РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК РОБОТИ ОРГАНІВ
СПОРТИВНОГО ПРАВОСУДДЯ
Стаття 1. Цілі та завдання
1. Дисциплінарний Кодекс (правила) Федерації визначає види дисциплінарної
відповідальності суб’єктів хокею з шайбою за здійснення порушень норм та положень
чинних регламентуючих документів Федерації:
- Регламенту змагань;
- Спортивного регламенту;
-Положення про чемпіонат України серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл та клубів;
- Правил спортивних змагань з хокею з шайбою (надалі Правила гри);
- Нормативних актів ФХУ, що прийняті в межах її статутних повноважень;
- Діючих договорів, укладених між організатором та учасниками змагань.
Стаття 2. Застосування дисциплінарних покарань
1. Положення Дисциплінарного Кодексу (правил) застосовуються до усіх суб’єктів хокею
з шайбою, включаючи але не обмежуючись, учасників всіх спортивних заходів, що
організовуються та проводяться Федерацією хокею України (ФХУ).
2. Дисциплінарний кодекс (правила) встановлює загальні принципи і порядок залучення
до спортивної відповідальності суб’єктів хокею з шайбою. У випадку, якщо ФХУ на
визначений термін делегувала право на проведення змагань всеукраїнського рівня
відповідному суб'єкту хокею, він має право в рамках зазначених змагань,
встановлювати дисциплінарні норми, якими визначаються додаткові штрафні санкції
до учасників змагань за порушення регламентних документів, що функціонують в
рамках зазначених змагань, з урахуванням думки ФХУ.
3. Дисциплінарні заходи застосовуються до всіх без винятку фізичних або юридичних
осіб – суб’єктів хокею з шайбою - учасників змагального процесу (команди, гравці,
тренери, офіційні особи команд, судді тощо).
4. Дисциплінарні заходи застосовуються не залежно від того, чи порушення були
здійснені навмисно, чи з необачності.
5. Співучастю в порушенні визнається участь двох і більше осіб в здійсненні порушення.
Стаття 3. Підстави для розгляду справ про дисциплінарні правопорушення
1. Підставою для початку дисциплінарного провадження ДК ФХУ є рішення ДК ФХУ
про його відкриття.

2. Рішення про відкриття або відмову у відкритті дисциплінарного провадження приймає
ДК ФХУ простою більшістю голосів його членів протягом 24 двадцяти чотирьох годин
з моменту отримання даних та/або відомостей, що вказують на наявність події, що
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може бути визнана як дисциплінарне порушення, що викладаються у вигляді письмової
заяви відповідно до вимог Дисциплінарного кодексу (правил) ФХУ та направляється
на електронну адресу, визначену в п. 2.1. Положення ВГО ФХУ про органи
спортивного правосуддя.
3. Дисциплінарний комітет Федерації вправі ініціювати провадження щодо справ про
дисциплінарні правопорушення та застосовувати спортивні санкції на підставі
відомостей щодо дисциплінарних порушень, отриманих з засобів масової інформації,
та інших джерел.
4. Дисциплінарний комітет Федерації приймає рішення про відкриття дисциплінарного
провадження за умови отримання даних та/або відомостей, що вказують на наявність
події, що може бути визнана як дисциплінарне порушення, що викладаються у вигляді
письмової заяви відповідно до вимог Дисциплінарного кодексу (правил) ФХУ
протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту проведення відповідного матчу, в
якому таке порушення мало місце.
Стаття 4. Поновлення та подовження процесуальних строків
1. В разі пропущення процесуальних строків, визначених даним Положенням, з причин,
що будуть визнані органами спортивного правосуддя як поважні, пропущені строки
можуть бути поновлені або подовжені.
2. Заява про поновлення пропущеного процесуального строку подається до Органу
спортивного правосуддя, який мав вчинити процесуальну дію. Особи, які беруть участь
у справі, повідомляються про час і місце засідання, проте їх неявка не є перешкодою
до вирішення поставленого перед органом спортивного правосуддя питання про
поновлення строку.
3. У заяві на відновлення процесуального строку повинні бути вказані причини пропуску
процесуального строку. До заяви додаються документи або інші матеріали, що
підтверджують поважність цих причин.
4. Одночасно з подачею заяви про поновлення пропущеного процесуального строку має
бути здійснено необхідна процесуальна дія (подана скарга, представлені документи),
щодо якої пропущено строк.
5. Призначені органом спортивного правосуддя процесуальні строки можуть бути
продовжені за рішенням відповідного органу спортивного правосуддя.
6. Рішення про відновлення або продовження процесуального строку, а також про
відмову в його відновленні або продовження може бути оскаржене до Апеляційного
комітету Федерації.

Стаття 5. Засідання органів спортивного правосуддя
1. Органи спортивного правосуддя здійснюють свою діяльність шляхом проведення
засідань. Засідання членів комітетів можуть відбуватися за особистої присутності
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членів комітетів та/або за допомогою інтерактивного зв'язку шляхом обміну
електронними листами або використовуючі інші засоби інтерактивного зв'язку.
2. Засідання Дисциплінарного комітету ФХУ має відбутися протягом 48 (сорока восьми)
годин з моменту отримання відомостей в порядку пункту 2 статті 3 даного
Дисциплінарного кодексу (правил). За результатами засідання Дисциплінарний
комітет ФХУ має прийняти відповідне рішення, зокрема щодо подовження строків
проведення дисциплінарного провадження в порядку, визначеному даним
Дисцилінарним кодексом (правилами).
Стаття 6. Право на участь в засіданні органів спортивного правосуддя
1. Будь-яка особа, щодо якої ведеться провадження у справі, може бути присутньою на
засіданні органів спортивного правосуддя і користуватися всіма процесуальними
правами, зазначеними в пункті 2 статті 6 цього Дисциплінарного кодексу (правил).
Орган спортивного правосуддя зобов'язаний забезпечити повідомлення такої особи про
дату, місце і час проведення засідання і не має права відмовити такій особі в участі в
засіданні.
2. При розгляді питання особа, щодо якої ведеться розгляд справи органом спортивного
правосуддя, має право:
1) знайомитися з матеріалами справи, в тому числі до дати проведення засідання,
робити виписки і копії з них;
2) давати пояснення;
3) посилатися на матеріали справи;
4) представити свою аргументацію, докази;
5) вимагати пред'явлення доказів;
6) задавати питання особам, запрошеним на засідання;
7) заявляти відводи.
3. Відсутність на засіданні органів спортивного правосуддя особи, щодо якої ведеться
провадження у справі, не впливає на законність рішення тільки за умови, якщо така
особа була повідомлена про засідання, і її процесуальні права, в тому числі, право
знайомитися з матеріалами справи і бути присутнім на засіданні, були забезпечені.
4. У разі, якщо для правильного розгляду і вирішення дисциплінарної справи необхідна
присутність особи, яка з об'єктивних причин не має такої можливості, така особа має
право заявити клопотання про участь у засіданні шляхом використання засобів відеоконференції або іншого інтерактивного зв’язку при наявності такої технічної
можливості.

Стаття 7. Участь третіх осіб
1. Треті особи можуть бути притягнуті до участі в справі за клопотанням сторони або з
ініціативи органів спортивного правосуддя Федерації.
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Стаття 8. Запрошення на засідання
1. У разі необхідності, Орган спортивного правосуддя може зобов'язати особу бути
присутньою на засіданні. У такому випадку особі направляється запрошення за
допомогою засобів електронного або поштового зв’язку. Запрошення гравцеві і
офіційній особі Клубу направляються в Клуб, приналежність до якого визначена у
відповідних змаганнях.
2. До особи, що була викликана і не з'явилася на засідання органів спортивного
правосуддя без поважних причин, відповідний Орган спортивного правосуддя може
застосувати спортивну санкцію у вигляді штрафу в розмірі до 3000 (трьох тисяч) грн.
00 коп.
Стаття 9. Обов’язок співпраці з Органами спортивного правосуддя
1. Всі особи, що мають відношення до відповідного дисциплінарного провадження,
зобов'язані співпрацювати з Органами спортивного правосуддя для встановлення всіх
обставин справи, в тому числі надавати за запитами Органів спортивного правосуддя
необхідні документи, матеріали, відеозаписи, пояснення та іншу наявну інформацію.
При запиті документів, матеріалів, відеозаписів, пояснень та іншої інформації, Орган
спортивного правосуддя має право встановити розумний строк для їх надання.
Документи і пояснення можуть направлятися в Орган спортивного правосуддя за
допомогою засобів поштового або електронного зв'язку, або особисто.
2. До особи, яка ухиляється від співпраці з Органом спортивного правосуддя, в тому
числі, в разі не надання на вимогу необхідних документів, матеріалів, відеозаписів,
пояснень та іншої наявної інформації, відповідний Орган спортивного правосуддя
може застосувати спортивну санкцію у вигляді штрафу в розмірі, що не може
перевищувати розміру мінімальної заробітньої плати, встановленої в нормативноправових актах України на дату винесення такого рішення.
3. Якщо будь-які особи відмовляються від співпраці з Органами спортивного правосуддя,
та за умови, що інших способів отримання необхідної інформації немає, то Орган
спортивного правосуддя приймає рішення по справі на підставі наявних матеріалів.
Стаття 10. Представництво
1. Фізичні особи беруть участь в розгляді справи Органом спортивного правосуддя
особисто або через свого представника. Особиста участь у справі фізичної особи не
позбавляє її права мати по цій справі свого представника. У разі необхідності, на
вимогу органів спортивного правосуддя, особа зобов'язана особисто бути присутньою
на засіданні.
2. Юридичні особи беруть участь в розгляді справи Органом спортивного правосуддя
через особу, яка має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або через
представника, який діє на підставі довіреності.
3. Довіреності, що видаються фізичними особами, мають бути засвідчені в нотаріальному
порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається за підписом її керівника або
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іншого уповноваженого на це її установчими документами особи, скріпленим
печаткою цієї організації за наявності.
Стаття 11. Виправлення описок в рішенні
1. Орган спортивного правосуддя може за власною ініціативою або за заявою
зацікавлених осіб виправити допущені в рішенні описки. Питання про внесення
виправлень у рішення Органів спортивного правосуддя розглядається на засіданні
відповідного Органу спортивного правосуддя.
Стаття 12. Нововиявлені обставини
1. Рішення Органів спортивного правосуддя, що вступило в законну силу, може бути
переглянуто на вимогу зацікавленої особи в разі виявлення такою особою обставин,
фактів і доказів, які могли б істотно вплинути на прийняття більш сприятливого
рішення і які об'єктивно не могли бути надані раніше.
2. Вимога про перегляд рішення за нововиявленими обставинами подається до
відповідного Органу спортивного правосуддя протягом 5 (п’яти) робочих днів з
моменту виявлення підстав для перегляду.
Стаття 13. Зміна рішення
1. У разі скасування або зміни Апеляційним комітетом Федерації або Спортивним
арбітражним судом рішення Дисциплінарного комітету Федерації виконаного
повністю або в певній частині відповідачем, відповідачу має бути повернуто все те, що
він виплатив на користь заявника по скасованому рішенню Органу спортивного
правосуддя.
2. Відповідач має право подати до Дисциплінарного комітету Федерації заяву про
поворот виконання відповідного рішення Органів спортивного правосуддя.
3. Апеляційний комітет Федерації, який розглядає справу в порядку оскарження, за
клопотанням осіб, які беруть участь у справі, має право призупинити виконання
рішень, прийнятих Дисциплінарним комітетом Федерації, за умови, якщо заявник
обґрунтував неможливість або значну складність повороту виконання.
4. У разі, якщо рішення, що було зупинене у порядку, передбаченому пунктом 3 статті 13
цього Дисциплінарного кодексу (правил), після його перегляду в порядку оскарження
було залишено в силі, то, з метою дотримання балансу інтересів, Орган спортивного
правосуддя має право доповнити санкцію, накладену таким рішенням.
Стаття 14. Матеріальні витрати
1. Витрати, пов'язані з діяльністю Органів спортивного правосуддя Федерації, несе
Федерація за виключенням випадків, передбачених даним Дисциплінарним кодексом
(правилами).
2. Рішенням Органу судового правосуддя, накладні витрати, пов'язані з діяльністю
Органів спортивного правосуддя Федерації, зокрема щодо проведення експертизи,
залучення експерта, спеціаліста, можуть бути поділені в рівній частині (або в іншому
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співвідношенні) між декількома особами, що приймають участь у розгляді справи, або
можуть бути покладені на одну із зазначених осіб.
3. Орган спортивного правосуддя, що приймає рішення з даного питання, визначає, яким
чином розподіляються витрати. Сума витрат визначається Органом спортивного
правосуддя, та не підлягає оскарженню.
4. Орган спортивного правосуддя вправі приймати рішення про зменшення розміру
відшкодування витрат, або про те, щоб витрати не відшкодовувались взагалі.
Стаття 15. Докази по справі
1. Доказами у справі про вчинення дисциплінарного порушення є будь-які відомості, на
підставі яких Орган спортивного правосуддя визначає наявність чи відсутність
обставин, що мають відношення до справи, та на підставі яких Орган спортивного
правосуддя приймає рішення.
2. В якості доказів приймаються:
1) Рапорти суддів, помічників суддів, інспекторів матчу;
2) Офіційні протоколи матчів;
3) Заяви та пояснення осіб, по відношенню до яких ведеться провадження по справі,
свідків та інший осіб;
4) Аудіо та відеозаписи, фотографії;
5) Експертні висновки спеціалістів;
6) Документи, що мають відношення до справи;
7) Речові докази;
3. В якості доказів, також допускаються пояснення осіб, що беруть участь у справі та
інших осіб, в тому числі отримані засобами відео конференції.
Стаття 16. Оцінка доказів
1. Органи спортивного правосуддя оцінюють докази на своє внутрішнє переконання, що
ґрунтується на повному, всебічному та об’єктивному дослідженні всіх обставин справи
в їх сукупності.
Стаття 17. Протокол матчу та рапорти Офіційних осіб матчу
1. Будь-які відомості, що містяться в протоколі матчу і рапортах Офіційних осіб матчу,
вважаються достовірними, поки не доведено інше.

2. Орган спортивного правосуддя в ході розгляду справи про дисциплінарне порушення
розглядає докази недостовірності відомостей, що містяться в протоколах і рапортах
Офіційних осіб матчу, і враховує їх при визначенні вини особи у вчиненні
дисциплінарного порушення.
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Стаття 18. Доведення
1. При розгляді справи про дисциплінарне порушення, Орган спортивного правосуддя
збирає докази, на підставі яких приймає рішення про винуватість чи невинуватість
особи.
2. Особа, щодо якої ведеться провадження у справі, та інші зацікавлені особи зобов’язані
довести ті факти, на які вони посилаються.
Стаття 19. Прийняття рішень органами спортивного правосуддя Федерації
1. Постанова органів спортивного правосуддя Федерації приймається у формі рішення.
2. Рішення органів спортивного правосуддя Федерації приймаються простою більшістю
голосів присутніх на засіданні членів.
3. У голосуванні бере участь кожен присутній на засіданні член органів спортивного
правосуддя Федерації за винятком випадків відводу відповідно до цього
Дисциплінарного кодексу (правил).
4. Заочне голосування і голосування за дорученням не допускається. У разі рівного
розподілу голосів голос Голови відповідного комітету є вирішальним.
Стаття 20. Зміст рішення
1. У рішенні органів спортивного правосуддя зазначається:
1) перелік членів органів спортивного правосуддя, присутніх на засіданні;
2) особа, щодо якої ведеться провадження у справі, та інформація про її належне
сповіщення при проведенні засідання органів спортивного правосуддя;
3) короткий виклад обставин скоєного дисциплінарного порушення;
4) посилання на положення регламентних документів Федерації, інших нормативних
актів, якими керувався комітет;
5) резолютивна частина;
6) сповіщення про порядок оскарження рішення;
7) термін сплати штрафу (якщо до особи було застосовано спортивну санкцію у
вигляді штрафу).
2. Рішення підписуються Головою Дисциплінарного комітету Федерації.
Стаття 21. Вступ рішеннь Органів спортивного правосуддя у силу
1. Рішення Органів спортивного правосуддя за загальним правилом вступають в силу з
моменту отримання витягу з такого рішення особою, щодо якої прийнято рішення, або
з моменту опублікування на офіційному сайті Федерації, в залежності від того, яка з
зазначених обставин настане раніше.
Стаття 22. Опублікування рішеннь Органів спортивного правосуддя
1. Рішення Органів спортивного правосуддя Федерації може бути опубліковано на
офіційному сайті Федерації.
2. Орган спортивного правосуддя вправі прийняти рішення про те, щоб певні рішення не
опубліковувалися.
Дисциплінарний кодекс (правила) ФХУ

вересень 2018

8

Стаття 23. Направлення рішеннь Органів спортивного правосуддя
1. Особі, щодо якої застосовано спортивну санкцію, направляється витяг з рішення
Органів спортивного правосуддя протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту його
прийняття. Після отримання витягу з рішення Органів спортивного правосуддя особа,
щодо якої застосовано спортивну санкцію, має право письмово вимагати, а Орган
спортивного правосуддя зобов'язаний надати копію повного рішення протягом 3
(трьох) робочих днів з моменту отримання такої вимоги. Копію рішення Органу
спортивного правосуддя може бути надано іншим зацікавленим особам на їх письмову
вимогу.
2. Витяг рішення Органів спортивного правосуддя має право посвідчувати Голова
відповідного Органу спортивного правосуддя, або особа, яка його заміщає.
3. Витяг з рішення Органів спортивного правосуддя може направлятися в електронному
вигляді за допомогою засобів електронного зв'язку (електронною поштою), що
вважається а також за допомогою поштового зв'язку за адресами, наданими в
письмовій формі зацікавленими особами на засіданні відповідного органу спортивного
правосуддя.
4. У повному рішенні Органів спортивного правосуддя, крім перерахованого в п. 1 ст. 20
даного Дисциплінарного кодексу (правил), також міститься:
1) позиція особи, щодо якої ведеться провадження у справі, а також позиція інших
зацікавлених осіб, що беруть участь в розгляді справи;
2) мотивувальна частина, що включає в себе встановлені Органом спортивного
правосуддя обставини і докази, які прийняті органом спортивного правосуддя в
обґрунтування рішення, а також доводи, за якими Орган спортивного правосуддя
відкидає ті чи інші докази.
Стаття 24. Право на оскарження
1. Оскаржити рішення Органів спортивного правосуддя має право особа, щодо якої
застосовано спортивну санкцію, а також інша особа, інтереси якої безпосередньо
зачіпає рішення Органів спортивного правосуддя.
2. Подання скарги в розумінні пункту 1 статті 24 Дисциплінарного кодексу (правил)
є платним. Розмір обов’язкового внеску за подання скарги визначається
Дисциплінарним комітетом при винесенні ріщення та зазначається в ньому, але не
може перевищувати розміру трьох мінімальних заробітніх плат, встановлених в
нормативно-правових актах України на дату подання скарги.
Стаття 25. Оскарження рішень Дисциплінарного комітету Федерації
1. Скарги на рішення Дисциплінарного комітету Федерації розглядаються Апеляційним
комітетом Федерації.
2. Скарга на рішення Дисциплінарного комітету Федерації подається до Апеляційного
комітету Федерації за допомогою засобів поштового або електронного зв’язку.
3. Скарга на рішення Дисциплінарного комітету Федерації повинна містити:
1) найменування органу спортивного правосуддя, до якого подається скарга;
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2) найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
яка подає скаргу, і його контактні дані;
3) вказівка на оскаржуване рішення;
4) доводи скарги;
5) докази, на які посилається особа, яка подає скаргу;
6) прохання особи, яка подає скаргу;
7) перелік доданих до скарги документів.
4. Скарга підписується особою, яка подає скаргу, або його представником. До скарги,
поданої представником, повинна бути додана нотаріально посвідчена довіреність, що
засвідчує повноваження представника.
5. Особа, яка подала скаргу, може відкликати її в будь-який момент до винесення
Апеляційним комітетом Федерації рішення за скаргою.
Стаття 26. Строки подання скарги
1. Рішення Дисциплінарного комітету Федерації оскаржується до Апеляційного комітету
Федерації протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання зазначеного рішення.
Стаття 27. Строки розгляду скарги
1. Апеляційний комітет Федерації, до якого надійшла належно оформлена скарга на
рішення Дисциплінарного комітету Федерації, повинен прийняти до провадження і
розглянути скаргу протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту отримання.
Стаття 28. Рішення Дисциплінарного комітету Федерації, які не підлягають
оскарженню
1. Апеляційний комітет Федерації не може розглядати скарги на рішення
Дисциплінарного комітету Федерації, пов'язані із застосуванням прийнятої спортивної
санкції у вигляді:
1) дискваліфікації менш ніж на 4 (чотири) матчі або на термін менше 2 (двох) місяців;
2) штрафу рівного або менше 5000 (п’яти тисяч) грн. 00 коп. в відношенні юридичних
осіб і рівного або менше 3000 (трьох тисяч) грн. 00 коп. по відношенню до фізичних
осіб.
Стаття 29. Повернення скарги
1. Скарга на рішення Дисциплінарного комітету Федерації повертається Апеляційним
комітетом Федерації особі, яка подала скаргу, в наступних випадках:
1) скарга не відповідає вимогам, встановленим положеннями цього Дисциплінарного
кодексу (правил);
2) скарга подається неналежною особою;
3) скарга подається на рішення, яке не може бути оскаржене відповідно до положень
цього Дисциплінарного кодексу (правил);
4) скарга подається після встановленого закінчення терміну на оскарження.
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2. Повернення скарги здійснюється за рішенням Апеляційного комітеу Федерації. Якщо
підстави повернення скарги можуть бути усунені особою що її подала, повернута
скарга може бути подана знову, але в межах встановленого терміну на оскарження.
Стаття 30. Рішення Апеляційного комітету Федерації
1. Апеляційний комітет Федерації, який розглядає скаргу на рішення Дисциплінарного
комітету Федерації, має право прийняти одне з таких рішень:
1) залишити рішення Дисциплінарного комітету Федерації в силі;
2) змінити рішення Дисциплінарного комітету Федерації;
3) скасувати рішення Дисциплінарного комітету Федерації і направити справу на
новий розгляд;
4) скасувати рішення Дисциплінарного комітету Федерації і винести нове рішення.
2. Рішення Апеляційного комітету, що розглядає скаргу, має відповідати загальним
вимогам до складання рішення, встановленим статтею 20 даного Дисциплінарного
кодексу (правил). .
3. Апеляційний комітет Федерації, який розглядає скаргу, має право як зменшити розмір
призначеної Дисциплінарним кодексом Федерації спортивної санкції, так і збільшити
її розмір.
Стаття 31. Прийняття рішень Апеляційним комітетом Федерації
1. Постанова Апеляційного комітету Федерації, приймається у формі рішення.
2. Рішення Апеляційного комітету Федерації приймаються простою більшістю голосів
присутніх на засіданні членів.
3. У голосуванні бере участь кожен присутній на засіданні член Апеляційного комітету
Федерації, за винятком випадків відводу відповідно до цього Положення. У
4. Заочне голосування і голосування за дорученням не допускається. У разі рівного
розподілу голосів голос Голови є вирішальним.
Стаття 32. Зміст рішення Апеляційного комітету Федерації
1. У рішенні Апеляційного комітету Федерації зазначається:
1) перелік членів органів спортивного правосуддя, присутніх на засіданні;
2) особа, щодо якої ведеться провадження у справі, та інформація про її належне
сповіщення при проведенні засідання органів спортивного правосуддя;
3) короткий виклад обставин скоєного дисциплінарного порушення;
4) посилання на положення регламентних документів Федерації, інших нормативних
актів, якими керувався комітет;
5) резолютивна частина;
6) сповіщення про порядок оскарження рішення;
7) термін сплати штрафу (якщо до особи було застосовано спортивну санкцію у
вигляді штрафу).
2. Рішення підписуються Головою Апеляційного комітету Федерації.
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РОЗДІЛ 2. ВИДИ ДИСЦИПЛІНАРНИХ ПОКАРАНЬ
Стаття 33. Штраф за порушення Правил гри
1. У разі порушення правил гри учасниками матчу головний арбітр застосовує покарання,
що передбачені Правилами гри.
2. Порядок накладання та відбування цих покарань регулюється Правилами гри та цим
Дисциплінарним Кодексом (правилами).
Стаття 34. Технічна поразка
1. Технічна поразка зараховується команді, яка не з’явилася на гру, або здійснила
порушення вимог регламенту змагань чи Положення про чемпіонат України (ЧУ) серед
дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) та клубів та Положення про ЧУ серед
юніорів.
Стаття 35. Анулювання результату матчу
1. Анулювання результату гри – відміна фактичного результату гри і, як наслідок,
визначення переможця матчу у відповідності до вимог Спортивного регламенту
змагань.
2. Результат матчу може бути анульований у разі, якщо встановлено, що команда
проводила гру з грубими порушеннями регламентних документів, не продовжила гру
після перерви або припинила гру до завершення часу гри.
3. При анульовані результату матчу винній команді зараховується технічна поразка (-:+).
4. Якщо обидві команди винні в анулюванні результату гри, кожній з них зараховується
технічна поразка (-:+). Очки в такому випадку не нараховуються жодній з команд.
Стаття 36. Зняття нарахованих очок
1. Зняття очок здійснюється за встановлені грубі або систематичні порушення
регламентних документів змагань.
Стаття 37. Дискваліфікація на визначену кількість матчів, на визначений період
1. Дискваліфікація на матч (матчі) – заборона брати участь в наступному матчі (матчах)
чи знаходитись на лаві запасних своєї команди, не залежно від того є вона календарною
або перенесеною.
2. Клуб (команда) зобов’язаний відсторонити від участі у матчі дискваліфікованого
гравця чи офіційного представника команди, та несе повну відповідальність за заявку
на гру дискваліфікованих гравців чи офіційних представників.
3. У випадку порушення цих вимог до команди застосовуються дисциплінарні заходи
згідно Правил гри та регламентів змагань.
Стаття 38. Дискваліфікація з поточних змагань
1. Дискваліфікація команди з поточних змагань може застосовуватись при встановленні
повторних порушень регламентних документів змагань.
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2. За неявку без поважної причини на два тури команда-учасник знімається зі змагань.
3. Якщо команда, яка виключена зі змагань, провела половину і більше матчів, їй
зараховуються технічні поразки в матчах, які залишились (-:+), а командамсуперницям зараховуються технічні перемоги (+:-). Якщо команда, яка виключена зі
змагань, провела менше половини матчів – результати зіграних нею матчів
анулюються. Всі індивідуальні статистичні показники (закинуті шайби, результативні
передачі тощо), набрані гравцями у матчах з дискваліфікованою командою
анулюються.
Стаття 39. Заборона на появу в роздягальні чи на лаві запасних
1. Хокеїсту чи офіційному представнику команди (клубу) забороняється вхід до
роздягальні чи перебування на лаві для запасних до, під час та після матчу.
2. У випадку невиконання даного виду покарання покарань головний суддя не розпочинає
(зупиняє) гру, та винній команді зараховується технічна поразка, відповідно до статті
Стаття 40. Грошова компенсація (штраф)
1. Грошова компенсація за додаткову дискваліфікацію гравця чи представника команди
може застосовуватися лише у змаганнях чемпіонату України (ЧУ) та Кубку України
(КУ) за письмовим зверненням клубу (команди) на гравця (представника) якого
накладається додаткове покарання. У змаганнях серед вихованців ДЮСШ та
чемпіонату України серед юніорів, додаткова дискваліфікація не може бути замінена
на грошову компенсацію.
2. Усі види штрафів, що передбачені цим Дисциплінарним Кодексом (правилами)
підлягають сплаті в строк не пізніше 7 (семи) календарних днів з дати їх накладання,
але до початку наступної гри команди.
3. У випадку несплати грошової компенсації на офіційного представника (гравця)
команди автоматично накладається покарання, передбачене статтею 39 ( Заборона на
появу в роздягальні чи на лаві запасних) та до моменту сплати.
4. У випадку накладання штрафу на команду (клуб), що передбачені Розділом 4 цього
регламенту (тільки у змаганнях ЧУ та КУ) та у разі невиконання командою (клубом)
цих дисциплінарних покарань до дати початку наступної гри команди, автоматично
вступають у дію дисциплінарні покарання, передбачені статтею 34 (Технічна поразка)
на всі наступні ігри до моменту сплати штрафу.
Стаття 41. Компенсація команді матеріальних витрат
1. Всі випадки зривів проведення календарних матчів, у разі виникнення претензій однієї
із сторін стосовно матеріальних витрат за непроведений матч, підлягають розгляду
виконавчою дирекцією ФХУ.
2. При встановленні умисних дій зі зриву матчу, винна сторона відшкодовує заподіяні її
діями (бездіяльністю) збиток, а також до неї можуть бути застосовані інші санкції аж
до виключення команди зі складу учасників змагань.

Дисциплінарний кодекс (правила) ФХУ
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3. Даний вид покарання застосовується лише у змаганнях Чемпіонату України та Кубку
України.
Стаття 42. Надзвичайні порушення
1. За здійснення надзвичайних, виняткових порушень регламентуючих документів або
порушень, що призвели до трагічних наслідків, до фізичних чи юридичних осіб можуть
застосовуватись дисциплінарні заходи аж до довічної дискваліфікації.
2. Рішення щодо застосування дисциплінарних заходів за такі порушення приймаються
виконавчою дирекцією ФХУ.
Стаття 43. Проведення визначеної кількості ігор за закритими трибунами
1. Дисциплінарний захід, що накладається на команду (клуб) за неналежне проведення
домашніх матчів, незабезпечення умов для безпечного проведення домашніх матчів у
відповідності до правил гри чи регламентів змагань, прояви хуліганських дій зі сторони
гравців, офіційних представників команд чи вболівальників у домашніх чи виїздних
матчах.
2. У разі накладання цього дисциплінарного покарання команда зобов’язана провести
визначену кількість домашніх матчів без доступу на трибуни (чи інші прилеглі до
льодового майданчику території) вболівальників чи інших осіб, що не занесені до
Офіційного протоколу гри.
3. У випадку, якщо на думку головного судді матчу (чи офіційного представника ФХУ)
цей дисциплінарний захід не був виконаний, або виконаний не у повному обсязі, гра не
розпочинається (зупиняється) та на винну команду автоматично накладаються
дисциплінарні заходи, передбачені статтею 34 (Технічна поразка).
Стаття 44. Комбінування дисциплінарних заходів
1. У випадках якщо це прямо не суперечить положенням цього Дисциплінарного Кодексу
(правил), застосування дисциплінарних заходів за різні порушення може
комбінуватись (застосовуватись разом). Тобто, за різні дисциплінарні порушення
командою в одній грі можуть застосовуватись кілька дисциплінарних заходів.
РОЗДІЛ 3. ДИСЦИПЛІНАРНІ ПОКАРАННЯ ДО ГРАВЦІВ ТА ОФЦІЙНИХ
ПРЕДСТАВНИКІВ КОМАНД
Стаття 45. Порушення та дисциплінарні покарання
1. Цим розділом встановлюється перелік порушень Правил гри, що відпоідно до статті 31
Статуту ФХУ розглядаються Дисциплінарним комітетом і за якими виноситься
рішення щодо накладання обов’язкових та додаткових покарань на хокеїстів, тренерів
та офіційних представників команд.
№

Порушення правил

Дисциплінарний кодекс (правила) ФХУ

Штраф

Обов'язкова
дискваліфік
ація
кількість
матчів

Додаткова
дискваліфік
ація
кількість
матчів

Сума
грошової
компенсації
за гру додатк.
дискваліф.
(грн.)
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Покарання, які накладаються на хокеїста за наступні порушення правил:

1

2

3

Атака в ділянку голови або шиї
(Х.9)

Атака суперника ззаду (Х.8)

Поштовх суперника на борт (Х.4)

4

Блокування (Х.34)

5

Пізній удар (Х.38)

6

Атака на воротаря (Х.35)

7

Неправильна атака (Х.7)

8

9

10

11

12

13

14

15

Заборонений удар (Х.54)
Удар ліктем (Х.24)
Удар коліном (Х.37)
Удар ключкою (Х.44)
Контакт високо піднятою
ключкою (Х.28)
Підніжка (Х.52)
Відсікання (Х.10)
Затримка суперника ключкою
(Х.31)

Дисциплінарний кодекс (правила) ФХУ

2+10

0

1-5

1000

5+20

0-10

1-10

2000

25

1-10*

1-10*

4000

2+10

0

1-5

500

5+20

0-10

1-10

2000

25

1-10*

1-10*

4000

2+10

0

1-5

1000

5+20

0-10

1-10

2000

25

1-10*

1-10*

4000

5+20

0-10

1-10

1500

25

1-10

1-10*

2000

5+20

0-10

1-10

2500

25

1-10*

1-10*

3500

5+20

0-10

1-10

2000

25

1-10*

1-10*

2500

5+20

0-10

1-10

4000

25

1-10*

1-10*

3500

5+20

0-10

1-10

2000

25

1-10*

1-10*

3000

5+20

0-10

1-10

1000

25

1-10*

1-10*

2000

5+20

0-10

1-10

2000

25

1-10*

1-10*

3000

5+20

0-10

1-10

2000

25

1-10*

1-10*

3000

5+20

0-10

1-10

1000

25

1-10

1-10*

3000

5+20

0-10

1-10

1000

25

1-10*

1-10*

2000

5+20

0-10

1-10

2500

25

1-10*

1-10*

3000

5+20

0-10

1-10

1500

25

1-10*

1-10*

2000
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15

16

Затримка за волосся, шолом або
маску (Х.41)

17

Поштовх суперника ключкою
(Х.12)

18

19

Колючий удар (Х.46)

Удар кінцем ключки (Х.6)

5+20

0-10

1-10

1500

5+20

1-10

1-10

1500

25

1-10*

1-10*

2000

2+2+10

0

1-5

1500

5+20

0-10

1-10

3000

25

1-10*

1-10*

5000

2+2+10

0

1-5

1500

5+20

0-10

1-10

3000

25

1-10*

1-10*

5000

20

Провокація (Х.48)

10

0

1-5

1000

21

Удар ногою (Х.36)

25

1-10*

1-10*

4000

22

Укус (Х.3)

25

1-10*

1-10*

3000

23

Контакт з глядачем (Х.25)

25

1-10*

1-10*

5000

24

Удар головою (Х.27)

25

1-10*

1-10*

2500

25

Плювання (Х.47)

25

1-10*

1-10*

2000

Підсічка (Х.45)

5+20

0-10

1-10

1500

26

25

1-10*

1-10*

2500

1-10*

1-10*

5000

1

2

1000

1

3

1000

1-10

1-10*

2500

1-10*

1-10*

3000

1-10

1-10

1500

1-10

1-10

2000

1-10

1-10

6000

1-10

1-10

3000

1-10

1-10

6000

Хокеїст який:
Замахується ключкою на іншого
25
27
хокеїста протягом будь-якого
конфлікту
Покараний другим
20
28
дисциплінарним штрафом в
одній і тій самій грі
Продовжує будь-яким чином
лінію поведінки, за яку він вже
20
29
був оштрафований
дисциплінарним штрафом
Використовує вирази, що
25
30
стосуються расової
дискримінації.
2+20
31
Кидає сторонні предмети на лід
Кидає ключку або будь-який
20
32 інший предмет за межі хокейного
майданчика
Залишає лаву для штрафників до
2+20
33
закінчення його штрафного часу
Першим залишає лаву запасних
34 або штрафників під час бійки або 2+2+20
конфлікту
Покидає лаву запасних під час
10
35
конфлікту або бійки
Покидає лаву штрафників під
2+10
36
час конфлікту або бійки.
Дисциплінарний кодекс (правила) ФХУ
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37

38
39

40

41
42

Навмисне б'є, здійснює силовий
прийом, травмує суддю, кидає
шайбу або будь-який предмет в
суддю
Навмисне хапає, чіпає,
відштовхує, штовхає, здійснює
підніжку проти судді
Заважає чи завдає шкоди
проведенню гри
Перебуваючи на льоду або поза
ним, або на майданчику до, під
час або після гри, робить будьякі образливі жести стосовно
будь-якої особи
Виявляє виняткову грубість
Б'є (воротар) суперника блокером
в голову або шию

25

1-10*

1-10*

30000

25

1-10*

1-10*

30000

20

1-10*

1-10*

3000

25

1-10

1-10*

3000

25

1-10*

1-10*

12500

25

1-10

1-10*

4000

Покарання, які накладаються на офіційного представника команди який:

43
44
45
46
47

48

Бере участь в конфлікті або бійці
на льоду або поза межами
майданчика
Винен в недисциплінованій
поведінці
Кидає сторонні предмети на лід
Виходить на лід під час будьякого періоду без дозволу
головного судді
Використовує образливі вирази,
що стосуються расової
дискримінації
Відносно судді або будь-кого:
навмисне хапає, чіпає,
відштовхує, штовхає, б'є, кидає
будь-який предмет, плюється,
робить будь-який образливий
жест

20

1-10

1-10

5000

20

1-10

1-10

4000

2+20

1-10

1-10

7500

20

1-10

1-10

5000

20

1-10

1-10

7000

20

1-10*

1-10*

25000

Покарання, які накладаються з формулюванням бійка чи грубість на хокеїста який:

49

Бере участь у бійці (Х.26.2)

25

1-10

1-10

1000

50

Є ініціатором бійки (Х.26.4)
Є третьою стороною сутички
(Х.26.5)
Бере участь у сутичці після того
як суддя наказав припинити її
(Х.26.6)
Чинить опір лайнсмену (Х.26.6)
Бере участь у бійці в
підтрибунному приміщенні під
час перерви матчу
Б'є нічого не підозрюючого
суперника і завдає йому травму

2+25

1-10

1-10

1500

20

1-10

1-10

1500

2+2+25

1-10

1-10

2000

2+2+25

1-10*

1-10*

2500

25

1-10

1-10

2500

25

1-10*

1-10*

15000

51
52
53
54
55

Додаткові покарання, які накладаються на хокеїста чи офіційного представника команди який:

Дисциплінарний кодекс (правила) ФХУ
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56

57

58

59

60
61
62

63

64

65

66

№
1

2

Хокеїст, покараний другим і
кожним наступним
дисциплінарним штрафом, в
різних матчах
Хокеїст чи офіційний
представник команди, покараний
другим і кожним наступним
дисциплінарним до кінця гри
штрафом, в різних матчах
Хокеїст чи офіційний
представник команди, покараний
другим і кожним наступним
матч-штрафом, в різних матчах
Хокеїст, покараний малим
штрафом за симуляцію.
Кожне наступне порушення –
збільшення попереднього
штрафу на 100%
Хокеїст, светр якого не
одягнений поверх трусів
Хокеїст, у віці до 20 років, у
якого відсутня капа
Хокеїст, захист очей (візор)
якого не відповідає правилам гри
Хокеїст (офіційний представник
команди), визнаний
організатором бійки на
передматчевій розминці та / або в
підтрибунному приміщенні під
час перерв матчу або після
матчу
Хокеїст (офіційний представник
команди), повторно визнаний
організатором бійки на
передматчевій розминці та / або в
підтрибунному приміщенні під
час перерв матчу або після
матчу
Головний тренер команди, чий
хокеїст першим залишив лаву
запасних гравців або штрафників
під час бійки або конфлікту
Головний тренер команди, чий
хокеїст визнаний організатором
бійки

10

1

1

1000

20

1

1

1000

25

2

1

2000

2

0

1

1000

2

0

1

1000

0

0

1

1000

2

0

1

1000

-

8

1-10

5000

-

15

1-10

10000

-

0

1

2500

-

0

1

1500

Порушення

Санкція

Укладення хокеїстом-професіоналом двох і більше
трудових договорів (за винятком випадку переходу
(трансферу) хокеїста на умовах «оренди») на один і той
же період.
Укладення
хокеїстом-професіоналом
трудового
договору з хокейним клубом, в який він перейшов на
умовах «оренди», на період, що перевищує термін,

Дискваліфікація хокеїста на
термін від 4 (чотирьох) до 6
(шести) місяців.

Дисциплінарний кодекс (правила) ФХУ

Заборона на реєстрацію нових
хокеїстів
для
нового
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3

4

5

встановлений трансферним контрактом на умовах
«оренди».
Вчинення хокеїстом-професіоналом та / або хокейним
клубом, за який він виступає на умовах «оренди», дій,
спрямованих на перехід (трансфер) хокеїста в третій
хокейний клуб.
Дострокове розірвання трудового договору з ініціативи
хокеїста-професіонала або вчинення хокеїстомпрофесіоналом винних дій (бездіяльності), які
спричинили дострокове розірвання трудового договору
з ініціативи професійного хокейного клубу.
Невиконання професійним хокейним клубом умов
трансферного контракту, трансферного контракту на
умовах «оренди», в т. ч. умов по трансферній виплаті.

6

Дострокове розірвання професійним хокейним клубом
трудового договору з хокеїстом, а також невиплата
професійним хокейним клубом заробітної плати
хокеїстові, тренеру протягом 2 (двох) або більше
місяців поспіль.

7

Порушення хокеїстом / тренером термінів оплати
компенсації (виплати) за дострокове розірвання
трудового договору.
Невиконання
професійним
хокейним
клубом
фінансових
зобов'язань
перед
хокеїстомпрофесіоналом / тренером або перед іншим
професійним хокейним клубом протягом більше 30
(тридцяти) днів.

8

професійного
хокейного
клубу хокеїста.
Штраф на новий хокейний
клуб хокеїста в розмірі до 250
000
(двохсот
п'ятдесяти
тисяч) гривень.

Штраф
на
професійний
хокейний клуб в розмірі до
250 000 (двохсот п'ятдесяти
тисяч) гривень.
Заборона на реєстрацію нових
хокеїстів для професійного
хокейного клубу.
Зняття турнірних очок з
професійного
хокейного
клубу.
Штраф у розмірі до 150 000
(ста
п'ятдесяти
тисяч)
гривень.
Попередження
Штраф
на
професійний
хокейний клуб до 150 000 (ста
п'ятдесяти тисяч) гривень.
Заборона на реєстрацію нових
хокеїстів для професійного
хокейного клубу.
Штраф
на
професійний
хокейний клуб в розмірі до 50
000
(п'ятдесяти
тисяч)
гривень.
Штраф у розмірі до 250 000
(двохсот п'ятдесяти тисяч)
гривень.

9

Невидача в установлений термін професійним
хокейним клубом хокеїстові в день укладення завіреної
копії трудового договору укладеного з ним.

10

Ненадання професійним хокейним клубом хокеїстовіпрофесіоналу примірника (оригіналу) трудового
договору (будь-яких додатків, змін і доповнень до
нього).
Порушення правил переходу (трансферу) хокеїста- Дискваліфікація хокеїста на
професіонала
термін від 4 (чотирьох) до 6
(шести) місяців.
Заборона на реєстрацію нових
хокеїстів
для
нового
професійного
хокейного
клубу хокеїста протягом від 1
(одного)
до
2
(двох)
реєстраційних періодів.
Штраф на новий професійний
хокейний клуб хокеїста в
розмірі до 250 000 (двохсот
п'ятдесяти тисяч) гривень.

11
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12

13

Недотримання правила про позасудове врегулювання
суперечок між суб'єктами хокею, що випливають з
відносин, що входять в область регулювання цього
Дисциплінарного Кодексу (правил).

Заборона на реєстрацію нових
хокеїстів для професійного
хокейного клубу протягом від
1 (одного) до 2 (двох)
реєстраційних періодів.
Дискваліфікація хокеїста або
тренера на термін від 3
(трьох) до 6 (шести) місяців.
Невиконання хокейним клубом (спортивною школою) Штраф на хокейний клуб
обов'язки по делегуванню хокеїстів в збірну команду (спортивну школу) в розмірі
України
до
250
000
(двохсот
п'ятдесяти тисяч) гривень.
Присудження
поразки
хокейному клубу в усіх
хокейних матчах, в яких
викликаний в збірну команду
України хокеїст брав участь.
Анулювання будь-яких очок,
отриманих хокейним клубом
в таких матчах.

Стаття 46. Відповідальність за вживання заборонених засобів
1. За вживання заборонених в спорті засобів та методів (зокрема допінгу) застосовуються
дисциплінарні санкції, відповідно до чинного законодавства України, регламентних
документів Міжнародної федерації хокею, Федерації хокею України та інших
міжнародних угод, що ратифіковані Україною.
РОЗДІЛ 4. ДИСЦИПЛІНАРНІ ЗАХОДИ ДО СУДДІВ
Стаття 47. Види дисциплінарних покарань до хокейних суддів
1. В якості дисциплінарного впливу на суддів які обслуговують змагання, застосовуються
наступні види санкцій:
1.1. попередження;
1.2. скорочення місячного завантаження у матчах ЧУ;
1.3. грошовий штраф на головних та лінійних арбітрів (згідно Договору «Про надання
послуг з суддівства хокейних матчів ЧУ та КУ»);
1.4. відсторонення від обслуговування матчів на визначений термін у змаганнях ЧУ чи
КУ;
1.5. відсторонення від обслуговування ігор другого етапу чемпіонату (плей-офф);
1.6. відсторонення від обслуговування матчів до завершення сезону.
Стаття 48. Відповідальність суддів
1. Неявка на збори, семінари протягом сезону без поважної причини:
- відсторонення від суддівства матчів ЧУ та КУ до кінця сезону.
2. Неявка на матч без поважної причини:
- відсторонення від суддівства матчів ЧУ та КУ до кінця сезону.
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3. Нездача нормативів з фізичної чи теоретичної підготовки:
- відсторонення від обслуговування ігор чемпіонату до моменту перездачі
3.1. Нездача нормативів під час перездачі:
- відсторонення від суддівства матчів до кінця сезону.
4. Несвоєчасне надання оригіналу протоколу гри до виконавчої дирекції ФХУ:
- перший раз – попередження;
- другий раз – відсторонення від обслуговування на п’ять ігор ;
- третій раз – відсторонення від обслуговування на десять ігор .
5. Втрата Офіційного протоколу гри за виною судді:
- відсторонення від обслуговування ігор на десять ігор
6. Неналежне оформлення Офіційного протоколу гри:
- перший раз – попередження;
- другий раз – відсторонення від обслуговування на п’ять ігор ;
- третій раз – відсторонення від обслуговування ігор на десять ігор .
7. Приховування фактів хуліганської поведінки глядачів, хокеїстів, офіційних
представників команд, внесення змін до Офіційного протоколу гри після його
підписання:
- відсторонення від суддівства матчів до кінця сезону.
8. Інформація щодо результату матчу та накладання Великих, Дисциплінарних,
Дисциплінарних до кінця гри та Матч-штрафів своєчасно не передана до виконавчої
дирекції:
- перший раз – попередження;
- другий раз – відсторонення від обслуговування ігор на п’ять ігор .
9. Помилкові та неправильні рішення під час суддівства матчів змагань, відмічені
інспектором гри:
- перший раз – попередження;
- другий раз – відсторонення від обслуговування на п’ять ігор ;
- третій раз – відсторонення від обслуговування ігор на десять ігор .
10. Помилкові та неправильні рішення під час суддівства матчів, відмічені інспектором
гри, які вплинули на результат гри:
- перший раз – відсторонення від обслуговування на п’ять ігор
- другий раз – відсторонення від обслуговування на десять ігор ;
- третій раз – відсторонення від суддівства матчів до кінця сезону.
11. Порушення морально-етичних норм в період відрядження на суддівство та збори чи
під час суддівства матчів:
- відсторонення від суддівства до кінця сезону.
12. Порушення встановленої форми одягу під час обслуговування змагань:
- перший раз – відсторонення від обслуговування на п’ять ігор ;
- другий раз – відсторонення від обслуговування на десять ігор ;
13. Порушення норм регламентних документів змагань або сприяння командам у
порушенні цих норм:
- перший раз – відсторонення від обслуговування на десять ігор ;
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- другий раз – відсторонення від суддівства матчів до кінця сезону.
РОЗДІЛ 5. ДИСЦИПЛІНАРНІ ЗАХОДИ ДО КОМАНД
Стаття 49. Відповідальність за порушення правил проведення матчів
1. За порушення регламентних норм, що регулюють правила проведення окремого матчу
до винної команди застосовуються наступні дисциплінарні заходи:
- попередження;
- грошова компенсація у розмірі від 2 500 до 10 000 грн. (тільки у змаганнях ЧУ та КУ);
- проведення визначеної кількость ігор за закритими трибунами;
- анулювання результату матчу із зарахуванням технічної поразки;
- дискваліфікація команди з поточних змагань.
2. Рішення щодо застосування того чи іншого покарання приймає Дисциплінарний
комітет ФХУ.
Стаття 50. Відповідальність за порушення екіпірування гравців чи офіційних
представників.
1. За порушення командою або окремими гравцями регламентних норм, та правил гри,
що регулюють питання екіпіровки гравців, до винної команди застосовуються
дисциплінарні заходи:
– попередження;
– грошова компенсація у розмірі від 2 500 до 10 000 грн. (тільки у змаганнях ЧУ та КУ);
– дискваліфікація команди з поточних змагань.
2. Рішення щодо застосування того чи іншого покарання приймає Дисциплінарний
комітет ФХУ.
Стаття 51. Надання недостовірної інформації
1. За надання недостовірної інформації про хокеїстів, яких включено до заявочного листа
команди на гру, результати матчів з його участю анулюються із зарахуванням технічної
поразки винній команді.
2. Якщо факт надання недостовірних персональних даних спортсмена буде виявлено
після завершення змагань, терміном до 2 (двох) років, Федерація має право анулювати
результати усіх матчів, в яких брав участь спортсмен, що надав (про якого було надані)
недостовірні дані та зарахувати технічні поразки -/+ у цих матчах команді порушниці.
РОЗДІЛ 6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 52. Централізоване збереження даних щодо застосування дисциплінарних
заходів
1. Дані щодо застосування всіх дисциплінарних заходів до винних осіб зберігаються
виконавчою дирекцією Федерації.
2. Виконавча дирекція підтверджує наявність тих чи інших дисциплінарних заходів до
конкретних осіб після письмового запиту команд.
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Стаття 53. Перенесення дисциплінарних заходів на наступний сезон.
1. Дисциплінарні заходи застосовані до суб’єкта хокею з шайбою, що не реалізовані або
реалізовані не в повному обсязі у поточному сезоні, переносяться на наступний сезон.
2. Винна особа має обов’язково відбути своє покарання незалежно від того чи вона
змінила команду, посаду, тощо.
Стаття 54. Дисциплінарні порушення, що не передбачені цим Дисциплінарним
Кодексом (правилами).
1. У випадках порушень, що непередбачені цим Дисциплінарним кодексом (правилами),
з метою недопущення уникнення покарання, виконавча дирекція ФХУ може виносити
окремі рішення щодо застосування будь-яких видів дисциплінарних заходів до усіх
суб’єктів хокею з шайбою.
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