
       „Затверджую”                                                                   „Погоджено” 

Президент ГО «Рівненська                                        Заступнику директора департаменту - 
обласна федерація  волейболу»                                 начальнику управління молодіжної 

                                                                                       політики та спорту  департаменту 

                                                                                       Рівненської облдержадміністрації   

________________ Юрій ВОЗНЮК                         ____________ Віталій ЛІПСЬКИЙ 

РЕГЛАМЕНТ 

про проведення Відкритого  Чемпіонату Рівненської області 

з волейболу серед  чоловічих аматорських команд  

сезону 2021 - 2022  р.р. 
1. Мета та завдання: 

1.1  Популяризація  та подальший розвиток волейболу серед населення області; 
1.2  Залучення широких верств населення до занять спортом; 
1.3  Пропаганда здорового способу життя та проведення оздоровчої діяльності; 
1.4  Підвищення спортивної майстерності волейболістів; 
1.5  Визначення найсильніших команд області; 
1.6  Набуття досвіду і розвиток матеріальної бази для проведення  змагань з волейболу найвищого рівня;    

1.7  Розширення глядацької аудиторії, підвищення соціального значення волейболу. 
2. Керівні органи проведення змагань 

2.1 Загальне керівництво підготовкою та проведенням Чемпіонату серед  чоловічих  команд  
сезону 2021 - 2022  р.р. (далі - Чемпіонат) здійснюють  управління молодіжної політики та спорту 
департаменту розвитку адміністративних послуг соціальної, молодіжної політики та спорту 
Рівненської облдержадміністрації  (далі - управління) та громадська організація « Рівненська 
обласна федерація волейболу»  (далі –ГО « РОФВ»). 

2.2 Безпосереднє керівництво та проведення  Чемпіонату  здійснює Директорат ГО «РОФВ  та 
арбітражна  колегія (згідно регламенту змагань), яку затверджує  ГО «РОФВ». 
2.3 До компетенції Директорату ГО «РОФВ» входить забезпечення виконання вимог даного 
Регламенту, оперативне керівництво змаганнями, безпосереднє прийняття всіх необхідних рішень 
та вирішення поточних питань, що відносяться до підготовки, організації та проведення змагань. 
2.4  Конфліктні ситуації щодо проведення Чемпіонату, у разі, якщо вони не вирішені 
Директоратом ГО «РОФВ», розглядає  Виконкомом ГО «РОФВ». 

3. Терміни та місце проведення змагань 

3.1 Змагання проводяться з жовтня 2021 року по травень 2022 року на спортивних спорудах 
Рівненської області, які відповідають вимогам проведення змагань з волейболу. 

3.2 Терміни та місце проведення кожного туру Чемпіонату встановлюються календарем змагань.  
4. Безпека та підготовка місця проведення змагань 

4.1. Порядок підготовки спортивних споруд та дотримання безпеки учасників і глядачів під час 
проведення змагань проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 
1998 року № 2025 "Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених 
місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів",  
постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 "Про встановлення карантину 
з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"(зі змінами) та постанови Головного державного 
санітарного лікаря України від 26 травня 2020 року № 28 "Про затвердження Тимчасових 
рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в деяких закладах фізичної культури та 
спорту на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" (зі 
змінами) (змагання проводяться з дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог). 
4.2. Змагання проводяться тільки на спортивних спорудах, прийнятих до експлуатації державними 
комісіями, і за наявності актів технічного обстеження придатності спортивної споруди для 

проведення заходу.  
4.3. Ввести особливі умови безпеки при проведенні матчів в умовах карантину:  
4.3.1. Для належного підтвердження захворювання гравця (гравців), тренерів та інших членів 
команди на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, 
команді необхідно надати до Директорату ГО «РОФВ» не пізніше аніж за шість днів до початку 
туру, засвідчену копію відповідного аналізу, проведеного у державному медичному закладі 
(виключно позитивний результат).  



4.3.2. Черговий  тур Чемпіонату  може переноситися у випадку коли на гостру респіраторну хворобу 

COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2” захворіло 5 (п’ять) та більше гравців та 
керівний склад команди (виключно позитивний результат). 
4.4. Відповідальність за підготовку місць проведення змагань, медичне обслуговування, за 
дотримання санітарно-епідеміологічних вимог покладається на Технічного делегата ГО «РОФВ» та 
відповідальних осіб спортивних споруд, відповідальних осіб приймаючої організації.  
4.5. Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стало причиною виникнення надзвичайних 
обставин під час проведення змагань, тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством 

України. 
5. Учасники змагань 

5.1 У Чемпіонаті беруть участь  команди селищ, міст, районів Рівненської області та інших 
областей, які отримали допуск на участь в змаганнях.   
5.2 Гравці повинні мати - реєстрацію  в Україні а також допуск - дозвіл встановленого зразку на 
кожного гравця та офіційну особу).  
5.3 До заявочного аркушу вноситься не більше 17 гравців та 4 офіційні особи. 
5.4 Допускаються гравці, яким у 2021 році  виповнилося  18  років  і старші. 

5.5 До змагань допускаються команди, які відповідно до Регламенту своєчасно подали заявку до 
Директорату «РОФВ» на участь у змаганнях за підписом керівника структурного підрозділу з 
фізичної культури та спорту відповідної адміністративно-територіальної одиниці селища, міста, 
району Рівненської та інших областей, а також клубу, регіонального осередку (відокремленого 
підрозділу) ГО «РОФВ», засвідчену підписом лікаря та печаткою медичної установи, де 
проводився поглиблений медичний огляд.  
5.6 Допуск команд до змагань проводиться Директоратом та затверджується Виконкомом ГО 

«РОФВ». 
5.7  Команди, які заявляються для участі у змаганнях, автоматично визнають всі положення 
Статуту  та Регламенту змагань ГО «РОФВ». 
5.8  Представники або тренери команд повинні надати в ГО «РОФВ»: 
 5.8.1 Дві заявки встановленого зразку; 
5.8.2 Анкету на кожного гравця в електронному вигляді. 
 5.8.3 Паспорти  на всіх гравців та офіційних осіб команди (інші документи не дійсні) в 

електронному вигляді. 
5.8.4  Фото гравців, офіційних осіб та команди в електронному вигляді. 
 5.8.5 Обов’язково документи страхування  на всіх учасників згідно заявочного аркушу на 

сезон 2021-2022 р.р.  

5.8.5 Дозаявки гравців та офіційних осіб подаються  до 1 січня 2021 року з урахуванням 
встановленого ліміту. 
5.8.6 Гравці повинні мати відповідну ігрову спортивну форму. Номера на футболках та шортах   
від 1 до 99. 

6. Система проведення змагань 

 6.1 Чемпіонат проводиться  по коловій системі в одне  коло та II етапи з роз’їзним   календарем. 
Ігри проводяться  з трьох партій.  
6.2 У змаганнях застосовується така система нарахування:   - кількість перемог,  кількість очок; 
- за перемогу з рахунком 3:0, 3:1  – 3 очки, 3:2 –2 очки; за поразку з рахунком 0:3, 1:3 – 0 очок, 2:3 – 
1 очко; за неявку на гру – мінус 1 очко.  - коефіцієнт співвідношення партії, коефіцієнт 
співвідношення м’ячів, результат особистої  зустрічі. 

  7. Обов’язки клубів – господарів 

7.1  Підготувати місця проведення змагань згідно офіційних правил з волейболу та регламенту ГО 
«РОФВ». Забезпечити у ігровому залі - прапор України, відповідну сітку, суддівську вишку, 
столик для секретаря та головного судді, перекидне або електронне табло, звукову апаратуру з 
мікрофоном, медичне обслуговування змагань кваліфікованим лікарем з  необхідними 

медикаментами. 

7.2 Представник “господар” повинен зустріти та відправити команди гостей, приїжджих суддів, а 

також вирішити питання розміщення в готелі і погодити програму їх перебування. 
7.3 Забезпечити прийом команд гостей. Забезпечити за рахунок  команд гостей розміщення, 
харчування, від’їзд - згідно своєчасно поданих заявок. 
7.4 За 60 хвилин до початку офіційних ігор надати приїжджій команді роздягальню з душем 
(гаряча вода обов’язково). 
 7.5 Забезпечити місця для переодягання гравців у ігрову форму перед офіційним початком  туру. 
7.6 Забезпечити у ігровому залі виконання Гімну України ( 1хв.25с.)  перед початком кожного 
туру. 



 7.7 Забезпечити за свій рахунок розміщення та поселення приїжджих суддів. Оплатити 

харчування місцевим суддям та обслуговуючому персоналу. Всі фінансові розрахунки 
(проживання, оплата добових та проїзд) з суддівською колегією здійснити до початку змагань 
(туру). Забезпечити окремою кімнатою суддів. Не допускати до суддівської кімнати сторонніх 
осіб. 
7.8  Забезпечити проведення змагань без порушень громадського порядку.  
7.9 Забезпечити  відеозапис кожної  гри та надіслати  протягом трьох днів до Директорату 

ГО «РОФВ». 

8.Обов’язки клубів-гостей 

8.1 Забезпечити своєчасне (згідно календаря) прибуття команди на змагання. Не пізніше, ніж за 3  
дні сповістити організацію, яка приймає, факсом, про дату приїзду та чисельність делегації.  
Керівник команди гостей несе фінансову відповідальність за передані дані. 
8.2 У випадку несвоєчасного повідомлення про прибуття команди – відповідальність за 
розміщення команди - господаря знімається. 
8.3 Забезпечити за свій рахунок проїзд і добові до місця проведення змагань, розміщення і 
харчування, транспортні витрати на місці проведення змагань.  

8.4 Якщо, за форс-мажорних обставин, команда не може прийняти участь у змаганнях, їй 
зараховується поразка в грі (іграх) з рахунком 0:3 (0:25, 0:25, 0:25) без урахування очок. Команда 
повинна терміново надіслати офіційний документ у Директорат ГО «РОФВ», який підтверджує 
форс-мажорні обставини. В разі виникнення непорозумінь з приводу форс-мажорних обставин – 
остаточне рішення приймає виконком ГО « РОФВ». 
8.5  Керівник делегації несе відповідальність за дотримання норм поведінки членами делегації. 
8.6  Взаємовідносини офіційних осіб змагань регламентуються Правилами змагань. 

9. Початок і кінець змагань 

9.1 Змагання починаються організаційною нарадою офіційних представників, тренерів та 
суддівської колегії, в ході якої до суддівської колегії представники або тренери команд подають 
технічні заявки на всіх учасників:14 гравців та 4 офіційні особи (2 тренери, лікар та масажист). 
9.2  Рішення, прийняті організаційною нарадою, є обов’язковими і для тих, хто не брав участі в 
ній. Нарада складається з інформаційної частини, обговорення пропозицій, спрямованих на 
покращення якості змагань та їх видовищності, прийняття усіх питань, що обговорюються. У разі 

потреби в ході змагань проводяться наради. 
9.3  При кількості ігор в день три та більше, початок ігор в робочі дні – не раніше 13.00. год., але 
не пізніше 14.00. год.;  у вихідні дні або в заключний день змагань – не раніше 10.00 год. 
9.4  При меншій кількості ігор початок змагань в робочі дні не раніше 15.00 год, у вихідні дні або 
в заключний день змагань – не раніше 10.00 год. 

10. Самоусунення від змагань 
 10.1  Самоусунення команди від змагань до або під час матчу має такі наслідки : 
-   зараховується поразка з рахунком 0:3 (0:25, 0:25, 0:5) та не нараховуються очки; 

-   задана шкода та інші санкції визначаються Виконкомом ГО «РОФВ», за поданням документів 
суддівською колегією  змагань. 
 10.2 У разі зняття команди з Чемпіонату, очки, отримані в іграх з цією командою - анулюються.   
10.3 Якщо гравець або офіційна особа отримує на протязі Чемпіонату 2 жовті картки або 1 

червону, то він (вона) пропускає наступну гру. 

10.4  Якщо отримує вилучення або дискваліфікацію, то він (вона) пропускає  2 наступних гри і 

сплачує штраф в розмірі 800 (вісімсот) грн. 

11.Порядок подання протестів, апеляцій, заяв 

 11.1 Протест на гру заявляється ігровим капітаном команди першому судді. Після закінчення 
зустрічі капітан повинен підтвердити протест записом у протоколі. 
11.2 Про протест сповіщається суперник. Протягом тридцяти хвилин  після закінчення зустрічі  
протест у письмовій формі подається головному судді змагань. При цьому сплачується 
гарантійний внесок в розмірі 800 грн.  Головна суддівська колегія зобов’язана розглянути протест 
до початку наступної гри команди, на яку подали протест у присутності суддівської бригади та  

представників обох команд. У разі потреби рішення приймає виконком ГО «РОФВ» протягом 7 
діб.  
11.3  Якщо протест відхиляється – результат зустрічі затверджується, а гарантійний внесок 
протягом 3-х  діб перераховується на рахунок ГО «РОФВ», а якщо задовольняється, внесок 
повертається позивачу.             

12.Суддівство змагань 

12.1 Проведення кожного туру покладається на суддівську бригаду в складі : 
- інспектор(при потребі), головний  суддя, три I та II - суддів, секретар;  



 - кутові 2, комендант залу, диктор інформатор, оператор лічильника та інші. 

Звітну документацію про проведення змагань секретар  повинен надати у Директорат ГО 
«РОФВ» протягом 3-х днів після закінчення змагань. 
12.2 Для участі у змаганнях в якості інспектора РОФВ, головного судді, I та II суддів, секретаря - 
допускаються особи, затвердженні  Арбітражною колегією ГО «РОФВ» .   
12.3 Судді повинні прийняти спортивну споруду згідно акту про її готовність до проведення 
змагань. 

13.   Реклама 

13.1 Розміри щитів, банерів для рекламної продукції – 1.7 м х 1.0 м. Служби спортивних споруд 
встановлюють за межами ігрового поля рекламні щити згідно схеми розташувань, які представлені 
“клубом-господарем”. Світова реклама не повинна заважати проведенню матчу. Користування 
звуковою рекламою оговорюється на технічній нараді.  
13.2 При наявності генерального спонсора Чемпіонату Рівненської області і спонсорів РОФВ 
розміщення їх реклами є обов’язковим.  Рекламну продукцію і схему розміщення щитів для них 
надає Виконком ГО «РОФВ». Кількість та розмір реклами на формі команди не обмежені, за 
умови, якщо реклама не заважає розрізняти номери та прізвища гравців і назву команди. 

14. Витрати  на проведення змагань 

14.1 Витрати, пов’язані з участю команд у змаганнях - за рахунок відряджуючих організацій 
(проїзд, добові, харчування, проживання). 
14.2  Проїзд,  добові суддівської бригади за рахунок приймаючої команди.  
14.3  Харчування суддівської бригади  та інші витрати за рахунок  ГО «РОФВ». 
14.4  Заявочний щорічний внесок команд на сезон 2021/2022 р.р. становить 5 000 (п’ять тисяч) грн. 
14.5 Студентські команди від заявочного щорічного внеску звільняються. 

15. Нагородження 

  Команди, які посіли І-ІІ-ІІІ місця, нагороджуються кубками, дипломами, учасники – 
грамотами та медалями відповідних ступенів (не більше 17 осіб). 

16. Безпека при проведенні змагань. Підготовка спортивних споруд 

 16.1 У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 
„Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для 
проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів”. 

 - підготовка спортивних споруд покладається на їх власників; 
- контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки при проведенні змагань 
здійснює робоча комісія, яка утворена відповідальними обласними державними адміністраціями. 
16.2 Власник спортивної споруди не менш, ніж за чотири години до початку змагань, зобов’язаний 
подати до робочої комісії акт про її готовність до проведення змагань. Невиконання вимог, 
передбачених цим пунктом, що стали причиною виникнення надзвичайних обставин під час 
проведення змагань, спонукає до відповідальності, передбаченої чинним законодавством України. 

 

Даний Регламент  є офіційним викликом команд на змагання 

                                                                                                               

                                                                                                               

 

 

 


