ПОЛОЖЕННЯ (проект на узгодження з командами)
про проведення відкритого чемпіонату м. Харкова по хокею з шайбою серед
непрофесійних команд у сезоні 2016 – 2017р.

РОЗДІЛ 1. Мета і завдання змагань.

П.1.1

Метою змагань є популяризація та подальший розвиток хокею в
м. Харкові, підвищення рівня майстерності хокеїстів.

П.1.2

Основними завданнями є:
- подальша популяризація та розвиток хокею
-виявлення кращих гравців.
-виявлення кращих тренерів.

П.1.3

Термін проведення змагань з 21.10.2016 по 15.05.2017р.

П.1.4

Місце проведення – ЛА «Салтівський лід» вул. Тракторобудівників 55Б,
тренувальна ковзанка КЗ СДЮСШОР пр. Маршала Жукова 2, ЛА Айс Холл вул.
Героїв Праці 9,

РОЗДІЛ 2. Керівництво проведення змагань.

П.2.1 .

П.2.2

Засновник турніру: федерація хокею м. Харків, скорочено ХФХ, за участю
Харківського обласного осередку федерації хокею Украіни, при підтримці та під
патронатом Харківської міської ради.
.
Безпосередня
організація
змагань покладається Оргкомітет.

та

відповідальність

за

проведення

П.2.3 .
Для вирішення спірних питаннь під час проведення матчів створюється
організаційний комітет до складу якого входять: Масалов І.Е президент ХФХ, Мікутін Р.В. –
виконавчий директор ХФХ, Гладченко А. – головний суддя, Ковальов І. А. – президент Харківського
обласного осередку ФХУ, а також усі бажаючі (по одному представнику від кожної команді
учасниці чемпіонату).

П.2.4 При виникненні спірних ситуацій, пов`язаних з проведенням Чемпіонату, рішення
яких не можливо на підставі даного Положення, Організаційний комітет проведення змагань, має
право приймати по ним рішення шляхом відкритого голосування, простою більшістю голосів (51% у
випадку присутності кворуму – 2/3 від загальної кількості усіх членів орг. Комітету.) з наступним
інформуванням учасників Турніру. Такі рішення є обов`язковими для усіх команд, хокеїстів,
тренерів, керівників та інших посадових осіб клубів, суддів, задіяних у матчах Турніру та інших
заходах Турніру.

РОЗДІЛ 3. Допуск до участі в змаганнях.

П.3.1 .У змаганнях приймають участь всі бажаючи команди, як з Харкова, так із інших міст та
областей України.
П.3.2
До 17.10.2016 року необхідно подати командну заявку (встановленого зразку,
дод. №1) на чемпіонат в електронному (на адресу HFH-office@meta.ua) та роздрукованому вигляді
(за адресою м. Харків, вул Героїв Праці 9, другий поверх ЛА Айс Холл, офіс федерації, біля каси
льодової арени), а також скан копії паспортів всіх членів команди для проходження мандатної
комісії.
П.3.3 .
Обов'язковою передумовою допуску до участі в змаганнях є проведення
колективного або індивідуального, медичного обстеження спортсменів та обов‘язкового медичного
страхування.

РОЗДІЛ 4. Оформлення заявочних документів.

П.4.1

Команди надають до оргкомітету змагань наступні документи:

- оригінал заявочного листа (дод,№1) в надрукованому
керівником (тренером) команди та лікарем.

вигляді,

що

підписаний

- до командної заявки включаються усі гравці віком від 18 років зі статусом аматор без
обмежень,
До бланку заявки на Чемпіонат включається не більше 30 гравців плюс два воротарі.
На позиції воротар дозволяється брати участь гравцям у будь якому статусі, окрім воротарів
у статусі майстер, а також воротарів із діючим контрактом.
- ксерокопії громадянських паспортів.
- за одну годину до початку гри команди подають заявку на гру(дод.2), в яку включають не
менше 10 польових гравців і один воротар. Огркомітет зобов‘язаний перевірити та
забезпечити виконання заявочних листів на кожну гру.
П.4.2
Для всебічного висвітлення змагань а також ведення статистики як по окремим
гравцям, так і по команді в цілому, в орг. Комітет необхідно податі анкету встановленого
зразка (дод.3) з фотографією та всіма антропометричними даними. Статистичні дані а також
рейтинг команд по закінченню Чемпіонату буде використаний для формування аматорською
збірної м. Харкова по хокею з шайбою для виступів у всеукраїнських та міжнародних
турнірах та Чемпіонатах від Харківського регіону. Всі дані будуть відображатись на сайті
федерації у розділі «чемпіонат м. Харкова» - hfh.com.ua. Повний перебіг подій Чемпіонату
буде висвітлюватись на регіональних ЗМІ. ХФХ своїм коштом забезпечує технічну відео
зйомку всіх без винятку ігор Чемпіонату, всі записи будуть зберігатись в архіві федерації,
будуть доступні для перегляду усіма бажаючими, а також для використання у розгляді
можливих протестів.

РОЗДІЛ5. Склад учасників змагань.

П.5.1.
Статус гравця : - аматор (гравець віком від 18 років, який не навчався у спортивних
хокейних закладах будь-якого рівня, не виступав за команди вищих або перших ліг України
та інших країн).
Аматор-розрядник – гравець, який не навчався у віці до 18 років (більше одного року)
в спеціалізованих спортивно-хокейних закладах різного рівня, різних країн, будь якої форми
власності як державної так і приватної, офіційно, однак міг відвідувати такі заняття на
добровільних засадах або факультативно. Також гравці, які виступали за команди які грали
в турнірах «Золота шайба» або в чемпіонатах міст і областей за команди ДСО (добровільні
спортивні об‘єднання спортивних спілок заводів, фабрик і підприємств та спортивних
об‘єднань), а також гравці які відвідували у віці до 18 років добровільні хокейні секції, але не
грали в офіційних турнірах за команди спорт шкіл (спорт класів) не рахується за таких, які
навчались в спорт школах, спорт класах і також мають статус аматор-розрядник.
СПШ – спорт школяр – гравець якій офіційно займався в спорт школі або
аналогічному закладі будь якої форми власності у віці до 18 років, але не закінчівший повний
цикл навчання.
СПШР – спорт школяр розрядник - гравець, який офіційно займався хокеєм в спорт
школі або в аналогічному закладі, повністю закінчив його у віці до 18 років.
Майстер - гравець якій офіційно займався в спорт школі або аналогічному закладі
будь якої форми власності у віці до 18 років, який потім виступав в офіційних змаганнях –
національних першостях і офіційних турнірах будь яких країн членів IIHF, а також за
молодіжні та національні збірні країн членів IIHF.
Ветеран додається при досягненні гравцем віку 40 років.

РОЗДІЛ 6. Умови та порядок проведення змагань.

П.6.1. Змагання проводяться за Офіційними правилами гри в хокей, що затверджені МФХ
(ІІНF), але без застосування силової гри. Всі учасники змагань зобов'язані знати і виконувати
Офіційні правила гри та вимоги діючого Положення.
П.6.2. Турнір проводиться за коловою системою у два кола: перший етап чемпіонату у два
кола, тобто кожний з кожним проведе по дві гри), орієнтовно перше коло закінчиться на
початку квітня. Друге коло плей офф – квітень, середина травня. Календар ігор (дод. 4)
затверджується Оргкомітетом та узгоджується з усіма командами і є обов‘язковим для
виконання.
П.6.3.

Тривалість гри 3 періода по 15 хвилин чистого ігрового часу.

Якщо гра закінчилася нічийним результатом, призначається додатковий четвертий період (5
хв.) кількість гравців 3x3, гра триває до першої закинутої шайби. Якщо і додатковий період
закінчується нічийним результатом, переможець гри визначається у серії штрафних кидків –
по 3, якщо і ця серія кидків не визначила переможця проводиться друга серія кидків до
різниці в одну шайбу.

П.6.4.
До офіційного протоколу гри вносяться прізвища не меньш ніж 11 гравців (10
польових + 1 воротарі). Якщо команда з`явилась на гру у складі меньш ніж 11 гравців,
команді зараховується поразка.
П.6.5.
За участь у грі не заявленого гравця, або заявленого в іншому статусі, команді
зараховується технічна поразка (-:+).
П.6.6.
Команді, яка не з'явилась на гру, або запізнилась до початку гри більш ніж на ЗО
хвилин без поважних причин, зараховується поразка (-:+), а команді - суперниці перемога
(+:-).
П.6.7. Якщо команда відмовляється брати участь у серії післяматчевих кидків, матч
закінчується а цій команді зараховується поразка.
П.6.8. Якщо оголошений суддею інформатором хокеїст з будь-якої причини відмовляється
виконувати
післяматчевий кидок, кидок вважається виконаним, і взяття воріт не
зараховується.
П.6.9
При порушенні командою пункту 4.1 Регламенту, команді зараховується
технічна поразка 0:5.
П.6.9.
Місце проведення – ЛА Айс Холл вул. Героїв Праці 9, ЛА «Салтівський лід» вул.
Тракторобудівників 55Б, тренувальна ковзанка КЗ СДЮСШОР пр. Маршала Жукова 2. Для
проведення змагань по узгодженню з командами, може бути використаний тренувальний
час тієї чи іншої команди або додатковий час який є в наявності на льодових аренах, але не
пізніше 22:30 у будні дні і не раніше 09:00 у вихідні дні.
П.6.10

Чемпіонат проходить у два етапи:

1й (перший) етап – круговий у два кола
2й (другий) етап – плей-офф.
П.6.11У плей офф виходить 4 команди. За результатами кругового етапу ці чотири команді
діляться на пари (1-4, 2-3) і грають до двох перемог полу фінали. Фінал Чемпіоната
проходить до трьох перемог, а матч за третє місце до двох перемог.
П.6.12
Для команд які зовсім не потрапили до плей офф проводяться рейтингові ігри
для виявлення остаточного місця в Чемпіонаті. У разі відмови грати в таких іграх, команда
отримає саме низьке місце. Рейтинг командам надається для формування календаря на
наступний сезон.
П.6.13Всі ігри плей офф проходять почергово на льодових майданчиках обох суперників.
Право вибору місця проведення гри отримує команда, яка зайняла вище місце на круговому
етапі, ніж її супротивник.
П.6.14
За участь у грі не заявленого гравця, або заявленого у іншому статусі, команді
зараховується технічна поразка (-:+). Також на команду накладається штраф у розмірі суми
оплати за дану гру, тобто гроші за дану гру не повертаються. За повторне порушення дана
команда може бути по рішенню Оргкомітета знята з Чемпіоната.
П.6.15.
Команді, яка не з‘явилась на гру, або запізнилась на гру більше ніж на 30
хвилин без поважних причин, зараховується поразка (-:+), а команді суперниці перемога (+:). При цьому команда, яка не з‘явилась на дану гру повинна її оплатити.
П.6.16
На протязі всього чемпіонату дозволяються любі переходи гравців (але не
більше одного!), для цього команда повинна подати в Оргкомітет заявку на «від заявку»
гравця (дод.5), а команда в яку переходить гравець – заявку на «дозаявку гравця» (дод.6).
Всі переходи дозволені до 01.03.2017р. Перед початком, а також на протязі ігор плей офф
переходи гравців заборонені.
П.6.17
До заявка гравців дозволяється до кінця першого кола, але не більше трьох,
для цього в оргкомітет команда повинна подати заявку на «до заявку гравця» (дод.6)

РОЗДІЛ 7. Визначення результатів змагань.

П.7.1.
матчах.

Команд переможець визначаються за найбільшою сумою очок здобутих у всіх

П.7.2.
За перемогу команді нараховується 3 очки, за перемогу у овер таймі та в серії
штрафних кидків 2 очки, за поразку в серії штрафних кидків одне очко, за поразку в
основний час - очки не нараховуються.
П.7.3.
-

У разі рівності очок у двох і більше команд перевагу має команда:

що набрала найбільшу кількість очок у всіх матчах між цими командами

- що має кращу різницю забитих і пропущених шайб у всіх матчах
-

що має кращу різницю забитих і пропущених шайб у всіх матчах

-

що має найбільше число перемог у всіх матчах

-

що закинула найбільшу кількість шайб у всіх матчах

- при рівності всіх показників, місця команд визначаються жеребкуванням.

РОЗДІЛ 8. Обов'язки та відповідальність хокеїстів, тренерів і інших офіційних
представників команд.

П.8.1.
Керівники хокейних команд, тренери, хокеїсти та інші офіційні особи, які беруть
участь в змаганнях, зобов'язані виконувати всі вимоги діючого Положення і Офіційних
правил гри в хокей, дотримуючись при цьому дисципліни, організованості, шани до
суперників та глядачів. За порушення даних вимог і правил любий офіційний представник
який допустив ці порушення видаляється з місця проведення ігор за його межі, а при
повторному порушенні дискваліфікується до кінця чемпіонату.
П.8.2.
Окрім суддів, що обслуговують матч, в суддівську кімнату дозволяється
входити тільки представникам Організаційного комітету.
П.8.3.
Команди, що беруть участь у грі, забов'язані за час до гри подати заявку на гру в
Оргкомітет. Склад команди на гру з інформацією про номери, амплуа та статус хокеїстів
(дод.2)
П.8.4 Уболівальники, які перебувають на трибунах і інших місцях льодових арен, а також
фан групи і гравці, які не приймають участі у грі своєї команди, суворо зобов‘язані
дотримуватись правил поведінки на спортивних спорудах і на прилеглій території, де
проходять ігри Чемпіонату. При цьому суворо забороняється вчиняти будь які дії, які
ображають учасників змагань, суддів в полі, працівників льодових майданчиків. Такі дії
будуть суворо каратись шляхом виклику правоохоронних органів і складання протоколів про
правопорушення!, також данні особи будуть видалені з території арени, а при повторному
порушенні буде застосована повна заборона на прохід на ігри Чемпіонату. Команда,
уболівальники якої будуть допускати подібні порушення, може бути оштрафована рішенням
Оргкомітету на суму, рівну вартості одної гри.
П.8.5
Шайби на розминку і на гру зобов‘язана надати команда, чия гра вважається
домашньою.

П.8.6 Всі команди повинні мати два комплекти різних кольорів ігрової форми. Колір форми
на конкретну гру визначається за правилом – команда у якої домашня гра, виступає у темній
формі.

РОЗДІЛ 9. Фінансові та організаційні умови.

П.9.1. Придбання призів та дипломів для нагородження команд переможців за рахунок
Харківської федерації хокею.
П.9.2. ХФХ узгоджує всі без винятку питання пов‘язані з роботою льодових арен в межах
надання ігрового часу, чіткої роботи всіх служб арен під час проведення ігор, надання
роздягалень для команд, звукового та освітлювального обладнання, яке необхідне для
проведення ігор, а також табло.
П.9.3. ХФХ залишає за собою ексклюзивне право продажу реклами на турнір, ігри турніру, а
також на спорядження учасників турніру. Для цього всі команди учасниці зобов‘язані на
першу вимогу ХФХ нанести на ігрову екіпіровку всю необхідну інформацію, яка буде надана
ХФХ і за кошти ХФХ.
П.9.6. Оргкомитет забезпечує вихід команд на матчі, згідно календаря ігор. Надає усі
рекламні матеріали команд (назви команд, логотипи, фото). Самостійно регулює
дотримання авторських І суміжних прав на ці матеріалі, на час проведення турніру.
П.9.7. Всі фінансові трати на проведення Турніру розподіляються наступним чином: кожна
команда сплачує за оренду льодового майданчика із розрахунку 1000 грн одна гра з
команди в незалежності від місця проведення гри будь то Салтівський лід, Айс Холл або ж
тренувальна ковзанка СДОСШОР. Всі інші витрати здійснює ХФХ своїм коштом.
П.9.8 ХФХ має право встановити плату за прохід уболівальників на трибуни, але не більше
10 грн на ЛА Айс Холл, на трибуни Салтівський лід та тренувальну ковзанку СДЮСШОР вхід
безкоштовний. Всі кошти отримані від продажу квитків ХФХ спрямовує на витрати по
проведенню чемпіонату.
П.9.9 ХФХ встановлює призовий фонд у розмірі 25 тис. грн.. Перше місце – 12 тис. грн.,
друге – 8 тис грн., третє – 5 тис. грн.., медалі і кубки призовим місцям, почесні грамоти
командам учасницям, а також цінні призи у номінаціях:
- кращій нападник (бомбардир)
- кращий снайпер
- кращий захісник
- кращій голкіпер
- кращій тренер
- кращій суддя.
РОЗДІЛ 10. Арбітраж змагань.
П.10.1.
До обслуговування ігор Чемпіонату залучаються судді комітету хокейних
арбітрів ХООФХУ м. Харкова під керівництвом Гладченко Антон.
П.10.2.

Кожну гру, що включено до календарю змагань обслуговують 5 суддів:

один головний суддя в полі;
бригада суддів у складі чотири (але не менше двох) чоловіки;

ігри плей офф – два судді в полі.
П.10.3. По закінченню матчу головний суддя матчу зобов`язаний негайно одержати від
секретаря матчу офіційний протокол, перевірити, зробити відповідні записи та підписати.
П10.4. У випадку застосування до гравця або представника однієї з команд передбаченого
даним Положенням покарання у вигляді дисциплінарного штрафу до кінця гри або штрафматчу головний суддя матчу на зворотному боці офіційного протоколу у розділі (Зауваження
головного судді про несанкціоновану поведінку гравців та представників команд)
зобов’язаний вказати статтю та пункт порушення згідно якого накладено покарання.

РОЗДІЛ 11. Вимоги до форми команд.

П.11.1.
Участь у грі беруть гравці однієї команди тільки в светрах одного кольору. Вибір
кольору належить команді – господарю майданчика, яка завчасно попереджає про це
команду - суперника.
П.11.2.
Светр хокеїста повинен мати на грудях емблему клуба, на спині номер, під яким
хокеїст записаний у заявочному листі на гру.
П.11.3.
У випадку якщо хокеїст не має на светрі номера, головним суддєю матчу на
команду порушника накладається штраф, особистість хокеїста встановлюється головним
суддею, а в разі відсутності документів у хокеїста або фамілії гравця у заявочному листі, цей
хокеїст до гри не допускається.

РОЗДІЛ 12. Порядок подачі та розгляду протестів.
П.12.1

Керівництво однієї з команд, що приймали участь у матчі Чемпіонату,

має право подати протест в Організаційний комітет проведення змагань у випадку, якщо
одночасно є підстави для:
а) анулювання результату матчу у зв`язку з істотними порушеннями
Положення або/й Правил гри у хокей.

вимог даного

б) заліку однієї з команд технічної поразки.
П.12.2. Факт подання протесту фіксується в офіційному протоколі гри, з коротким
зазначенням головної підстави, не пізніше 1-Ї години після закінчення гри.
П.12.3. Протест в письмовій формі подається до комітету по проведенню Турніру у
продовж 24 годин після закінчення матчу і розглядається дисциплінарним комітетом у 5-ти
денний термін.
П.12.4.

До протесту повинні додаватися:
а) якісний відеозапис матчу;

б) документи або факти, які , на думку заявника протесту, свідчать про наявність
підстав для анулювання результату матча та заліку однієї з команд технічної поразки.
П.12.5.

При розгляді протесту Організаційний комітет має право за своїм розсудом:

а) викликати на свої засідання зацікавлені сторони;
б) скористатися відео записом;

в) прийняти рішення, не заслухавши зацікавлені сторонни, на підставі наявних документів та
матеріалів.
П.12.6.

Організаційний комітет проведення змагань не приймає, та не розглядає:

а) несвоєчасно подані, або не зафіксовані в офіційному протоколі матчу, протести.
б) протести з посиланням на наступні чинники:
- час тривалості гри;
-

положення «по за грою»;

-

прокид шайби, визначення місць вкидання;

-

накладання штрафів;

-

правильність визначення взяття воріт.

-

якість суддівства.

в) протести предметом яких не є анулювання результату матчу й залік однієї з команд
технічної поразки.
П.12.7.
При поданні протесту на участь у матчу хокеїстів відсутніх у заявочному листі, а
також заявлених під невідповідним статусом, проводиться ідентифікація цих хокеїстів, при
якій представник команди, що подає протест, головний суддя та секретар гри мають право
перевірити документи цих гравців для звірення із заявочним листом. Результат перевірки
заноситься у офіційний протокол матчу.
П.12.8.
рішень:

За результатами розгляду протесту може бути винесено одне з наступних

-про відмову у задоволенні протесту.
-про задоволення протесту, анулюванню результату матчу й заліку однієї з команд,
що брала участь у матч, технічної поразки.
П.12.9.
Рішення, за результатами розгляду протесту, у своїй мотивувальній частині
повинні містити підстави по яких воно винесено.
П.12.10.
Рішення, за результатами розгляду протесту, набуває чинності негайно та
доводиться до відомості команд які брали участь у матчі.
П.12.11. Скарги на рішення Організаційного комітета, прийняті за результатами розгляду
протесту, не приймаються та не розглядаються.

РОЗДІЛ 13. Нагородження переможців та призерів.

П.13.1.

Команди, що посіли 1, 2, 3 місця, нагороджуються дипломами, медалями та цінними
призами, а також перше місце – 12 тис грн, друге – 8 тис грн, третє – 5 тис грн.

П.13.2.
захісник,
призами.

По закінченню чемпіоната визначається кращій нападник, снайпер, кращій
кращій воротар, кращій тренер, кращій суддя які нагороджуються цінними

П.13.3.
Спеціальні нагороди встановлюють ХФХ та партнерами
Чемпіонату.
П.13.4 Дата і місце (банкетна зала на 500 місць з можливістю перегляду фіналу ЧС по хокею
2017р. ) проведення офіційної церемонії нагородження буде об‘явлена додатково, але не пізніше,

ніж один тиждень після проведення фінальної гри. На церемонію офіційного нагородження
запрошуються:
- абсолютно без винятку всі учасники Чемпіонату
- суддівська бригада у повному складі
- всі бажаючі уболівальники (за окрему плату)
- представники спонсорів та партнерів Чемпіонату
- керівники Федерації хокею України
- засоби масової інформації, для проведення брифінгів, інтерв‘ю і всебічного висвітлення
даного заходу.

РОЗДІЛ 14. Представники команд зобов’язані ознайомитись з Положенням та підписати
його.

1. «Ведмеді» м. Харків
2. «Вітязь» м. Харків
3. «Ведмеді-2» м. Харків
4. «Арсенал» м. Харків
5. «Приднепровськ» м. Дніпро
6. «Харківські Тигри» м. Харків

Президент ХФХ

______________/________________
_____________/_________________
_____________/_________________
_____________/_________________
_____________/_________________
_______________/_______________

Массалов І.Є.

