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Відповідно до ст. 36-6 Закону України від 24 грудня 1993р. № 3808 – ХІІ „Про
фізичну культуру і спорт” та статуту Міжнародної федерації хокею (IIHF) федерація
хокею України (ФХУ) має виключне право на організацію та проведення офіційних
національних змагань з хокею з шайбою на території України.
Цей Регламент визначає єдиний порядок проведення чемпіонату України з
хокею з шайбою, що проводиться ФХУ і діє з моменту його затвердження до моменту
прийняття нового. Вимоги Регламенту є обов’язковими для всіх команд, що беруть
участь у чемпіонаті.
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
В Регламенті використані терміни, а також визначення та скорочення в наступному їх
розумінні:
ВИКОНКОМ – орган федерації хокею України, повноваження якого визначено в її чинному
статуті
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ – окремий структурний орган Федерації, роботою якого керує
визначений президентом Федерації віце-президент, з повноваженнями згідно із Положенням
про виконавчу дирекцію та здійснює організацію, контроль та безпосереднє управління
проведенням офіційних змагань з хокею з шайбою в Україні серед професіональних та
аматорських команд
ВІДРЯДЖЕНИЙ ГРАВЕЦЬ – хокеїст, який має чинний контракт з клубом, що виступає в
хокейній лізі іншої країни, якого у визначені строки на основі договору між клубами та
регламенту змагань відрядили до клубу-учасника чемпіонату України.
ДИСЦИПЛІНАРНИЙ РЕГЛАМЕНТ – звід дисциплінарних норм та видів дисциплінарних
стягнень
КОЕФІЦІЕНТ ЕФЕКТИВНОСТІ – універсальний показник виступу команди у чемпіонаті,
який визначається шляхом ділення кількості здобутих командою очок на кількість
проведених командою матчів та застосовується для остаточного визначення місць команд
МАТЧ (ГРА) – хокейна гра чемпіонату, для команди, що проводить гру на спортивній
споруді власником чи орендарем якої вона є – "домашня", а для іншої команди, що бере
участь у грі – "гостьова"
ЗАЯВОЧНИЙ ЛИСТ – офіційний документ, що подається клубом до Федерації згідно із
вимогами чинного Регламенту
КОМАНДА "ГОСПОДАР" – хокейний клуб (команда), що проводить матч на спортивній
споруді власником чи орендарем якої вона є
ЛЬОДОВИЙ МАЙДАНЧИК – біла льодова поверхня із розміткою згідно із Офіційною
книгою Правил МФХ, обмежена бортами та захисним склом
МФХ (IIHF) – Міжнародна федерація хокею на льоду
МІНМОЛОДЬСПОРТ – Міністерство молоді та спорту України, центральний орган
виконавчої влади з фізичної культури і спорту, що забезпечує реалізацію державної політики
у галузі фізичної культури і спорту, несе відповідальність за її виконання.
ОФІЦІЙНА ОСОБА – представник Федерації або її співробітник, представник органу
центральної або місцевої виконавчої влади з фізичної культури та спорту, який виконує
офіційні функції, пов’язані з організацією та проведенням чемпіонату.
ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК – особа, керівник або інший посадовець клубу (команди)
на матчі і, яка внесена до офіційного заявочного листа команди.
ПЛЕЙ–ОФФ – система проведення серії матчів, що передбачає обов’язкове визначення
переможця.
ПРАВИЛА ГРИ - звід положень та вимог, затверджених Конгресом Міжнародної федерації
хокею у 2012 році, обов’язкових для виконання в офіційних змаганнях з хокею.
ПРОТОКОЛ ГРИ – офіційний документ гри затвердженої форми, що містить результат
матчу, кількісні та якісні характеристики, особливі зауваження суддів та представників
команд.
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РЕГЛАМЕНТ – локальний нормативний акт Федерації та Мінсім’ямолодьспорту, що
визначає єдиний порядок та умови участі хокейних клубів (команд), хокеїстів, керівників та
посадових осіб хокейних клубів, тренерів, офіційних осіб, суддів, інспекторів в офіційних
змаганнях з хокею з шайбою.
СТАНДАРТНИЙ КОНТРАКТ ХОКЕІСТА – індивідуальна письмова угода між
спортсменом і фізкультурно-спортивною організацією, в тому числі професіональним
клубом, що укладена на підставі вимог чинного трудового законодавства України, Статуту та
регламентних документів Федерації
СУДДЯ – офіційна особа, яка має відповідну кваліфікацію і призначена Федерацією для
арбітражу матчів чемпіонату
СУДДЯ-ІНСПЕКТОР – офіційна особа, яка має відповідну кваліфікацію та призначена
Федерацією для інспектування матчів чемпіонату
СПОРТИВНА СПОРУДА – палац спорту або інша спортивна арена із хокейним
майданчиком та трибунами для глядачів, що відповідає основним вимогам Правил гри в
хокей.
ТРАНСФЕРНА КАРТКА – офіційний міжнародний сертифікат (дозвіл), що визначає
терміни переходу спортсмена з під юрисдикції національної асоціації однієї країни під
юрисдикцію іншої країни, підписаний відповідними національними хокейними асоціаціями
та затверджений МФХ (IIHF).
ТРЕНЕР – фахівець, який має спеціальну освіту, сертифікат (атестат) відповідної категорії,
працює у хокейному клубі за контрактом, проводить навчально-тренувальну роботу з
хокеїстами та керує діями команди під час ігор.
ФЕДЕРАЦІЯ – всеукраїнська громадська організація «Федерація хокею України», що
визнана Міжнародною федерацією хокею на льоду та Національним олімпійським комітетом
України, і якій, згідно з чинним законодавством України, надано повноваження щодо
розвитку хокею з шайбою і виключне право на організацію та проведення офіційних змагань
з хокею з шайбою на території України.
ХОКЕЙНИЙ КЛУБ – фізкультурно-спортивна організація будь-якої організаційно-правової
форми, колективний член Федерації або регіональних осередків федерації, що має або не має
статус юридичної особи і бере участь в офіційних змаганнях з хокею з шайбою в Україні.
ХОКЕІСТ – спортсмен, який має діючий контракт (письмову угоду) з одним із хокейних
клубів і у складі команди бере участь в навчально-тренувальному процесі та офіційних
змаганнях.
ХОКЕІСТ-ВІЛЬНИЙ АГЕНТ – спортсмен, який не має діючого контракту (письмової
угоди) ні з одним хокейним клубом .
ХОКЕІСТ-ЛЕГІОНЕР – спортсмен, який не має паспорта громадянина України, має
оформлену міжнародну трансферну картку (ліцензію) відповідно до норм МФХ та контракт з
одним із українських клубів
ЧЕМПІОНАТ – скорочена назва відповідного чемпіонату України з хокею з шайбою.
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РОЗДІЛ 1.
Стаття 1.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА РЕГЛАМЕНТУ ТА ПРАВА

Нормативно-правова база

1. Основу нормативно-правової бази чинного Регламенту складають:
1.1
Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 1993 р., зі змінами та
доповненнями.
1.2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок підготовки спортивних
споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних
та культурно-видовищних заходів». 1998 р.
1.3. Статут Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України», статут
та регламенти Міжнародної федерації хокею (IIHF).
1.4. Договір від 04.12.2009 р. про взаємодію між Мінсім’ямолодьспортом України та
Всеукраїнською громадською організацією «Федерація хокею України», за яким
всі майнові і немайнові права на проведення чемпіонату України належать
Федерації хокею України.
1.5. Договір про участь команди у чемпіонаті України на відповідний сезон,
укладений між Федерацією хокею України та командою, що має намір брати
участь у змаганні.
Стаття 2.

Права на проведення чемпіонату

1. Відповідно до п. 1.3. Договору про співробітництво від 04.12.2009 р. № 229 між
центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури та спорту і
Федерацією хокею України право на проведення національних змагань (чемпіонатів)
делеговано і належить Федерації хокею України. До виключних прав Федерації
належать:
1.1. затвердження Регламентів чемпіонату, як локальних нормативних актів, що
регулюють умови та порядок участі хокейних команд, хокеїстів, тренерів,
керівників та інших посадових осіб хокейних команд, арбітрів у змаганні;
1.2. у разі необхідності тлумачення норм цього Регламенту і прийняття рішень з будьякої суперечливої ситуації, що виникає між хокейними командами, хокеїстами,
тренерами та іншими посадовими особами команд, суддів, а також спірних
питань, що не врегульовані цим Регламентом;
1.3. організація та загальний контроль за проведенням ігор чемпіонату;
1.4. організація арбітражу та визначення результатів зіграних матчів та чемпіонату в
цілому;
1.5. притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності хокейні
команди, хокеїстів, тренерів, керівників та інших посадових осіб хокейних
команд, суддів за порушення норм цього Регламенту;
1.6. використання в будь-яких цілях назви та офіційної символіки чемпіонату;
1.7. визначення та допуск спортивних споруд для проведення матчів чемпіонату;
1.8.
затвердження зразків та виготовлення нагородної атрибутики для переможця та
призерів чемпіонату;
1.9. розміщення реклами на екіпіровці хокеїстів, арбітрів, обслуговуючого персоналу
під час проведення матчів чемпіонату, а також розміщення та розповсюдження
будь-якої реклами в середині спортивної споруди під час проведення матчів
чемпіонату;
1.10. виробництво та реалізація товарів з назвою чемпіонату, в тому числі сувенірної
продукції;
1.11. запровадження, виробництво та вручення нагород, призів учасникам окремих ігор
та чемпіонату в цілому.
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Стаття 3.

Передача прав на проведення чемпіонату

1. Окремі права на чемпіонат, що належать Федерації, передаються хокейним командам, або
третій стороні відповідно до положень цього Регламенту та на підставі двосторонніх
договорів, що укладаються між Федерацією та хокейною командою, або третьою
стороною в частинах:
1.1. організації окремого «домашнього» матчу змагання на спортивній споруді;
1.2. укладання та фінансове забезпечення за власний рахунок договору оренди із
спортивною спорудою, що включає питання матеріально-технічного та
організаційного забезпечення, безпеки учасників матчу та глядачів при
проведенні «домашніх» матчів, а також розміщення реклами спонсорів та
партнерів команди і чемпіонату в середині спортивної споруди.
1.3. реалізації вхідних квитків на «домашні» матчі команди, розміщення реклами
спонсорів команди на хокейній екіпіровці гравців команди
Стаття 4.
1.
2.

Керівництво проведенням чемпіонату

Загальне керівництво підготовкою та проведенням чемпіонату здійснює Федерація
хокею України.
Безпосередня організація та контроль за проведенням матчів чемпіонату покладається на
виконавчу дирекцію Федерації хокею України та обласні федерації хокею.

Стаття 5.

Терміни, система проведення та структура змагання

Структура чемпіонату, остаточні терміни та система проведення матчів у сезоні
2013/2014 визначаються Спортивним регламентом, який затверджується Федерацією і є
невід’ємною частиною цього Регламенту.
Стаття 6.
1.

2.

Безпосередня підготовка та відповідальність за проведення окремо взятого матчу
чемпіонату покладається на керівництво (власників) команди, що бере участь у
чемпіонаті і є "комндою-господарем" майданчика та головного арбітра матчу,
кандидатуру якого затверджено виконавчою дирекцією Федерації.
Обласні федерації хокею, що є суб’єктами Федерації хокею України спільно із
управліннями з питань фізичної культутри та спорту обласних та міських державних
адміністрацій сприяють командам у проведені окремо взятого матчу чемпіонату в
частині, що належить до їх компетенції.

Стаття 7.
1.

2.

Відповідальність за проведення матчів чемпіонату

Вирішення суперечливих ситуацій

У разі виникнення суперечливих ситуацій, що пов’язані з організацією та проведенням
окремо взятого матчу чемпіонату, вирішення яких неможливе на підставі положень
цього Регламенту, рішення по ним приймає виконавча дирекція Федерації, керівництво
якою відповідно до статуту здійснює виконавчий директор.
Про прийняті рішення виконавча дирекція інформує всіх учасників чемпіонату і такі
рішення є обов’язковими для всіх команд, хокеїстів, тренерів, суддів, керівників та
інших посадових осіб команд, що беруть участь у чемпіонаті.

РОЗДІЛ 2.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЧЕМПІОНАТУ

Стаття 8.

Мета проведення чемпіонату

1. Чемпіонат проводиться з метою:
1.1. популяризації та піднесення престижу хокею в Україні, розвитку виду спорту в
регіонах країни з метою залучення до активних занять хокеєм школярів та людей
різних вікових категорій;
1.2. організації дозвілля громадян України, дітей, юнаків та підлітків, пропаганди
українського спорту;
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1.3.

підвищення рівня майстерності хокеїстів для успішного виступу збірних команд
України відповідних вікових категорій в міжнародних змаганнях.

Стаття 9.
1.

Завдання проведення чемпіонату

Чемпіонат вирішує наступні завдання:
1.1. визначення, виключно за спортивним принципом, команди – чемпіона України;
1.2. визначення, виключно за спортивним принципом, команд – призерів чемпіонату;
1.3. залучення до офіційних змагань вітчизняних професіональних хокейних команд;
1.4. підготовка спортсменів до виступів клубних та збірних команд України у
міжнародних змаганнях;
1.5. розвиток та укріплення клубної інфраструктури, підвищення професійної
майстерності тренерських та адміністративних кадрів в клубах;
1.6. сприяння командам в залученні інвесторів, спонсорів та маркетингових партнерів;
1.7. визначення найкращих хокеїстів для формування збірних команд України;
1.8. підвищення рівня кваліфікації хокейних суддів;
1.9. підвищення рівня підготовленості тренерських кадрів;
1.10. визначення найкращих хокеїстів та тренерів за підсумками чемпіонату України;

РОЗДІЛ 3.

УЧАСНИКИ ЧЕМПІОНАТУ

Стаття 10. Склад учасників чемпіонату
1. Склад команд учасників змагання формується із команд, що уклали із Федерацією
Договір на участь у чемпіонаті.
2. Визнання команд учасниками чемпіонату та допуск гравців команд здійснюється
виконавчою дирекцією Федерації в строки, що визначені Спортивним регламентом.
Стаття 11.

Гравці учасників чемпіонату

1. Гравцями команд-учасниць чемпіонату можуть бути громадяни України та громадяни
інших країн, яким на момент початку чемпіонату виповнилось 18 років і, яких включено
до складу хокейних команд (клубів) на підставі письмової угоди між командою (клубом)
та гравцем, або уповноваженою на це особою, згідно із чинним законодавством України.
2. Гравці команд-учасниць чемпіонату зобов’язані дотримуватись вимог цього Регламенту,
Спортивного та Дисциплінарного регламентів, а також виконувати рішення Федерації
хокею України, що прийняті у межах її статутних повноважень.
3. Кожна команда зобов’язана мати у своєму складі, як мінімум, одного воротаря
громадянина України, який повинен зіграти щонайменше 35% ігрового часу регулярного
чемпіонату.
Стаття 12.
1.

2.

Участь у чемпіонаті хокеїстів молодших за віком

Гравцями учасників чемпіонату можуть бути визнані спортсмени, яким на момент
початку змагання не виповнилось 18-ти років лише у разі належного оформлення угоди
про відмову відшкодування збитків гравцю, чий вік менший за дозволений.
Гравцям, чий вік менший 15-ти років брати участь у чемпіонаті забороняється.

Стаття 13.

Участь у чемпіонаті жінок

На всіх етапах чемпіонату включення жінок до офіційного заявочного листа команди та
їх участь в окремо взятому матчі чемпіонату заборонена.
РОЗДІЛ 4.

ВИМОГИ ДО ХОКЕЙНИХ КОМАНД

Стаття 14.

Основні вимоги

1.

До участі у чемпіонаті допускаються команди, що уклали із Федерацією договір про
участь у чемпіонаті та виконали умови, що передбачені договором до початку
чемпіонату. Форма договору про участь команди у чемпіонаті міститься у Додатку 1 до
цього Регламенту.
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2.

Хокейна команда, що має намір укласти договір про участь у чемпіонаті, зобов’язана у
строки, встановлені Федерацією, надати до виконавчої дирекції два екземпляри
підписаного зі свого боку договору та наступні документи:
2.1. Копію договору про оренду спортивної споруди на весь термін чемпіонату, що
завірена власником цієї спортивної споруди, і в якому включено пункт про
виконання власником спортивної споруди вимог Положення про порядок підготовки
спортивних споруд для проведення масових заходів, затвердженого Постановою
КМУ №2025 від 18.12.1998 р.;
2.2. Акт звірки щодо відсутності у Клубу заборгованості перед Федерацією;
2.3. Заявочний лист із додатками за встановленою Федерацією формою.

РОЗДІЛ 5.

ЗАЯВКА КОМАНД ТА ДОПУСК ДО УЧАСТІ У ЧЕМПІОНАТІ

Стаття 15.

Терміни подання заявочних документів

1.

2.

Виконавча дирекція Федерації визначає для кожної команди дату та час для подання
документів з метою заявки команди для участі в чемпіонаті. Про дату та час подачі
заявочних документів команди інформуються відповідним листом виконавчої дирекції.
У випадку порушення встановленого строку та порядку подачі заявочних документів,
визначених цим Регламентом, а також у випадку подання неповного комплекту
документів, виконавча дирекція може відмовити у розгляді таких документів.

Стаття 16.
1.

2.

3.

4.

Форму заявочного листа на участь у чемпіонаті визначає Федерація (додаток 2).
Заявочний лист подається до виконавчої дирекції у надрукованому українською мовою
вигляді та на електронному носії. Усі графи заявочного листа заповнюються на кожного
хокеїста окремо і повинні містити повну та достовірну інформацію.
Заявочний лист із списком повинен бути завірений керівництвом команди та лікарем,
або медичною установою, що має державну ліцензію на право ведення медичної
діяльності.
До заявочного листа команди вносяться прізвища не більше 30 спортсменів, які мають
діючий контракт (індивідуальну угоду) із спортивною організацією, яку представляє ця
команда.
Кожна команда має право подати додаткову заявку на 5-х молодих гравців, які є
громадянами України, які народилися після 1 січня 1994.

Стаття 17.
1.

Заявочний лист команди

Обов’язкові додатки до заявочного листа команди

Команди зобов’язані подати до виконавчої дирекції в надрукованому вигляді наступні
додаткові документи до заявочного листа:
1.1
другий екземпляр заявочного листа із списком, що оформлений за встановленою
формою;
1.2
зареєстрований у Федерації "Стандартний контракт хокеїста" на спортсменів,
яких включено до заявочного листа команди;
1.3
копію першої та другої сторінок національного паспорту спортсмена, що завірена
керівництвом команди;
1.4
копію індивідуального податкового номеру спортсмена, що завірена
керівництвом команди;
1.5
копію договору із спортивною спорудою, що визнана Федерацією такою, що
відповідає загальним стандартним вимогам для проведення матчів чемпіонату;
1.6
копію акта державної комісії про готовність спортивної споруди, що
використовується командою при проведені матчів на правах власності або
оренди;
1.7
копію страхового полісу цивільної відповідальності при проведенні спортивновидовищних заходів (домашніх матчів, в тому числі матчів за системою плейофф);
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1.8
1.9
1.10

1.11
1.12
1.13
1.14

1.15

копію індивідуального або колективного страхового полісу на спортсменів;
письмову угоду між клубами про перехід або оренду хокеїстів;
оформлені згідно iз вимогами «IIHF International Transfers Regulations»
міжнародні трансферні картки на хокеїстів, що знаходяться під юрисдикцією
національних федерацій інших країн;
для хокеїстів молодше 18-ти років письмову угоду про відмову відшкодування
збитків гравцю, чий вік менший за дозволений;
кольорову офіційну емблему хокейної команди (векторний формат);
кольорове фото команди у хокейній формі (у електронному вигляді, з роздільною
здатністью на менше 3 Мпікс);
кольорові фотографії гравців, керівника хокейного клубу, головного та інших
тренерів команди, включених до заявочного листа (у електронному вигляді, з
роздільною здатністью на менше 3 Мпікс);
ескіз «домашньої» та «гостьової» хокейної форми команди.

Стаття 18.

Переходи хокеїстів

1.

Правила переходу хокеїстів з одного клубу в інший клуб є обов'язковими для всіх
суб'єктів, що беруть участь у чемпіонаті.
2. Хокеїст, контракт якого зареєстрований у Федерації, має право на перехід з одного клубу
в інший клуб у наступних випадках:
2.1. після закінчення терміну дії контракту між хокеїстом і клубом;
2.2. при оформленні дострокового розірвання контракту за взаємною згодою хокеїста
та клубу;
2.3. у разі домовленості між двома клубами (нинішній та майбутній) і хокеїстом про
його перехід в інший клуб до закінчення терміну дії контракту.
3. З метою впорядкування переходів хокеїстів із клубу в клуб між клубами обов’язково
укладається "Угода-дозвіл на перехід хокеїста".
4. Договір про перехід і оренду хокеїстів має право підписувати керівник хокейного клубу
або особа, уповноважена керівництвом хокейного клубу.
5. Переходи хокеїстів здійснюються в терміни, встановлені Спортивним регламентом.
6. Клуб, що має намір придбати хокеїста, який має діючий контракт, зобов’язаний до
початку переговорів з хокеїстом поінформувати письмово його клуб про свій намір. При
порушенні даного положення за рішенням виконавчої дирекції хокейний клуб може бути
оштрафований на 5 000 (п’ять тисяч) гривень, а перехід хокеїста визнаний недійсним.
7. Хокеїст не має права брати участь у тренувальних заняттях іншого клубу до повного
юридичного оформлення його переходу.
8. Хокеїст, що самовільно залишив клуб за наявності діючого контракту, може бути
дискваліфікований строком до одного року.
9. Переходи хокеїстів з клубів інших національних федерацій оформлюються відповідно до
статутних норм МФХ з обов’язковим оформленням трансферної картки.
10. Клуб, що бере участь у чемпіонаті України і набув статус фарм-клубу за договором про
співробітництво із клубом, що бере участь у чемпіонаті будь-якої іншої ліги, може
заявити гравців-громадян України, що мають діючий контракт із цим клубом тільки за
умов, якщо це не суперечить регламенту ліги, в якій бере участь інший клуб. При
відрядженні до фарм-клубу або зворотно гравець повинен бути виключений із заявки
одного клубу, а лише потім внесений до заявки іншого клубу. Кожен гравець в
конкретний момент часу може перебувати в заявці лише одного клубу.
Стаття 19.
1.
2.

Дозаявка, переходи та оренда хокеїстів

Оформлення дозаявок, переходів та оренди здійснюється уповноваженими особами
команд тільки у визначений Спортивним регламентом період.
У разі переходу чи оренди хокеїста протягом чемпіонату, команда до якої переходить
хокеїст зобов’язана подати до виконавчої дирекції наступні документи:
заявочний лист, що оформлений за встановленою для дозаявок формою (додаток 3);
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угоду-договір про оренду хокеїста або зареєстрований Федерацією "Стандартний
контракт хокеїста" з новим клубом та копію першої і другої
сторінок його
національного паспорту, затвердженої керівництвом клубу, а також інші документи,
передбачені цим Регламентом.
Стаття 20.

Дострокове закінчення строку оренди

Якщо гравець повертається до клубу, який надав йому право тимчасового переходу,
достроково до закінчення терміну оренди, клуб-орендар, повинен надати до виконавчої
дирекції лист-повідомлення про те, що термін оренди гравця цим клубом сплив
(додаток 4). До подання такого листа гравець не допускається до участі у змаганні.
Стаття 21.

Заявка легіонерів

1. До складу команди дозволяється заявляти 7 (сім) хокеїстів громадян інших країн
(легіонерів) за умови оформлення у встановлені Спортивним регламентом строки
міжнародної трансфертної картки МФХ (IIHF).
2. Громадяни інших країн, що народилися після 1 січня 1990 р. можуть бути внесені до
заявочного списку команд без обмежень по кількості.
3. Кожна команда має право додатково внести до заявочного листа громадян інших країн
(легіонерів) з числа загальної кількості гравців, сплативши при цьому внесок у розмірі
10 000 (десять тисяч) грн. на користь організатора, за кожного легіонера понад ліміт,
визначений цією статтею Регламента.
Стаття 22.
1.

2.

Заявка по факсу чи електронною поштою

У разі неможливості прибуття уповноваженого представника команди до Виконавчої
дирекції для оформлення дозаявочних документів, дозволяється надіслати дозаявку по
факсу чи електронною поштою. Дозаявка, що надіслана таким чином, діє протягом
5-ти днів з моменту її отримання Виконавчою дирекцією і повинна бути замінена на
оригінал документів.
У випадку, якщо надіслана по факсу чи електронною поштою заявка (дозаявка) не була
замінена на оригінал у встановлені терміни, вона вважається недійсною.

Стаття 23.

Міжнародна трансферна картка (ITC)

1. Гравцям , які бажають перейти з однієї країни в національну асоціацію іншої країни для
участі в національному змаганні під юрисдикцією нової національної асоціації, яка керує
національним чемпіонатом, необхідно звернутися із заявою на трансфер за допомогою
трансферної карти МФХ. Гравці у віці до 18 років проходять трансфер за допомогою
листа-підтвердження (Under 18 Player Transfer Application).
2. Трансфертна картка заповнюється належним чином і підписується гравцем, старою
національною асоціацією, новою національною асоціацією та затверджується МФХ
(IIHF). Вся інформація у трансфертній карті повинна бути правильно заповнена до того,
як вона відправляється для затвердження в МФХ (IIHF).
3. Трансфертна картка стає дійсною з дня її підтвердження МФХ. З цього дня гравець
знаходиться під юрисдикцією нової національної асоціації. Залучені в даний процес
національні асоціації отримають копію підтвердженої трансфертної картки.
4. У випадку, якщо гравець виступає без ITC, що діє, тоді нова національна асоціація,
новий клуб та гравець стають об'єктами дисциплінарних процедур МФХ.
Стаття 24.
1.
2.

Порядок оформлення міжнародної трансфертної картки

Порядок оформлення трансферних карток визначається «Положенням про порядок
оформлення міжнародних трансферів для учасників змагань з хокею з шайбою».
Процедура трансферу гравця повинна починатися з переговорів двох відповідних клубів.
Відповідно до угоди між двома клубами про трансфер гравця, новий клуб, в який
переходить гравець, повинен почати процес трансферу з отримання і детального
заповнення ITC, підписання ITC гравцем та новою національною асоціацією, а також
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негайно повідомити колишній клуб і відіслати ITC через нову національну асоціацію в
стару національну асоціацію для її підтвердження.
Стаття 25.

Страхування учасників чемпіонату

Обов’язковою умовою допуску хокеїстів до участі у чемпіонаті є оформлення
командами відповідних страхових документів, якими здійснюється колективне або
індивідуальне медичне страхування.
Відсутність належним чином оформлених на весь період чемпіонату страхових полісів
може бути підставою для не допуску спортсмена або команди до участі у чемпіонаті.
Відповідальність за належне та своєчасне оформлення страхових полісів для хокеїстів,
включених до заявочного листа, несе керівництво команди
Стаття 26.
1.

Страхування цивільної відповідальності команд

Команди, що беруть участь у чемпіонаті, зобов'язані до його початку належним чином
оформити страхові документи щодо страхування цивільної відповідальності при
проведенні спортивно-видовищних заходів, а саме при проведенні домашніх матчів в
поточному сезоні, включаючи матчі другого етапу чемпіонату (плей-офф). При цьому
страховими подіями повинні бути:
1.1. спричинення шкоди життю та здоров'ю третіх осіб (фізичний збиток);
1.2. спричинення шкоди майну третіх осіб (майновий збиток).

Стаття 27.

Наслідки порушень процедури заявок

У разі порушення вимог цього розділу Регламенту хокеїст вважається неоформленим у
встановленому порядку і його участь у чемпіонаті забороняється.
РОЗДІЛ 6.

СПОРТИВНІ СПОРУДИ

Стаття 28.

Льодові майданчики

1.
2.

3.
4.

Технічні характеристики льодового майданчику, на якому проводяться матчі чемпіонату,
повинні відповідати Розділу 1 Офіційної книги правил МФХ (2010-2014 IIHF Rule Book).
Команда-господар відповідальна за надання льодового майданчика у стані повної
пригодності для проведення матчів чемпіонату і підтримання його в цьому стані на весь
період чемпіонату.
Освітлення льодового покриття повинно бути не менше 1000 Lux у будь-якій точці
ігрової поверхні.
Команда-господар льодового майданчика повинна забезпечити секретаря гри
персональним компьютером чи ноутбуком з доступом до мережі Інтернет по LAN
(мінімум 1 МБ/сек) або WLAN (мінімум 1 МБ/сек) в зоні суддівського столу, а також
лазерний принтер.

Стаття 29.

Допоміжні приміщення спортивної споруди

Всі допоміжні приміщення спортивної споруди повинні мати чітко відмінні графічні
вказівники та піктограми, які слугують путівником для різних категорій відвідувачів
спортивної споруди.
Стаття 30.
1.

2.

Роздягальні команд та суддів

Кожній команді надається окрема роздягальня (мінімальна площа≈25 м2) з обладнаними
для переодягання місцями для, щонайменше, 25 чоловік з додатковими кімнатами:
душова кімната та туалетна кімната.
Суддям (головному судді матчу та двом лінійним суддям) надається окрема кімната з
обладнаним для переодягання місцями для, щонайменше, 4-х чоловік (≈10-20 м2) із
додатковими кімнатами: душова кімната та туалетна кімната.
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Стаття 31.
1.

2.

Допуск спортивних споруд

Допуск спортинвих споруд для проведення матчів чемпіонату здійснюється Федерацією
хокею України за результатами перевірки її технічного стану не пізніше, ніж за два
тижні до початку першого матчу.
Перевірці технічного стану підлягають спортивні споруди, що заявлені командами для
проведення домашніх матчів.

РОЗДІЛ 7.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМОГО МАТЧУ

Стаття 32.

Загальні положення

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Всі матчі проводяться на хокейних майданчиках, допущених Федерацією для проведення
матчів чемпіонату, в строки (день та час), що встановлені Спортивним регламентом та
календарем чемпіонату, за винятком випадків коли виконавча дирекція приймає окреме
рішення з цього питання.
Команда, яка представляє Україну в європейських клубних турнірах, що проводяться під
егідою IIHF, має право перенести матч туру, що згідно із календарем змагання має
відбутися за 3 дні до/після матчів в Європейських кубках на 1 день або на найближчий
резервний день, визначений календарем змагання. Про перенесення матчу команда
письмово має повідомити виконавчу дирекцію та команду-суперника не пізніше, ніж за 5
днів до його проведення.
Команда, яка делегує до складу збірних команд України (національної, молодіжної та
юніорської) 3-х і більше гравців, має право перенести матч туру, що згідно із календарем
змагання має відбутися за 2 дні до/після початку навчально-тренувального збору або
міжнародних матчів збірних команд на 1 день або на найближчий резервний день,
визначений календарем змагання. Про перенесення матчу команда письмово має
повідомити виконавчу дирекцію та команду-суперника не пізніше, не пізніше ніж за 5
днів до його проведення.
Перенесення матчу з дозволу Виконавчої дирекції на інший день чи час, допускається
при виникненні незалежних від команд обставин непереборної сили – форс-мажору
(надзвичайної і невідворотної за будь-яких даних умов події, наприклад пожежа, повінь,
ураган, шторм, інші стихійні лиха, оголошення надзвичайного становища і т.п.).
Не дозволяється перенесення раніше вже перенесених матчів.
При виникненні екстрених форс-мажорних обставин командами приймаються наступні
дії:
6.1. у разі несвоєчасного прибуття команди «гостей» до місця проведення матчу або
встановленого часу його початку (не вихід на хокейний майданчик) команда
«господар» зобов’язана здійснити всі можливі заходи щодо проведення матчу в
цей же день з початком до 22:00 за київським часом;
6.2. команда «гостей» зобов’язана негайно повідомити Виконавчу дирекцію та
команду «господар» про виникнення та особливості екстрених форс-мажорних
обставин і по ходу їх подолання регулярно інформувати про орієнтовний час
прибуття команди «гостей» на місце проведення матчу;
6.3. у разі неможливості проведення матчу у цей день Виконавча дирекція може
прийняти рішення про його перенос на наступний день. Остаточний час початку
матчу в цьому випадку погоджується із командами, що братимуть участь у матчі.
Рішення про новий час початку гри доводиться до відома команд протягом двох
годин після отримання виконавчою дирекцією інформації про прибуття команди
«гостей» на місце проведення матчу.
6.4. команді, що не прибула своєчасно на календарну гру, або своїми діями чи
бездіяльністю не створила належних умов для її проведення зараховується
технічна поразка з рахунком -:+, крім випадків пов’язаних із виникненням
незалежних від команди обставин непереборної сили (форс-мажором).
Матч чемпіонату розпочинається короткою офіційною церемонією, що передбачає
повідомлення суддею-інформатором про початок гри з оголошенням назв команд та
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наступним використанням аудіо запису державного Гімну України.
При зупинці гри після 10:00 хвилини у кожному періоді суддя-інформатор зобов'язаний
оголосити завчасно надану у надрукованому вигляді командами інформацію, тривалість
якої не повинна перевищувати 15 секунд, щодо офіційних спонсорів та комерційних
партнерів граючих команд. Гра продовжується після закінчення такої інформації.
9. Гравці однієї команди беруть участь у грі в хокейних светрах одного комплекту.
Команда «господар» грає у світлому кольорі хокейних светрів, команда «гостей» – у
темному кольорі.
10. У разі, якщо команда «господар» організовує платний вхід на гру для глядачів, то в
такому випадку вона зобов'язана за власний рахунок надати 25 (двадцять п'ять) квитків
для команди «гостей».
11. Для проведення передігрової розмитки команда «господар» льдового майданчика надає
команді «гостей» 30 (тридцять) шайб.
8.

Стаття 33.
1.

У разі, якщо команда «гостей» заздалегідь попереджає команду «господаря» про
необхідність проведення за власний рахунок тренування за 1 день до початку проведення
матчу чи в день матчу, команда «господар» повинна сприяти у наданні часу для
проведення такого тренування на льодовому майданчику, на якому буде проводитись
відповідна гра.

Стаття 34.
1.
2.
3.
4.

2.

3.

4.

Кількість хокеїстів заявлених на матч

Команда має право заявити на окремо взятий матч із заявочного листа команди 20
спортсменів (серед яких 2 воротарі).
Додатково команда може заявити на гру двох хокеїстів не залежно від їх амплуа, які
народилися після 1 січня 1994 року.
Серед воротарів, заявлених на гру, один воротар обов’язково має бути громадянином
України.
У виняткових випадках дозволяється заміна воротаря третім воротарем, якщо під час
розминки один з воротарів отримує травму, що не дозволяє йому брати участь в матчі
(не порушуючи вимог цього Регламенту).

Стаття 35.
1.

Передігрова розминка

Відповідальність за дії, що призвели до зриву матчу

Всі випадки зриву проведення календарних матчів, якщо виникають фінансові претензії
однієї із сторін по матеріальним витратам на не проведену чи не закінчену гру,
підлягають розгляду виконавчою дирекцією Федерації.
При встановленні навмисних дій по зриву матчу, винна сторона відшкодовує заподіяний
її діями (бездіяльністю) збитки на суму, а також до неї можуть бути застосовані інші
санкції, аж до виключення клубу із складу учасників чемпіонату.
У разі відмови керівництвом однієї з команд від подальшого проведення гри або уводу
команди з хокейного майданчика команді зараховується технічна поразка -:+ та
накладається штраф у розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень.
У разі незабезпечення громадського порядку на трибунах та в інших приміщеннях
спортивної споруди, виникнення безладу, або хуліганських дій з боку глядачів до, в час,
або після закінчення матчу, що призвели до загрози здоров'ю та безпеки учасників матчу,
на хокейну команду накладається штраф у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) гривень.

Стаття 36.

Перерви між періодами

Тривалість перерв між періодами матчу повинна складати рівно 15 хвилин. У перервах
між періодами матчу повинні бути забезпечені належне прибирання та заливка льоду.
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Стаття 37.
1.

2.

Оформлення результату матчу

Результат проведеного матчу оформлюється Офіційним протоколом за затвердженою
формою та після його закінчення терміново повідомляється виконавчій дирекції
Федерації.
Відповідальність за своєчасність повідомлення результату, а також надання виконавчій
дирекції оригіналу офіційного протоколу матчу несе головний суддя гри.

Стаття 38.

Ігрова форма хокеїстів

1. Всі гравці кожної команди повинні бути одягнені в однакові светри, труси, гамаші та
шоломи, за вийнятком воротаря, якому дозволяється носити шолом, відмінний за
кольором від решти гравців команди.
2. Основний колір повинен складати приблизно 80% від кольору кожної частини форми, за
вийнятком рекламних нашивок, номерів та прізвищ гравців.
3. Кожен гравець повинен мати індивідуальний номер висотою від 25 см на зворотній
стороні свого светра та висотою 8 см на обох рукавах.
4. Номери на светрах гравців повинні бути в межах від «1» до «99» включно.
5. Номер хокеїста повинен міститися в заявочному листі команди і має бути закріплений за
хокеїстом протягом усього сезону. Інформація про зміну індивідуального ігрового номера
повинна міститися в дозаявочному листі команди.
6. Кожен гравець повинен мати прізвище на спині у верхній частині свого светра, виконане
українськими або латинськими літерами висотою 8-10 см.
7. Гравці, які народились після 31 грудня 1974 року, під час гри зобов’язані носити, як
мінімум, захист очей (візор), що відповідає встановленим міжнародним стандартам.
8. Всі гравці у віці до 18 років під час гри зобов’язані носити захист горла та повні лицьові
маски.
9. Всі гравці у віці до 20 років, які під час гри не носять повну лицьову маску, зобов’язані
носити індивідуальну капу.
РОЗДІЛ 8.

НАГОРОДЖЕННЯ ЧЕМПІОНА ТА ПРИЗЕРІВ ЧЕМПІОНАТУ

Стаття 39.

Нагородження переможця чемпіонату

1.
2.

3.
4.
5.

Нагородами для команди – чемпіона України з хокею є перехідний «Кубок Федерації
хокею України» та золоті медалі.
Команда, що за результатами фінальної серії матчів плей-офф здобула перемогу
оголошується чемпіоном та нагороджується перехідним кубком Федерації хокею
України та медалями.
Перехідний кубок Федерації хокею України вручається капітанові команди-чемпіона під
час церемонії закриття чемпіонату.
Чемпіонами України вважаються хокеїсти, які на момент завершення чемпіонату
перебували в заявочному листі команди.
Медалі за І місце вручаються хокеїстам, тренерам та іншим посадовим особам команди
під час церемонії закриття чемпіонату. Медалями чемпіонів України нагороджуються:
5.1. тренери, які вказані в заявочному листі команди на дату завершення чемпіонату;
5.2. хокеїсти, які вказані в заявочному листі команди на дату завершення чемпіонату;
5.3. три керівника та п'ять інших посадових осіб команди за поданням керівництва
клубу.

Стаття 40.
1.
2.

Нагородження срібного призера чемпіонату

Нагородами для команди срібного призера чемпіонату України з хокею є пам’ятний
диплом та медалі за ІІ місце.
Медалі за ІІ місце вручаються хокеїстам, тренерам та іншим посадовим особам команди
під час церемонії закриття чемпіонату. Медалями чемпіонату України нагороджуються:
2.1. тренери, які вказані в заявочному листі команди на дату завершення чемпіонату;
2.2. хокеїсти, які вказані в заявочному листі команди на дату завершення чемпіонату;
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2.3.

три керівника та п'ять інших посадових осіб команди за поданням керівництва
клубу.

Стаття 41.
1.
2.

Нагородження бронзового призера чемпіонату

Нагородами для команди бронзового призера чемпіонату України з хокею є пам'ятний
диплом та медалі за ІІІ місце.
Медалі за ІІІ місце вручаються хокеїстам, тренерам та іншим посадовим особам команди
Медалями чемпіонату України нагороджуються:
2.1. тренери, які вказані в заявочному листі команди на дату завершення чемпіонату;
2.2. хокеїсти, які вказані в заявочному листі команди на дату завершення чемпіонату;
2.3. три керівника та п'ять інших посадових осіб команди за поданням керівництва
клубу.

Стаття 42.

Нагородження арбітрів фінальної серії чемпіонату

Головні та лінійні судді, які обслуговували матчі фінальної серії другого етапу
чемпіонату, нагороджуються пам'ятними знаками Федерації хокею України.
РОЗДІЛ 9.

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ

Стаття 43.

Правила чесної гри (fair-play)

Команди, що беруть участь у чемпіонаті, у своїй діяльності керуються принципами
чесного ділового партнерства, справедливості, неухильної поваги до суперників,
арбітрів, глядачів та приймають всі необхідні заходи для запобігання насильства та
протиправних дій на спортивних спорудах.
Стаття 44.
1.

2.

Недостовірна інформація про хокеїстів

За недостовірну інформацію про хокеїстів, які вклечені до заявочного листа команди та
брали участь у матчах чемпіонату, на команду накладається штраф у розмірі 8 000 (вісім
тисяч) гривень, а хокеїст відсторонюється від подальшої участі у чемпіонаті.
У разі участі у матчі незаявленого, заявленого з порушеням вимог цього Регламенту,
неправильно заявленого або дискваліфікованого гравця, команді, за яку брав участь у
матчі такий гравець зараховується технічна поразка (-:+).

Стаття 45.

Обмеження доступу до суддівської кімнати

Окрім суддів, що обслуговують матч, до кімнати в якій знаходиться головний та лінійні
cудді, дозволяється входити тільки інспектору матчу та резервному судді. Представники
команд можуть увійти до суддівської кімнати тільки з дозволу головного судді матчу.
РОЗДІЛ 10.
Стаття 46.
1.

2.

3.

4.

КОНТРАКТИ ХОКЕЇСТІВ
Стандартний контракт хокеїста

Для включення будь-якого хокеїста до заявочного листа команда зобов’язана укласти з
ним контракт (строкову індивідуальну угоду), за виключенням хокеїстів які перебувають
в оренді, є учнями ДЮСШ або відряджені до фарм-клубу.
Контракт є двосторонньою угодою про встановлення відносин між клубом та хокеїстом,
що визначає відповідно до чинного законодавства України належність хокеїста до
фізкультурно-спортивної організації.
Контракти укладаються згідно із чинним законодавством України за затвердженою
Федерацією типовою формою, визначають належність хокеїста до фізкультурноспортивної організації та реєструються виконавчою дирекцією Федерації.
Контракти укладаються виключно відповідно до типової форми стандартного контракту
хокеїста, що затверджена Федерацією, і набувають сили локального нормативного акта.
Контракти, відмінні від типової форми стандартного контракту хокеїста, до реєстрації не
приймаються і претензії по ним не розглядаються.
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5.

Перед підписанням контракту хокеїст та клуб повинні уважно вивчити його текст з тим,
щоб бути упевненими, що раніше обумовлені умови та зобов'язанння включені в
контракт, і його зміст та трактування зрозумілі сторонам.
6. Хокеїст не має права укладати стандартні контракти хокеїста з двома і більше хокейними
командами (клубами) або спортивними школами одночасно. При порушенні даного
положення, за рішенням Федерації, хокеїст підлягає дискваліфікації строком від шести
місяців до одного року і не має права брати участь у змаганнях, що проводяться під
егідою Федерації, або у змаганнях, де команда бере участь з дозволу Федерації.
7. Контракт укладається у трьох екземплярах, які підписуються посторінково,
затверджується і реєструється в Федерації. Після процедури затвердження та реєстрації
по одному екземпляру контракту повертається сторонам, а третій екземпляр залишається
на зберіганні у виконавчій дирекції.
8. Клуб і хокеїст не мають права укладати новий контракт до закінчення терміну дії
чинного.
9. Термін дії контракту повинен бути не меншим, ніж від моменту підписання до
завершення поточного сезону, та не більшим, ніж п’ять календарних років.
10. Мінімальний строк дії контракту – 60 календарних днів.
11. Хокеїст, у якого термін дії контракту закінчився, отримує статус «вільний агент» з дня
припинення дії контракту. Хокеїст є «вільним агентом» до моменту укладення нового
контракту з будь-яким клубом.
Стаття 47.
1.

2.

Вирішення суперечок по стандартним контрактам хокеїстів

Всі спори, розбіжності або вимоги, що виникли з контрактних відносин між клубом та
хокеїстом, підлягають розгляду виконкомом Федерації відповідно до його статутних
повноважень. Рішення виконкому, прийняте відповідно до його компетенції, є
остаточним і оскарженню не підлягає.
При розгляді справ виконком керується чинним трудовим законодавством України,
локальними нормативними актами Міжнародної федерації хокею та Федерації хокею
України.

РОЗДІЛ 11. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСОБ КОМАНД
Стаття 48.

Загальні положення

1. Керівники хокейних клубів, тренери, хокеїсти та інші офіційні посадові особи команд, що
беруть участь у чемпіонаті, зобов'язані виконувати всі вимоги цього Регламенту та
Правила гри в хокей, дотримуючись при цьому дисципліни, організованості, поваги до
суперників та глядачів.
2. Керівники хокейних клубів, перед початком хокейного сезону зобов'язані організувати
співбесіду серед хокеїстів, тренерів та інші офіційних осіб команд, щодо обізнаності із
Дисциплінарним регламентом змагань.
Стаття 49.
1.

Обов'язки та відповідальність команд

У разі кадрових змін в структурі хокейної команди, а також змін реквізитів хокейного
клубу, телефонів і т.п., керівництво хокейного клубу зобов'язане в триденний термін
письмово сповістити про це виконавчу дирекцію Федерації.
2. Команди, що беруть участь у чемпіонаті, при порушенні або неналежному виконанні
положень цього Регламенту несуть відповідальність, встановлену цим Регламентом та
Дисциплінарним регламентом. Накладення штрафів на команди здійснюється відповідно
до Дисциплінарного регламенту або за окремим рішенням виконавчої дирекції
Федерації.
3. У разі укладення договору про перехід/оренду хокеїста хокейний клуб, що залишає
хокеїст, а також клуб до якого переходить хокеїст зобов’язані у триденний термін
письмово повідомити про це виконавчу дирекцію Федерації.
4. Всі штрафи та компенсації підлягають сплаті на розрахунковий рахунок Федерації не

18

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

пізніше ніж за п'ять календарних днів з дня їх накладення.
На передматчеву розминку виходять всі заявлені на гру хокеїсти у повній ігровій формі
та екіпіровці. За порушення даного пункту на хокеїста накладаються штрафні санкції
згідно з Дисциплінарним регламентом.
Команди зобов’язані за 1 годину до початку матчу подати судді-секретарю надрукований
за встановленною формою склад команди на гру з інформацією про номери та амплуа
хокеїстів, вказавши склад стартової п'ятірки та воротаря.
Після закінчення розминки тренери команд, що приймають участь у грі, зобов’язані
перевірити правильність заповнення складу команди в Офіційному протоколі матчу та
підписати його.
Після закінчення матчу всі хокеїсти зобов'язані брати участь у післяматчевому
рукостисканні. У разі порушення вимог даної статті на хокеїста накладаються
дисциплінарні санкції згідно із Дисциплінарним регламентом.
Керівництво команди «господаря» зобов'язано забезпечити безпеку всіх офіційних осіб,
що прибувають у складі делегації команди «гостей», суддів, представників Федерації та
Мінсім’ямолодьспорту.
Перед кожним матчем та в перервах керівництво команди "господаря" разом з дирекцією
спортивної споруди, де проводиться матч, зобов'язано оповіщати глядачів про
неприпустимість хуліганських дій, що заважають проведенню матчу.
Вся інформація на спортивній арені під час проведення матчів для учасників хокейного
матчу та глядачів повинна здійснюватися українською мовою.
Забороняється проголошувати заклики, давати будь-яку неперевірену інформацію, а
також інформацію щодо додаткових призів та грошових винагород, що стимулюють
одну з граючих команд, після початку матчу та в ході його проведення.
Команда «гостей» зобов'язана за 15 днів до приїзду повідомити керівництву команди
«господара» терміни свого перебування в даному місті (для бронювання місць в готелі) і,
не пізніше ніж за 3 доби до приїзду, повідомити про дату та час свого прибуття.
Керівники хокейних клубів несуть відповідальність за невиконання вимог цього
Регламенту, незабезпечення необхідних організаційних заходів, пов'язаних з
проведенням хокейних матчів, а також за поведінку хокеїстів та офіційних особ своєї
команди до, в час та після закінчення гри.
Відповідно до чинних норм IIHF та ФХУ, керівники хокейних команд зобов’язані на
підставі отримання офіційних письмових викликів забезпечити своєчасне прибуття
спортсменів та інших спеціалістів у збірні команди України та збірні команди інших
країн для їх підготовки та участі в міжнародних турнірах та чемпіонатах.
На всіх хокеїстів повинні бути заведені «медичні картки» де протягом сезону фіксуються
всі захворювання, травми, а також препарати та медичні методики, що застосовані
лікарями команд для відновлення спортсменів.
Керівники, хокеїсти, тренери та обслуговуючий персонал хокейних команд не мають
права втручатися в дії суддівської бригади, що проводить матч. За спробу або вхід до
суддівської кімнати без дозволу головного судді гри, образи та хуліганські дії по
відношенню до суддів, а також, загрози фізичної розправи, що відбулися в суддівській
кімнаті, або у безпосередній близькості від неї, на хокейну команду накладається штраф
у розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень. За указані дії, що призвели до тілесних
пошкоджень, на хокейну команду накладається штраф у розмірі 20 000 (двадцять тисяч)
гривень.
За здійснення хуліганських дій хокеїстами,офіційними представниками, або будь-якими
посадовими особами команди, ці особи підлягають повній діловій ізоляції
(дискваліфікації) з усіх національних змагань, що проводяться Федерацією хокею
України.
За невиконання вимог Офіційної книги правил гри та вимог регламентів змагання,
тренери, хокеїсти і офіційні особи несуть відповідальність відповідно до характеру
порушень. У разі отримання тренерами, хокеїстами і офіційними представниками
команд дисциплінарних штрафів і матч-штрафів, порядок їх дискваліфікації та розміри
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грошових компенсацій згідно із Дисциплінарним регламентом.
20. Дисциплінарні покарання, накладені на хокеїстів та представників хокейних клубів
відповідно до цього Регламенту, автоматично розповсюджуються на наступний
хокейний сезон не залежно від того залишився хокеїст або представник в даному
хокейному клубі або перейшов в іншій.
21. Керівники, лікарі, хокеїсти та інший персонал хокейної команди повинні мати на увазі,
що у разі встановлення фактів застосування заборонених лікарських препаратів та
медичних методик, вони будуть піддані дискваліфікації відповідно до «Інструкції про
порядок застосування положень і правил по допінг-контролю».
22. На всі хокейні команди (хокеїстів, офіційних представників та обслуговуючий персонал
команди) розповсюджуються вимоги «Інструкції про порядок застосування положень і
правил по допінг-контролю». Хокеїсти можуть бути піддані допінг-контролю в будьякий час протягом всього хокейного сезону.
23. У випадках, коли до, під час або після закінчення гри на льодовий майданчик, у
напрямку до хокейного майданчика або безпосередньо у розташування учасників матчу
були кинуті сторонні предмети, до хокейної команди-господаря застосовуються
дисциплінарні санкції:
23.1.
За кидання сторонніх предметів на льодовий майданчик, у розташування лав для
запасних або оштрафованих хокеїстів, суддів, обслуговуючого персоналу –
штраф у розмірі 5 000 ( п'ять тисячі) гривень.
23.2.
За скоєння хуліганських дій, бійок, кидання скляного посуду та інших предметів,
що призвели до загрози здоров'ю та безпеки учасників матчу, або такі дії
призвели до зупинки матчу – штраф у розмірі 15 000 (п'ятнадцять тисяч)
гривень.
23.3.
У разі, якщо вищезазначені дії на трибунах спортивної споруди повторюються,
Федерація має право заборонити проведення матчів на цій спортивній споруді
або вхід глядачів на трибуни спортивної споруди.
РОЗДІЛ 12. ФІНАНСОВІ УМОВИ
Стаття 50.

Фінансові витрати команд

1. Витрати на оренду льодових майданчиків для проведення "домашніх" матчів, проїзд до
місця проведення "гостьових" матчів, добові, мешкання в готелі та харчування
спортсменів, тренерів та інших посадових осіб здійснюються за рахунок власних коштів
команд, що беруть участь у чемпіонаті або організацій, що їх відряджають.
2. Оплата роботи суддівських бригад усіх матчів, згідно Додатку 1 "Договору про участь
хокейної команди у чемпіонаті України в сезоні 2013-2014 рр." здійснюються за рахунок
команди, що за календарем чемпіонату визначена як "команда-господар" матчу за 60 хв.
до початку гри.
3. У випадку, якщо команда- господар не виконує свої фінансові зобов’язання перед
суддівської бригадою вчасно та у повному обсязі, головний судя матчу має право не
розпочинати гру. При цьому, команді-господарю гри зараховується технічна поразка
-/+, а команді супернику технічна перемога +/-.
Стаття 51.

Фінансові витрати організатора

1. Оплата проїзду залізницею чи автомобільним трансортом арбітрів до місця проведення
матчів та зворотньо, мешкання у готелі, та добові у дні відрядження, здійснюються за
рахунок коштів Федерації, згідно «Договору про надання послуг із суддівства хокейних
матчів чемпіонату України».
2. Оплата роботи інспекора матчу та оплата його проїзду до місця проведення змагань та
зворотньо, мешкання його у готелі, та добові у дні відрядження, здійснюються за
рахунок коштів Федерації, згідно «Договору про надання послуг із інспектування
хокейних матчів чемпіонату України».
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Стаття 52.

Виготовлення нагород

Витрати на виготовлення та придбання нагород (медалі, кубки, дипломи, пам’ятні призи
тощо) для переможця та призерів змагання здійснюються за рахунок коштів Федерації
та спонсорів.
РОЗДІЛ 13. БЕЗПЕКА ТА ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ СПОРТИВНИХ СПОРУД
Стаття 53.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Безпека при проведенні матчів чемпіонату

Відповідно до «Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших
спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурновидовищних заходів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18
грудня 1998 року № 2025, відповідальність за підготовку та технічний стан спортивних
споруд покладається на їх власників та орендарів.
Контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпеченням безпеки при проведенні
змагань здійснюють комісії з контролю за станом спортивних споруд та інших
спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурновидовищних заходів, що утворені відповідними обласними та м. Києва державними
адміністраціями.
Організація-власник спортивної споруди не менш, ніж за 4 години до початку змагань,
зобов’язана подати до комісії акт про технічний стан та готовність споруди до
проведення змагань.
Невиконання вимог, передбачених цим розділом, що стали причиною виникнення
надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою відповідальність,
передбачену законодавством України.
Відповідальність за життя та безпеку спортсменів під час проведення змагань, а також
укладання індивідуальних або колективних страхових угод покладається на головних
тренерів та керівництво клубів.
В межах своєї компетенції остаточне рішення про можливість чи не можливість
проведення календарної гри приймає головний суддя, призначений для арбітражу матчу.

РОЗДІЛ 14.

АРБІТРАЖ ЧЕМПІОНАТУ

Стаття 54.

Організація cуддівства та інспектування матчів чемпіонату

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Призначення суддів та інспекторів на матчі чемпіонату, а також контроль за якістю їх
роботи протягом сезону здійснює Виконавча дирекція Федерації.
Суддівство матчів чемпіонату здійснюється суддями, які уклали відповідний Договір та
атестовані Федерацією, виконують всі вимоги Правил гри в хокей, вимоги локальних
нормативних актів Федерації, є членами регіональних суддівських колегій.
Суддівство кожного матчу чемпіонату повинно здійснюватися суддями об'єктивно,
чесно та неупереджено, згідно із Правилами гри в хокей та положеннями цього
Регламенту.
Головний суддя та інспектор матчу чемпіонату несуть перед Федерацією
відповідальність за чітке та належне виконання своїх професійних обов'язків,
покладених на них цим розділом Регламенту.
Неналежне виконання арбітрами своїх обов'язків тягне за собою відповідальність,
передбачену Договорами між особами, що залучаються до суддівства матчів Чемпіонату
та Федерацією.
Заяви команд про заміну затверджених суддів, призначених для проведення окремо
взятого матчу чемпіонату не приймаються і не розглядаються.
Інспектор матчу призначається Виконавчою диракцією Федерації з числа найбільш
досвідчених та професійно підготовлених хокейних функціонерів, з якими було
укладено відповідний Договір.
Інспектор матчу слідкує за виконанням регламентних норм та правил усіма учасниками
ігрового процесу (гравці, тренери, представники команд, судді, глядачі, дирекція
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спортивних соруд та інші) до гри, беспосередньо під час гри та після гри оцінює їх
діяльність та відображає її у відповідному «Рапорті з проведення гри», згідно з
«Положенням про інспектування змагань» а також виявлення та попередження на місці
можливих відхилень вищезазначених вимог.
Стаття 55.

Чисельний склад бригади арбітрів матчу

Матч, що включено до календаря чемпіонату, обслуговують 3 (три) судді на хокейному
майданчику (1 головний + 2 лінійні) та бригада, що розташована за бортами хокейного
майданчику у складі 7 (сім) суддів :
суддя-секретар
- 1 чоловік
суддя часу гри
- 1 чоловік
суддя-інформатор
- 1 чоловік
судді за воротами
- 2 чоловіки
судді при покараних гравцях
- 2 чоловіки
Стаття 56.
1.
2.
3.

Судді окремо взятого матчу чемпіонату зобов’язані не менше ніж за 2 доби повідомити
команду «господар» про дату та час прибуття до місця проведення матчу.
Судді, які призначені для обслуговування матчу, зобов'язані прибути в місто, де
заплановано проведення матчу, не пізніше, ніж за 4 години до початку матчу.
У разі нез'явлення головного судді, матч проводить один з двох лінійних суддів. У разі
нез'явлення на матч всієї бригади суддів на хокейному майданчику, одного або двох
лінійних суддів, з дозволу виконавчої дирекції не пізніше, ніж за одну годину до початку
матчу, матч обслуговується найбільш кваліфікованими суддями з числа тих, що
проживають в місті проведення матчу.

Стаття 57.
1.

2.

3.

Порядок підготовки до суддівства матчу

Перед початком матчу чемпіонату головний суддя матчу зобов'язаний:
1.1. оглянути хокейний майданчик, оцінити якість льоду та його придатність для
проведення матчу;
1.2. перевірити присутність на спортивній споруді медичного персоналу та, у разі
необхідності, представників правоохоронних органів;
1.3. виконати інші дії з підготовки до проведення матчу, що передбачені цим
Регламентом, Правилами гри в хокей та розпорядженнями виконавчої дирекції
Федерації.

Стаття 58.
1.

Порядок прибуття арбітрів до місця проведення матчу

Дії суддів після закінчення матчу

Після закінчення матчу головний суддя зобовязаний:
отримати від секретаря матчу офіційний протокол, перевірити його, зробити відповідні
записи та особисто підписати;
терміново проінформувати виконавчу дирекцію про проведений матч по телефону та
здійснити контроль за відправкою офіційного протоколу матчу по факсу;
У разі застосування до гравця або представника однієї з команд передбаченого
Дисциплінарним регламентом покарання у вигляді дисциплінарного штрафу до кінця
гри або матч-штрафа, головний суддя матчу на зворотній стороні офіційного протоколу
матчу в розділі «Про дисциплінарні порушення хокеїстів і представників команд»
зобов'язаний вказати номер і пункт статті, згідно якої застосовано покарання.
Після оформлення «Офіційного протоколу матчу», протягом однієї доби, головний суддя
зобов’язаний особисто доставити або вислати замовленим листом оригінал «Офіційного
протоколу» та, при необхідності, рапорт, що містить докладний опис порушень,
зафіксованих в протоколі і порушень, встановлених Регламентом порядку підготовки та
проведення матчу до виконавчої дирекції Федерації. У разі порушення вимог цієї статті
Регламенту оплата роботи головного судді матчу проводиться після отримання від нього
письмового пояснення з урахування санкцій, передбачених відповідним договором.

