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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Регламент проведення змагань з волейболу (далі - Регламент) – сукупність умов 
та правил, що визначають діяльність та взаємовідносини усіх суб’єктів змагань. 

Команди, тренери, гравці, судді, та всі, хто приймає участь у змаганнях XІI 
відкритого Чемпіонату Рівненської області з волейболу серед чоловічих команд сезону 
2018 - 2019 років (далі – Чемпіонат), зобов’язані поводитись та дотримуватись 
принципів лояльності, цілісності та спортивного духу в усіх взаємовідносинах 
змагального, економічного, суспільного та етичного характеру. Вони повинні суворо 
дотримуватись правил, Регламенту Чемпіонату та рішень суддівської колегії змагань. 

 
І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ  

 
Чемпіонат проводиться з метою подальшого розвитку і популяризації волейболу 

в Рівненській області, залучення широких верств населення, особливо молоді, до 
систематичних занять волейболом, розвитку масового волейболу, підвищення 
спортивної майстерності волейболістів, пропагування і поширення здорового способу 
життя, проведення оздоровчої діяльності та визначення найсильніших команд області. 

 
ІІ. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАНЬ 

 

Загальне керівництво організацією та проведенням Чемпіонату здійснюють 
управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації (далі – Управління) та 
громадська організація “Рівненська обласна федерація волейболу” (далі – ГО “РОФВ”). 
Безпосереднє проведення ігор Чемпіонату покладається на суддівські бригади матчів, 
затверджені Управлінням за поданням ГО “РОФВ”. 

Суддівство ігор Чемпіонату здійснюють судді Арбітражної колегії ГО “РОФВ” 
(далі – АК ГО “РОФВ”). Суддівські бригади на кожну гру призначаються 
АК ГО “РОФВ”. 

Усі питання, що стосуються суддівства та проведення ігор суддівськими 
бригадами розглядає АК ГО “РОФВ”, яка діє відповідно до регламентуючих 
документів. 

Конфліктні ситуації розглядає Директорат разом з АК ГО “РОФВ”. 
Директорат має право змінювати та доповнювати Регламент під час проведення 

Чемпіонату та приймати рішення з оперативних питань, що не оговорені даним 
Регламентом.  

 

ІІІ. МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 
 

Змагання проводяться з листопада 2018 року по березень 2019 року згідно з 
календарем, затвердженим ГО “РОФВ”. 

Ігри Чемпіонату проводяться згідно “Офіційних волейбольних правил ” (далі – 
Правила) та в спортивних спорудах, які заявлені командами Чемпіонату та відповідають 
вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2025 “Про 



порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для 
проведення масових спортивних та культурно - видовищних заходів” та Правил. 

 

ІV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ 
 

Змагання з волейболу в Чемпіонаті проводяться за офіційними правилами ФІВБ.  
Ігри команд, які приймають участь в Чемпіонаті 2018 - 2019 років проводяться 

кольоровими м’ячами ”Mikasa MVА-200”. 
В сезоні 2018 - 2019 років в Чемпіонаті у грі можуть приймати участь не більше 

двох офіційних осіб (головний тренер та помічник головного тренера) та не більше 14 
гравців згідно технічної заявки на гру (тур). 

Технічна заявка подається на кожну гру окремо, з числа гравців, внесених в 
заявочний аркуш і які отримали допуск - дозвіл для участі у Чемпіонаті. 

Ігри проводяться з трьох партій, за результатом яких командам нараховується: 
- за перемогу з рахунком 2:0 – 2 очки переможцю 0 – очок переможеному, 2:1 - 2 

очки переможцю 1 очко переможеному; 
- за поразку з рахунком 0:2 та 0 очок, 1:2 - 1 очко; 
- за неявку на гру – мінус 1 очко. 
Переможець змагань визначається за більшою кількістю набраних очок у всіх 

офіційних іграх згідно календаря. 
У разі однакової кількості набраних очок двома (або більше) командами місця 

визначаються : 
а) за кращим співвідношенням виграних та програних партій у всіх зіграних іграх;  
б) за кращим співвідношенням виграних та програних м’ячів у всіх зіграних  

партіях; 
в) за результатом особистих матчів між спірними командами.  
До команди, що самоусунулась від змагань (гра, тур), до або під час матчу, 

застосовуються наступні санкції: 
- зараховується поразка у кожній грі з рахунком 0:2 ( 0:25; 0:25) і мінус 1 очко за 

кожну гру; 
- команда повинна відшкодувати завдані та понесені іншою стороною витрати, 

якщо такі мали місце. 
У разі зняття команди з Чемпіонату : 
- гравці отримують статус вільних агентів; 
- очки, отримані в іграх з цією командою - анулюються. 
Якщо гра була припинена з причини недисциплінованої поведінки гравців однієї 

з команд, то команді, яка винна зараховується поразка з рахунком 0:2 (0:25;0:25), а 
супернику зараховується перемога 2:0 (25:0;25:0). 

Якщо гра була не закінчена з вини двох команд, обом командам зараховується 
поразка з рахунком 0:2 (0:25; 0:25).  

Директорату Чемпіонату та АК ГО “РОФВ” надаються повноваження у випадку 
форс - мажорних обставин змінювати порядок ігор. 



У разі, якщо за команду грав незаявлений гравець, цій команді зараховується 
поразка з рахунком 0:2 (0:25; 0:25) і мінус 1 очко за кожну гру, а супернику 
зараховується перемога 2:0 (25:0;25:0) 

Якщо через форс - мажорні обставини команда не може прийняти участь у 
змаганнях, вона повинна надіслати до Директорату Чемпіонату документи, які 
підтверджують наявність форс - мажорних обставини. При наявності документів, які 
підтверджують форс - мажорні обставини, Директоратом може бути прийняте рішення 
про перенесення гри (туру). Ігри (гра) переносяться на визначений Директоратом день. 
При відсутності документів, які підтверджують форс - мажорні обставини, команді 
зараховується поразка у грі (іграх) з рахунком 0:2 (0:25; 0:25) і мінус 1 очко за кожну 
гру. 

 
V. УЧАСНИКИ ТА УМОВИ ПОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 
Учасниками Чемпіонату є команди спортивних клубів, аматорські команди та 

команди районів і міст Рівненської та інших областей України. 
До заявочного аркушу команди вноситься не більше 22 гравців віком від 40 років 

та старших на час початку змагань, головний тренер та помічник головного тренера. 
Для участі в Чемпіонаті команда (клуб) подає поіменну заявку встановленого 

зразка (додаток 1) з допусками лікаря по кожному гравцю в ГО “РОФВ” в двох 
екземплярах до початку Чемпіонату (на І тур).  

До заявка гравців дозволяється до 31 січня 2018 року. 
До складу команди можуть бути включені гравці з інших областей України в 

необмеженій кількості. 
Перехід гравця(ів) з однієї команди в іншу в Чемпіонаті дозволяється до 31 

січня 2018 року лише після надання до Директорату офіційного (з підписами 
керівництва та головного тренера ) листа - повідомлення з клубу (команди), де був 
заявлений гравець, про свою згоду на участь цього (цих) гравця(ів) у Чемпіонаті у 
складі іншої команди.  

Всі гравці команди повинні мати однакову ігрову форму (крім Ліберо). На 
футболці обов’язково повинен бути вказаний номер гравця. Нумерація футболок від 1 
до 22.  

Гравець Ліберо повинен грати у футболці і шортах, які відрізняються по кольору 
від форми інших гравців команди. Якщо команда заявляє два гравця “Ліберо” на гру, 
вони повинні грати в однаковій формі. За 17 хвилин до початку гри гравці команд 
повинні бути в ігровій формі. 

Представник команди зобов’язаний за 45 хвилин до початку матчу подати 
секретарю гри заповнену технічну заявку із зазначеними прізвищами і номерами 
кожного гравця в порядку зростання та прізвищами офіційних осіб, підписану головним 
тренером. 

Можливість перенесення ігор туру узгоджується з Директоратом та 
командами - суперниками не пізніше ніж за 7 (сім) днів до початку матчу. 

Всі команди на рівних правах приймають участь в Чемпіонаті і повинні 
керуватися принципами чесного, ділового партнерства, справедливості, поваги до 



суперника, суддів, глядачів та приймати усі необхідні заходи для запобігання насилля й 
протиправних дій в спортивних спорудах. 

Інші вимоги до учасників Чемпіонату регламентуються Правилами, рішеннями 
Директорату та іншими нормативними документами. 

Якщо команда (клуб) вирішує, що її права були порушені рішенням суддів або 
якимись подіями, які відбулися під час гри, вона може подати протест згідно 
процедури, яка визначена Регламентом та Правилами. 

 

V. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОТЕСТІВ, АПЕЛЯЦІЙ, ЗАЯВ 
Протест на неправомірне рішення суддівської бригади заявляється ігровим 

капітаном команди першому судді під час гри, що дає право команді після закінчення 
зустрічі підтвердити це записом у протоколі. 

Про подання протесту одразу оповіщається суперник. Протягом 30 (тридцяти) 
хвилин після закінчення зустрічі протест у письмовій формі подається суддівській 
бригаді матчу. Директорат та АК ГО ”РОФВ” зобов’язана розглянути протест до 
початку наступного туру у присутності суддівської бригади матчу та представників 
обох команд. Якщо протест відхиляється – результат зустрічі затверджується, а якщо 
задовольняється, то матч переграється. 

У випадку, якщо поданий командою протест задовольняється - всі фінансові 
витрати по переграванню матчу несе винна сторона. 

 

VI. СУДДІВСТВО ЗМАГАНЬ 
Для участі у змаганнях у якості першого, другого суддів та секретаря 

допускаються особи, затверджені на поточний сезон АК ГО “РОФВ”. 
Кожен тур Чемпіонату обслуговують суддівські бригади у складі шести суддів 

(по 3 судді на кожну підгрупу) та двох медичних працівників (по 1 на кожну підгрупу). 
Регіональні арбітражні колегії можуть пропонувати кандидатури місцевих 

суддів, для участі у суддівстві ігор Чемпіонату, які повинні мати допуски-дозволи 
затверджені АК ГО ”РОФВ”. 

Для суддівства Чемпіонату визначається єдина суддівська форма - білий верх та 
чорний низ із застосуванням емблем відповідних суддівських категорій.  

 
 

VII. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ 
ЗМАГАНЬ 

 
Заявочні  грошові внески для проведення Чемпіонату перераховуються за такими 

реквізитами: Рівненська обласна федерація волейболу, код отримувача : 26579925, 
рахунок отримувача : 26001054730580, банк отримувача: Рівненська філія 
ПАТ КБ Приватбанк, МФО банку: 333391. 

Сума річного заявочного  грошового внеску команди становить – 3000 грн. (з 
урахуванням оплати гонорару суддів на Чемпіонат). 

При проведенні ігор Чемпіонату ГО “РОФВ” несе витрати на :  



 організацію та проведення (оренда спортивної споруди, оплата гонорару 
суддів та вартість доїзду суддів до місця проведення змагань і зворотно (І-ІІІ турів), 
оплата гонорару суддів та лікаря) стикових (ІV туру) та фінальних ігор відповідно до 
вимог Регламенту та Правил; 

 поточну підтримку Інтернет - сайту ГО ”РОФВ” для висвітлення 
інформації, щодо Чемпіонату; 

 забезпечення необхідною документацією (протоколи ігор, технічні заявки 
та інше); 

 нагородження лауреатів сезону в номінаціях кращих гравців, переможців 
конкурсів та команд пам'ятними подарунками та призами. 

Витрати на оплату компенсації за харчування суддів здійснюються за рахунок 
Управління.  

Витрати на участь команд у Чемпіонаті (оплата харчування, проїзд, добові, 
проживання) за рахунок організацій, які їх відряджають (яких вони представляють). 

 

VIII. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 
 

Команди, що посіли І, ІІ, ІІІ місця, нагороджуються кубками та дипломами. 
Гравці та офіційні особи цих команд нагороджуються грамотами та медалями. 

В складі кожної команди - призера нагороджуються 16 гравців, головний тренер 
та помічник головного тренера. 

IХ. ОБОВЯЗКИ КЛУБІВ - ГОСПОДАРІВ 
 

Команда - господар зобов’язана :  
- підготувати місця проведення змагань відповідно до Правил та Регламенту;  
- забезпечити у ігровому залі - прапор України, суддівську вишку, столик для 

секретаря, перекидне або електронне табло, звукову апаратуру з мікрофоном; 
- медичне обслуговування змагань кваліфікованим лікарем з необхідними 

медикаментами; 
- зустріти та відправити приїжджих суддів, а також вирішити (за необхідності) 

питання розміщення в готелі;  
- забезпечити прийом команд – гостей. Забезпечити за рахунок приїжджих  

команд розміщення, харчування та їх від’їзд - згідно своєчасно поданих заявок; 
- за 60 хвилин до початку офіційних ігор надати приїжджій команді 

роздягальню з душем (гаряча вода обов’язково); 
- забезпечити у ігровому залі виконання Гімну України в режимі 

магнітофонного запису ( 1хв.25сек.) перед початком кожного туру; 
- забезпечити окремою кімнатою суддів; 
- не допускати до суддівської кімнати сторонніх осіб; 
- забезпечити проведення змагань без порушень громадського порядку; 
- надіслати до РОФВ (на електронну адресу rofv@i.ua) фото-звіт про 

проведення туру (наявність відео-звіту вітається). 
 



Х. ОБОВЯЗКИ КЛУБІВ - ГОСТЕЙ 
 

Забезпечити своєчасне (згідно календаря) прибуття команди на змагання. Не 
пізніше, ніж за 3 дні сповістити організацію, яка приймає, факсом або в інший спосіб, 
про дату приїзду та чисельність делегації. 

У випадку несвоєчасного повідомлення про прибуття команди – відповідальність 
за розміщення команди - господаря знімається. 

Забезпечити за свій рахунок проїзд і добові до місця проведення змагань, 
розміщення і харчування, транспортні витрати на місці проведення змагань.  

Якщо, за форс-мажорних обставин, команда не може прийняти участь у 
змаганнях, керівник команди повинен терміново надіслати офіційний документ у 
РОФВ, який підтверджує форс-мажорні обставини. В разі виникнення непорозумінь з 
приводу форс-мажорних обставин – остаточне рішення приймає Управління та 
Директорат РОФВ. У випадку не підтвердження форс – мажорних обставин, команді 
зараховується поразка з рахунком 0:2 (0:25;0:25). 

Керівник делегації несе відповідальність за дотримання норм поведінки членами 
делегації. Взаємовідносини офіційних осіб змагань регламентуються Правилами 
змагань. 

 
 

ХІ. ДИСЦИПЛІНАРНІ ТА ШТРАФНІ САНКЦІЇ 
 
ВИЛУЧЕНИЙ або ДИСКВАЛІФІКОВАНИЙ гравець повинен бути негайно 

замінений звичайною заміною. Якщо це неможливо, то команда оголошується 
НЕПОВНОЮ. Санкції ВИЛУЧЕННЯ та ДИСКВАЛІФІКАЦІЯ діють відповідно до 
КІНЦЯ ПАРТІЇ  та до КІНЦЯ МАТЧУ БЕЗ ІНШИХ НАСЛІДКІВ. 

 



Додаток 1 
  до Регламенту ГО ”РОФВ” 

в сезоні 2018-2019 років 
ІМЕННА ЗАЯВКА 

на участь команди ____________________  міста   ______________________ 
У ВІДКРИТОМУ ЧЕМПІОНАТІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ВОЛЕЙБОЛУ СЕРЕД ЧОЛОВІЧИХ КОМАНД  

 

№ 
з/п 

№ 
гравця Прізвище, ім’я, по батькові спортсмена № допуску 

Дозволу 

Число, місяць,  
рік 

народження 
Місто № документу 

(паспорт, свідоцтво) 

Віза 
лікаря про 
допуск до 
змагань 

1        
2        
3        
4        
5        

 
 

Керівний склад 
 

 

Президент (голова) клубу _____________________________ 

Головний тренер команди_____________________________ 

Лікар _________________ __________ ________________ Допущено до змагань   _____________________________________________чол. 

   Прізвище        підпис          печатка                                                                         прописом

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові № допуску-
дозволу 

Число, місяць, рік 
Народження Посада в команді 

№ документа 
(паспорт, 
свідоцтво) 

 

№ телефону 

1. 2 3 4 5 6 7 



 


