грають за 1-4
місця. На другому етапі за 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-23 місця команди грають в
одне коло один тур.
5.29. На другому етапі за 1-4 місце команди грають у два кола два тури.
За 1 - 4 місце
Перший тур приймає команда, яка посіла 1 місце у «Групі-А» на першому
етапі. Другий тур приймає команда, яка посіла 1 місце в «Групі-Б» на першому
етапі. Розклад матчів першого туру – за таблицею Бергера. Розклад матчів
наступних турів складається за таблицею Бергера відповідно зайнятих місць на
час проведення туру.
За 5 – 8, 9 - 12 та 13 – 16, 17-20, 21-23 місця
Другий етап за 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-23 місця команди починають без
врахування очок в попередньому етапі.
5.30. У змаганнях другої ліги сезону 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.
6. Програма заходу
6.1. Приїзд команд до 18:00 години першого дня змагань.
6.2. Технічна нарада – не пізніше аніж за 8-12 годин до початку гри.
6.3. Початок змагань не раніше 16:00 години та не пізніше 20:30 години
першого ігрового дня, не раніше 11:00 години та не пізніше 14:30 години
другого дня змагань.

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

8
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 культурновидовищних заходів», постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня
2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) та постанови Головного
державного санітарного лікаря України від 19 листопада 2020 року № 58
«Про затвердження протиепідемічних заходів під час проведення спортивних
змагань на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби
(COVID-19)». Змагання проводяться у закритих спортивних спорудах з
дотриманням санітарно-протиепідемічних заходів.
7.2. Відповідальність за підготовку місць проведення змагань,
громадський порядок та безпеку їх проведення покладається на офіційного
представника споруди, організаторів та представника Федерації.
Відповідальність за виконання вимог постанови Головного державного
санітарного лікаря України від 19 листопада 2020 року № 58 «Про
затвердження протиепідемічних заходів під час проведення спортивних
змагань на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби
(COVID-19)» покладається на представника Федерації та лікаря змагань.
7.3. Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стало
причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань,
тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України.
8. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів
8.1. Змагання проводяться згідно з Правилами з волейболу
затвердженими Міжнародною федерацією волейболу, цим Регламентом, а
також іншими регламентуючими документами, що затверджені ГО ФВУ.
8.2. У складах команд-призерів змагань нагороджується:
у суперлізі – не більше 19 осіб, у т.ч. 5 офіційних осіб та 14 гравців;
у вищій лізі – не більше 16 осіб, у т.ч. 4 офіційні особи та 12 гравців;
у першій лізі – не більше 16 осіб, у т.ч. 4 офіційні особи та 12 гравців.
8.3. Команді, яка посіла 1 місце у змаганнях суперліги, присвоюється
звання “ЧЕМПІОН УКРАЇНИ”. Вона нагороджується пам’ятною відзнакою
ГО ФВУ.
8.4. Команди, які посіли 2 і 3 місця, нагороджуються відповідними
пам’ятними відзнаками ГО ФВУ.
8.5. Гравці та офіційні особи команд-призерів змагань в суперлізі
нагороджуються відповідними медалями Мінмолодьспорту.
8.6. ГО ФВУ нагороджує команду-чемпіона і команди, що посіли у
суперлізі 2 і 3 місця, пам’ятними кубками ГО ФВУ.
8.7. Чоловічій команді, яка виборола 1 місце серед команд вищої ліги,
присвоюється звання “ПЕРЕМОЖЕЦЬ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ СЕРЕД
ЧОЛОВІЧИХ КОМАНД ВИЩОЇ ЛІГИ”, вона нагороджується кубком та
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пам’ятною відзнакою ГО ФВУ. Гравці та офіційні особи команд
нагороджуються медалями ГО ФВУ.
8.8. Команди, які посіли 2 і 3 місця серед команд вищої ліги,
нагороджуються відповідними пам’ятними відзнаками ГО ФВУ.
8.9. Гравці та офіційні особи команд-призерів змагань вищої ліги
нагороджуються відповідними медалями ГО ФВУ.
8.10. Чоловічій команді, яка виборола перше місце серед команд
першої ліги, присвоюється звання “ПЕРЕМОЖЕЦЬ ЧЕМПІОНАТУ
УКРАЇНИ СЕРЕД ЧОЛОВІЧИХ КОМАНД ПЕРШОЇ ЛІГИ”, вона
нагороджуються кубком і пам’ятною відзнакою ГО ФВУ; гравці, тренери,
офіційні особи команд (не більше 16 осіб, у т.ч. 4 офіційні особи та 12
гравців) нагороджуються медалями ГО ФВУ.
8.11. Команди, які 2 друге і 3 місця, нагороджуються відповідними
пам’ятними відзнаками ГО ФВУ. Гравці, тренери, офіційні особи команди
(не більше 16 осіб, у т.ч. 4 офіційні особи та 12 гравців) нагороджуються
медалями ГО ФВУ.
8.12. Чоловічій команді, яка виборола перше місце серед команд другої
ліги, присвоюється звання “ПЕРЕМОЖЕЦЬ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ
СЕРЕД ЧОЛОВІЧИХ КОМАНД ДРУГОЇ ЛІГИ”, вона нагороджуються
кубком і пам’ятною відзнакою ГО ФВУ; гравці, тренери, офіційні особи
команд (не більше 16 осіб, у т.ч. 4 офіційні особи та 12 гравців)
нагороджуються медалями ГО ФВУ.
8.13. Команди, які 2 друге і 3 місця, нагороджуються відповідними
пам’ятними відзнаками ГО ФВУ. Гравці, тренери, офіційні особи команди
(не більше 16 осіб, у т.ч. 4 офіційні особи та 12 гравців) нагороджуються
медалями ГО ФВУ.
8.14. За підсумками сезону Директорат визначає рейтинг команд.
8.15. На підставі підсумків змагань і рейтингу команд визначаються
команди-учасниці змагань за кубки Європейської конфедерації волейболу
(ЄКВ). В залежності від кількості місць, виділених ЄКВ, право приймати
участь у змаганнях за кубки Європейської конфедерації волейболу надається:
чемпіону України;
володарю Кубка України;
команді, яка посіла 2 місце в чемпіонаті України;
команді, яка посіла 3 місце в чемпіонаті України.;
команді, яка посіла 2 місце в Кубку України, (за умови коли чемпіон і
володар Кубку України одна і та ж команда).
У разі відмови команди виступати за кубки Європейської конфедерації
волейболу, це право переходить до наступної за рейтингом ГО ФВУ
команди.
8.16. За підсумками сезону ГО ФВУ визначає 9 кращих гравців сезону
за номінаціями.
8.15. Кращі гравці сезону нагороджуються цінними подарунками
ГО ФВУ.
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
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