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РЕГЛАМЕНТ 

про проведення чемпіонату України з волейболу «Студентська ліга» 

сезону 2020-2021 років 
 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ 

1. Метою змагань є популяризація волейболу серед студентів, залучення 

студентської молоді до фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів з 

волейболу. 

2. Організацію та проведення змагань визначають наступні завдання: 

- здійснювати подальший розвиток волейболу у вищих навчальних 

закладах України шляхом залучення студентів до регулярних занять з волейболу, 

проведення масових змагань з волейболу, розширення глядацької аудиторії; 

- створювати умови для реалізації учасниками змагань їхніх здібностей і 

талантів у сфері спорту, для утвердження у волейболістів бажання дотримуватися 

здорового способу життя, моральних цінностей, соціальної активності, 

громадянської позиції та відповідальності;  

- створювати умови для формування збірних команд з волейболу вищих 

навчальних закладів, для збільшення кількості учасників змагань, удосконалення 

системи студентських змагань; 

- підвищувати рівень спортивної підготовленості волейболістів шляхом 

розширення конкуренції у змаганнях, збільшити ігровий досвід учасників; 

- здійснювати підготовку резерву для команд кваліфікованих 

волейболістів; 

- визначити кандидатів до збірних студентських команд України для участі 

у чемпіонатах Європи серед студентів (університетів), Європейських Іграх 

студентів (університетів), Всесвітніх Універсіадах; 

- сприяти через участь у змаганнях з волейболу налагодженню вищими 

навчальними закладами міжнародних зв’язків та провадження міжнародної 

діяльності у галузі спорту;  

- залучати студентів до організації фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів з волейболу, до суддівської діяльності, підвищувати суддівську 

кваліфікацію студентів. 
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2. КЕРІВНІ ОРГАНИ ЗМАГАНЬ 

 

1. Загальне керівництво змаганнями здійснюють, Федерація волейболу 

України (надалі – ФВУ.2. Безпосереднє керівництво змаганнями здійснює 

Директорат ФВУ спільно з Комісією студентського волейболу (надалі – КСВ) 

ФВУ та Арбітражною комісією (надалі – АК) ФВУ. До їх компетенції 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. 

3. Безпосереднє керівництво окремого туру всеукраїнського етапу змагань 

здійснюють суддівські колегії туру, склад яких затверджує АК ФВУ із 

врахуванням пропозицій регіональних федерацій волейболу (надалі – ФВ). 

 

  

4. Конфліктні ситуації розглядає Апеляційне журі ФВУ спільно з КСВ ФВУ. 

 

3. ТЕРМІНИ І МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

  

1. Всеукраїнський етап триває в період листопад 2020 – травень 2021 року і 

передбачає проведення змагань серед команд, які  виявили бажання грати у 

всеукраїнському етапі та виконали вимоги цього Регламенту. 1 тур листопад-

грудень. 2 тур лютий-березень. 3 тур квітень травень. 

 

2. Місця проведення всеукраїнського етапу змагань призначає Директорат 

ФВУ та КСВ, враховуючи пропозиції та можливості команд-учасниць. 

 

 

4. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСТ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

1. Місця проведення змагань повинні відповідати вимогам до спортивних 

споруд і обладнання Офіційних правил волейболу на 2017-2020 р.р., 

затверджених 35-м Конгресом Міжнародної федерації волейболу у 2016 році.  

2. Порядок підготовки спортивних споруд та дотримання безпеки учасників і 

глядачів під час проведення змагань проводиться 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». 

3. З метою створення безпечних умов для глядачів та учасників змагань 

спортивні змагання проводяться тільки на спортивних спорудах, прийнятих до 

експлуатації державними комісіями, і за наявності актів технічного обстеження 

придатності спортивної споруди для проведення заходу. 

4. Створення безпечних умов під час проведення змагань для глядачів, 

спортсменів, представників команд покладається на власників спортивних 

споруд, організаторів змагань та головні суддівські колегії змагань (турів). 
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5. Команда, що пропонує спортивну споруду для проведення 

всеукраїнського етапу змагань, повинна подати копії акту про прийняття споруди 

до експлуатації та технічного паспорту спортивної споруди. Зазначені документи 

мають бути надіслані на адресу ФВУ разом з листом-підтвердженням щодо участі 

команд у змаганнях. До 10 листопада2020. 

 

5. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

1. Учасниками змагань вважаються чоловічі та жіночі команди вищих 

навчальних закладів України (університетів, академій, інститутів, коледжів), 

спортсмени та представники яких визнають  Статут ФВУ, Регламент ФВУ та цей 

Регламент. 

2. До складу команд, що беруть участь у  всеукраїнському етапах змагань, 

залучаються: 

- студенти денної форми навчання вищого навчального закладу, який 

представляє команда; 

- випускники вищого навчального закладу, які завершили навчання                          

у 2020 році. 

3. До складу команди, що бере участь у всеукраїнському етапі змагань можна 

залучати не більше 3 (трьох) спортсменів волейболістів вище зазначених 

категорій з інших вищих навчальних закладів своєї адміністративно-

територіальної одиниці України,які відповідають вимогам цього регламенту. 

4. Допуск команд до змагань здійснюється мандатною комісією, яка 

складається: 

 

- на всеукраїнському етапі – з представників Директорату ФВУ та КСВ. 

5. Для допуску до змагань команди подають до Директорату ФВУ та КСВ 

надрукований заявочний аркуш команди, у якому відображено допуск лікарем 

(підпис і печатка) кожного спортсмена до змагань, підписи представників 

команди, підписи посадових осіб та печатки організацій, що забезпечують участь 

команди у змаганнях. (Додаток А), а також технічну заявку на гравців та 

офіційних осіб. 

6. На початку кожного етапу змагань до заявочного аркушу додаються: 

- паспорт громадянина України або посвідка на тимчасове (постійне) 

проживання в Україні для іноземних громадян; 

- документ, що засвідчує належність спортсмена(ки) до здобувачів вищої 

освіти вищого навчального закладу денної форми навчання – пластиковий 

студентський квиток; 

- документ, що засвідчує належність спортсмена(ки) до випускників 

вищого навчального закладу денної форми навчання – диплом з випискою до 

диплому; 

- інший документ у разі втрати вище вказаних. 

7. До складу команди впродовж змагань можна залучити не більше 

вісімнадцяти спортсменів і два представники. 
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6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

1. Змагання проводяться за Офіційними правилами волейболу                          

на 2017-2020 р.р., затвердженими 35-м Конгресом Міжнародної федерації 

волейболу у 2016 році.  

2. Ігри проводяться кольоровими м’ячами «Мікаsа МVА-200». 

3. Система змагань, місця проведення змагань, вимоги до фінансових витрат 

учасників та календар змагань визначаються після завершення термінів подання 

заявок, погоджуються з учасниками, а після їх затвердження надсилаються на 

адресу вищих навчальних закладів. 

 

4. Змагання на всеукраїнському етапі в залежності від кількості команд 

проводяться у вищій і першій лігах. Ліги формуються з команд, що стали 

переможцями регіонального етапу змагань та команд, що бажають бути в її 

складі. Кількість команди та їх приналежність до ліги визначається рішенням 

Директоратом ФВУ та КСВ. Змагання на всеукраїнському етапі проводяться по-

турово.  

6. Порядок турів та черговість ігор встановлюються згідно обраної схеми. 

7. Заявочний склад команди на всеукраїнському етапі змагань – 14 осіб, в 

тому числі 12 спортсменів, 1 тренер,                   1 помічник тренера. 

8. Серед дванадцяти гравців можуть бути: 

- 12 гравців без ліберо; 

- 12 гравців - з них один ліберо; 

- 12 гравців - з них два ліберо. 

При наявності двох ліберо, обидва спортсмени можуть брати участь в одній 

грі, але на майданчику може знаходитись тільки один ліберо (заміни ліберо 

проводяться згідно діючих правил). 

9. В чемпіонаті України серед чоловічих та жіночих команд «Студентської 

ліги» сезону 2020-2021 р.р. застосовується наступна система нарахування очок: 

 1) за найбільшою сумою отриманих перемог; 

 2) у випадку однаково набраних командами перемог перевага надається 

команді за: 

  - кількість набраних очок: 

  - за перемогу з рахунком 3:0 та 3:1 - 3 очки, 3:2 - 2 очки; 

  - за поразку з рахунком 0:3 та 1:3 - 0 очок, 2:3 - 1 очко; 

  - за неявку на гру – мінус 1 очко. 

 3) коефіцієнт співвідношення партії; 

 4) коефіцієнт співвідношення м’ячів; 

 5) результат особистої зустрічі. 

10. Ігри проводяться без технічних перерв. 

11. Команді, що не з`явилась на гру, зараховується поразка з рахунком                     

0:3 (0:25; 0:25; 0:25) і мінус 1 очко. 

12. У разі зняття команди зі змагань, очки, отримані в іграх з цією командою 

анулюються. 

13. У разі припинення з причини неспортивної поведінки гравців однієї з 
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команд, то команді, яка винна, зараховується поразка з рахунком                                      

0:3 (0:25, 0:25, 0:25), а супернику зараховується перемога 3:0 (25:0, 25:0, 25:0). 

14. У разі не закінчення гри або якщо гра не відбулась з вини обох команд, 

цим командам зараховується поразка з рахунком 0:3 (0:25,0:25,0:25). 

15. Якщо у разі через форс-мажорні обставини команда не може прийняти 

участь у змаганнях, вона повинна подати заяву і документи, які підтверджують 

наявність форс-мажорних обставин. Заява і документи подаються:  на 

всеукраїнському етапі змагань – до Директорату ФВУ до початку змагань (туру), 

або технічному делегату ФВУ під час змагань. При наявності документів, які 

підтверджують форс-мажорні обставини, може бути прийняте рішення про 

перенесення гри (ігор). При відсутності документів, які підтверджують форс-

мажорні обставини, команді зараховується поразка з рахунком 0:3 (0:25,0:25,0:25) 

і мінус 1 очко за кожну гру, фінансові санкції не застосовуються. 

17. Якщо команда припиняє своє існування, вирішення питання про кількість 

команд-учасників відповідної ліги, або про заміну команди, що вибула, 

приймається рішенням Директорату ФВУ. 

 

7. СУДДІВСТВО ЗМАГАНЬ 

1. Для участі у суддівстві регіонального та всеукраїнського етапу змагань 

залучаються судді, які мають допуск-дозвіл АК ФВУ. 

 

 

2. Проведення кожного туру всеукраїнського етапу змагань покладається на 

суддівську колегію, яку очолює технічний делегат, за участі АК регіональної ФВ і 

команду, що приймає змагання. 

Суддівська колегія на кожний тур всеукраїнського етапу змагань 

призначається АК. 

3. Технічний делегат і приїжджі судді прибувають на змагання у перший 

ігровий день. 

4. Суддівська бригада на кожну гру складається з: першого і другого судді, 

секретаря, двох суддів на лініях (за можливістю), інформатора, реєстратора. До 

організації гри бажано залучати подавальників м’ячів – 4-6 чол., протиральників 

підлоги – 2-4 чол. 

5. Для суддівства змагань з волейболу в Україні визначається єдина 

суддівська форма – біло-синій верх та синій низ із застосуванням емблем 

відповідних суддівських категорій. 

6. Технічний делегат на кожному турі перед початком змагань в перший 

ігровий день проводить технічну нараду. За підсумками проведення технічної 

наради командам-учасницям туру надаються їх технічні заявки, затверджені 

технічним делегатом туру. 

7. Технічний делегат протягом 3-х днів після закінчення туру повинен надати 

до Директорату ФВУ звіт про проведення змагань.  

Результати ігор команд в телефонному режимі або факсом до Директорату 

ФВУ – протягом однієї години після закінчення гри.  

У звіті має бути зазначено  відповідність умов проведення змагань вимогам 
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даного Регламенту. Результати ігор команд в електронному режимі після 

закінчення змагань мають бути відправлені на електрону пошту ФВУ. 

 

8. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМАГАНЬ 

 

1. Організація та контроль за проведенням змагань покладається на 

Директорат ФВУ, КСВ ФВУ, АК ФВУ. 

3. До компетенції Директорату ФВУ відноситься: 

- контроль за якісним оформленням та своєчасним поданням технічними 

делегатами звітних документів; 

- надання інформації щодо результатів змагань для оприлюднення її  на 

сайті ФВУ.  

- надання допуск-дозволу командам та гравцям щодо участі у 

всеукраїнському етапі змагань; 

- затвердження  системи проведення змагань, місць проведення турів; 

- затвердження календаря змагань. 

4. До компетенції КСВ ФВУ відноситься: 

- надання пропозицій Директорату ФВУ щодо  гравців до участі у 

всеукраїнському етапі змагань; 

-  визначення системи проведення змагань, місць проведення турів; 

-  складання календаря змагань.  

5. До компетенції АК ФВУ відноситься призначення суддівських колегій 

(технічного делегата, інших суддів) для проведення турів всеукраїнського етапу 

змагань.  

 

6. До компетенції команд-учасниць відноситься підготовка команд до участі 

у змаганнях; 

- підготовка  місць проведення змагань; 

- вчасно подати заявку щодо участі команди у всеукраїнському етапах 

змагань; 

-  залучення студентів до організаційного забезпечення всеукраїнського 

етапу змагань.    

8. На всеукраїнському етапі змагань: 

  

 

10. Команда, що бажає прийняти тур на всеукраїнському етапі змагань, подає 

заяву до Директорату ФВУ та КСВ, у якій зазначається особа, відповідальна за 

інформаційно-технічне забезпечення туру.  

До заяви додаються:  

- інформація про розміри і облаштування спортивного залу (Додаток Б);  

- пропозиції щодо місць розміщення та харчування учасників змагань;  

- погоджений з АК регіональної ФВ список ліцензованих місцевих суддів, 

яких можна залучити до проведення змагань. 

11. Команда, що приймає змагання, зобов’язана: 

- заздалегідь забезпечити рекламу змагань за допомогою місцевих засобів 
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масової інформації, власного інтернет-ресурсу, випуску і розповсюдження 

афіш (інших видів реклами); 

- не менше, ніж за 5 днів, надати інформацію приїжджій команді про 

розклад проведення тренувань та попередній календар змагань; 

- надати приїжджій команді час для тренування в ігровому залі протягом 1 

години у день приїзду;  

- надати технічному делегату для ознайомлення копії акту про прийняття 

споруди до експлуатації, технічного паспорту спортивної споруди, інформацію 

про розміри і облаштування спортивного залу; 

- надати командам місця для переодягання гравців в ігрову форму перед 

початком матчу, а після його закінчення – роздягальню з душем і гарячою водою;  

- надати командам ігровий зал для розминки не менше як за 30 хвилин до 

початку першої гри згідно календаря; 

- забезпечити виконання державного гімну України (перший куплет і 

приспів) під час протокольного початку гри; 

- забезпечити технічному делегату ФВУ можливість передачі до ФВУ у 

телефонному або факсимільному режимі результати ігор; 

- проведення прес-конференції до і після закінчення туру та інтернет-

трансляції ігор в он-лайн режимі є бажаними; 

- забезпечити обслуговування ігор кваліфікованим медичним персоналом з 

необхідними медикаментами та представити його командам-учасникам; 

- забезпечити громадський порядок у місцях проведення змагань; 

- забезпечити дотримання вимог, що пов’язані з використанням музичних 

інструментів, підсилювачів звуку та мікрофона під час гри. Забороняється 

використання музичного оформлення через підсилювач звуку на трибуні, що 

розташована за зоною лавок команд, на інших трибунах це дозволяється тільки в 

тих випадках, коли м’яч знаходиться поза грою. Забороняється використання 

мікрофона для підбадьорення команди, або для збудження емоцій глядачів. 

12. Команда, що приїжджає на змагання, зобов’язана не менше, ніж за 

тиждень до приїзду надати інформацію відповідальній особі команди, що приймає 

змагання, про час приїзду та кількісний склад делегації; 

13. Кожна команда повинна мати комплект однакової форми (футболка і 

шорти). Гравець ліберо повинен грати у футболці і шортах, які відрізняються по 

кольору від форми інших гравців команди. Якщо команда визначає два гравця 

ліберо на гру, вони повинні грати в однаковій формі. 

 

14. Перший день туру змагань є днем приїзду, а решта – ігрові дні. У день 

приїзду команда, що приймає змагання, забезпечує приїжджим командам 

можливість проведення тренувань у спортивному залі за місцем проведення 

змагань.  

15. Команди можуть прибувати на змагання у свій перший ігровий день.  

16. Змагання починаються організаційною нарадою, яку проводить технічний 

делегат за участю представників АК регіональної ФВ та офіційних представників 

команд. Нарада проводиться не пізніше, ніж за 1 годину до початку першої гри 

туру. У ході наради представники команд подають технічному делегату ФВУ 
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заявку команди, технічну заявку на гравців та офіційних осіб, паспорт та 

студентський квиток кожного гравця команди, підтверджують наявність 

комплекту ігрової форми. 

17. Нарада складається з інформаційної частини, обговорення пропозицій, 

спрямованих на покращення якості змагань та їх видовищності. В ході наради 

приймаються рішення з усіх питань, що обговорюються. На нараді уточнюється 

календар змагань, визначається механізм своєчасного отримання тренерами і 

представниками команд офіційних документів змагань:  

- розклад ігор; 

- отримання протоколів ігор та підсумкових документів (звіт технічного 

делегата). 

Рішення, прийняті на нараді, є обов’язковими і для тих, хто не приймав 

участі у ній. У разі потреби наради проводяться під час змагань. 

18. Команди, що приймають змагання, мають забезпечити урочисті церемонії 

відкриття та закриття змагань.  

19. На всеукраїнському етапі змагань у робочі дні ігри починаються не 

раніше 13.00 год., а в останній ігровий день – не раніше 10.00 год. В один ігровий 

день кожна команда у відповідності до схеми проведення змагань та календаря 

змагань грає лише одну гру або є вихідною. Представник команди, що ініціює 

зміни до календаря змагань, повинен подати заяву на ім’я технічного делегата 

ФВУ, обґрунтувавши в ній причини внесення змін. Якщо технічний делегат 

вважає викладені причини вагомими, він скликає нараду, на якій приймається 

рішення про доцільність внесення змін до календаря змагань.   

20. Команда, що приймає змагання, має право вибирати час проведення свого 

матчу в кожному ігровому дні за участю 4-х і більше команд. 

21. Інтервал між закінченням останньої гри команди і початком гри 

наступного дня повинен становити не менше 14 годин, між закінченням 

тренування і початком гри – не менше 5 годин. 

22. Команда-господар за розкладом ігор змагань тренується першою.  

22. Під час проведення змагань обов’язковим є розміщення у спортивному 

залі Державного прапора України, прапора ФВУ (розмір 3х2 м), календаря 

змагань, таблиці змагань, результатів змагань учасників у попередніх турах. 

23. Команда, що приймає змагання, забезпечує умови для розміщення 

рекламних матеріалів організаторів і спонсорів змагань, спонсорів команд, що 

беруть участь у змаганнях. Розміщення реклами на ігровій формі команд, на 

афішах, банерах, іншій візуальній продукції має відповідати вимогам Регламенту 

ФВУ і не має заважати проведенню змагань. 

24. На всеукраїнському етапі змагань відповідальність за організацію та 

проведення змагань на місцях та стан спортивної бази покладається на команду, 

що приймає змагання, та АК регіональної ФВ. Відповідальність за організацію і 

проведення ігор покладається на технічного делегата ФВУ. Відповідальність за 

участь у проведенні змагань місцевих суддів (секретар, судді на лініях, 

інформатор, оператор табло) покладається на АК регіональної ФВ. 

Відповідальність за участь у проведенні змагань подавальників м’ячів, 

протиральників підлоги, обслуговуючого персоналу покладається на команду, що 
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приймає змагання.  

25. Хід змагань на підставі звітів технічних делегатів ФВУ висвітлюється на 

сайті ФВУ. 

 

9. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК, ЗАЯВ, ПРОТЕСТІВ, АПЕЛЯЦІЙ  

 

  

1. Заявка команд до участі у всеукраїнському етапі змагань подається                       

до 10 листопада 2020 року до КСАВ ФВУ.  

3. Дозаявка гравців для участі у змаганнях дозволяється до 31 березня 

поточного року. 

4. Заявка команд подається у зв’язку з бажанням команд прийняти тур, з 

виникненням форс-мажорних обставин, що унеможливлюють участь команди у 

змаганнях, з припиненням участі команди у змаганнях.  

5. Заявка команд у зв’язку з бажанням команд прийняти тур подається до 

Директорату ФВУ та КСВ разом із заявкою на участь у всеукраїнському етапі 

змагань. Заява команд у зв’язку з виникненням форс-мажорних обставин, що 

унеможливлюють участь команди у змаганнях, подається до КСВ ФВУ та 

Директорату ФВУ або технічному делегату. Заява команд у зв’язку з 

припиненням участі команди у змаганнях подається до Директорату ФВУ та КСВ 

ФВУ. 

6. Протест на гру заявляється капітаном команди під час гри першому судді з 

правом після закінчення зустрічі підтвердити це записом у протоколі. При цьому 

сплачується гарантійний внесок згідно «Дисциплінарного кодексу ФВУ» або 

надається гарантійний лист про сплату внеску, підписаний офіційною особою 

команди. Протягом двох годин після закінчення зустрічі протест у письмовій 

формі подається технічному делегату ФВУ, який інформує про це суперника 

команди, що подала протест, і забезпечує розгляд протесту до початку наступного 

ігрового дня у присутності суддівської бригади опротестованої гри та 

представників обох команд. Питання, що знаходяться поза компетенцією 

технічного делегата, розглядаються Директоратом ФВУ. У разі потреби 

Директорат ФВУ приймає рішення протягом 10 діб. 

7. Сторона, що незгодна з рішенням Директорату ФВУ, має право подати 

апеляцію на це рішення в Апеляційний комітет ФВУ. 

8. Апеляції подаються письмово відповідно до «Положення про Апеляційний 

комітет ФВУ». Апеляційний комітет зобов’язаний прийняти рішення по апеляції 

на протязі 10 діб. Якщо протест відхиляється, гарантійний внесок залишається в 

розпорядженні ФВУ, а якщо задовольняється – внесок повертається позивачу на 

протязі 5 робочих днів, а винуватці порушення вимог регламентуючих документів 

караються згідно «Дисциплінарного кодексу ФВУ». У випадку задоволення 

протесту відбувається перегравання на тому ж майданчику, а якщо це неможливо, 

Директорат ФВУ приймає рішення щодо місця, часу перегравання зустрічі та 

фінансових витрат. 

9. При подачі протестів-заяв на розгляд технічного делегата, Директорату 

ФВУ, Апеляційного комітету, позивачем щоразу сплачується гарантійний внесок 
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у сумі, передбаченій «Дисциплінарним кодексом ФВУ». 

 

 

10. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

 

1. Командам, які посіли перші місця у змаганнях серед команд студентської  

вищої ліги, присвоюється звання «ЧЕМПІОН УКРАЇНИ З ВОЛЕЙБОЛУ СЕРЕД 

СТУДЕНТІВ».  

2. Командам, які посіли перші місця серед команд першої студентської ліги 

присвоюється звання «ПЕРЕМОЖЕЦЬ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ З ВОЛЕЙБОЛУ 

СЕРЕД СТУДЕНТСЬКИХ КОМАНД ПЕРШОЇ ЛІГИ». 

3. Команди, які посіли І-ІІІ місця нагороджуються кубками  ФВУ. 

4. Гравці команд, які посіли І-ІІІ місця нагороджуються медалями та 

дипломами  ФВУ. 

5. Тренери команд, які посіли І-ІІІ місця нагороджуються дипломами і 

медалями ФВУ. 

6. Ректори вищих навчальних закладів, тренери команд переможців та 

призерів змагань відзначаються дипломами ,подяками ФВУ. 

7. За підсумками сезону КСАВ ФВУ визначає рейтинг команд по лігам. 

 

11. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ 

 

1. Витрати на підготовку, організацію та проведення змагань забезпечуються 

дольовою участю команд-учасниць, органів виконавчої влади у сфері фізичної 

культури і спорту, ФВУ. 

 

2. На всеукраїнському етапі змагань команда, що приймає змагання (тур), 

компенсує витрати по:  

- виготовлення програм, афіш, запрошень, тощо; 

- оренді спортивної споруди для проведення тренувань і змагань;  

- залученню суддів та інших осіб, які задіяні в обслуговуванні змагань; 

- оплата харчування гравців і представників своєї команди. 

3. На всеукраїнському етапі змагань приїжджа команда несе наступні 

витрати:  

- приїзд команди до місця проведення змагань і у зворотньому напрямку;  

- оплата харчування гравців і представників своєї команди. 

- оплата проживання гравців і представників своєї команди. 

4. Розмір добровільних заявкових внесків команд-учасниць на проведення 

регіонального і всеукраїнського етапів змагань складає 3000 (три тисячі) грн. 

5. Для участі у регіональному і всеукраїнському етапах змагань 

рекомендовані норми витрат на проведення змагань будуть викладені в окремому 

листі. 

8. Добровільні заявкові внески команд-учасниць на проведення змагань  на 

всеукраїнському етапі змагань – на рахунок ФВУ. 



 11 

РОЗДІЛ XІІ 

МЕДИЧНИЙ КОНТРОЛЬ, СТРАХУВАННЯ І ДОПІНГ-КОНТРОЛЬ 

 

1. Гравці, які приймають участь у змаганнях, в обов’язковому порядку 

проходять медичний огляд і повинні мати допуск фізкультурно-лікарського 

диспансеру або іншої медичної установи. 

2. Гравцям, які приймають участь у змаганнях, обов’язково укласти угоду зі 

страховою компанією про страхування від нещасних випадків (травм) на час 

проведення змагань (інших фізкультурно-спортивних заходів). 

3. Використання допінгу в процесі підготовки та участі в змаганнях з 

волейболу в Україні заборонено. Гравці мають суворо дотримуватись 

антидопінгових вимог, а команди-учасниці мають забезпечити контроль і 

попередження фактів вживання допінгу та несуть за це відповідальність згідно з 

Дисциплінарним Кодексом ФВУ. 
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Додаток А 

Форма заявки  
 

Заявка 

на участь у змаганнях чемпіонату України з волейболу «Студентська ліга»  

у сезоні 2020-2021 років  

від _______________________  команди 
                                                                        (чоловічої, жіночої)                                                              

____________________________________________________________________________ 
(назва вищого навчального закладу) 

 

№ 

з

з/п 

Прізвище, ім’я, по-батькові Дата 

народження 

Спортивний 

розряд 

Віза лікаря 
(Особиста печатка 

лікаря напроти 

прізвища кожного 

гравця команди) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

     

     

     

     

     

     

 

Допущено до змагань _____________________________гравців. 
(прописом)  

 

Лікар:          підпис, ПІБ, особиста 

печатка.           печатка медичної 

установи. 

Начальник управління фізичної культури і спорту  

______________обласної державної адміністрації*:    підпис, ПІБ, печатка  
 

 

Ректор:          підпис, ПІБ, печатка. 
 

Тренер команди:         підпис, ПІБ. 
 

Президент регіональної федерації волейболу:     підпис, ПІБ, печатка 
 

 
 
*За умови участі в організаційному чи фінансовому забезпеченні команди під час змагань 

Додаток Б 

Інформація про розміри і облаштування спортивного залу 
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учасника чемпіонату України з волейболу серед студентів  
 

назва команди: _______________________________________________________________ 

назва і адреса спортивного залу: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Розміри Покриття підлоги 
синтетичне :                так      ні 
деревина (паркет):      так      ні 

 

Поверхня підлоги: 
- рівна на майданчику й у вільній зоні;    
- місцями нерівна у вільній зоні; 
- місцями нерівна на майданчику; 

 

Колір майданчика і вільної зони: 
- контрастний             - неконтрастний 

 
Розмітка підлоги: 

- чітка;                     - нечітка 
 

Освітлення: 
- добре;             - недостатнє 

 
Оснащення залу 

кількість місць для глядачів ____ 
радіофікація:              так         ні 
кондиціонування:      так         ні 
 

Табло 
Електронне                           так   ні 
Ручне біля секретаря            так   ні 
Ручне навпроти секретаря   так   ні 

Проставте дійсні розміри вільної  зони     Висота 

залу _____м 
  

 

__

_ 

м      м  

         
м 

            

м 
   

          

    

 

 

 

 

18 

м 

   

    
9 м 

   

  м      м  

         
м 

            

м 
   

          

          

        Інші приміщення 

Роздягальня                     так    ні 

Душ                                  так    ні 

Туалет                              так    ні 

Обладнання 

стійки так ні виробник   

сітка  (з антенами) так ні виробник    

суддівська вишка                          так ні   

таблички замін  (2 комплекта)  так ні   

прапорці для лінійних суддів (2 шт.) так ні   

вимірювач тиску так ні   

термометр так ні   

планка для вимірювання сітки так ні   

запасні: сітка і антени так ні   

Атрибути 

прапор ФВУ так ні   

державний прапор України так ні   

державний гімн України так ні   

Допуск до спортивного залу: 

- під час тренувань в день приїзду: з ________ год. до _________ год.  

- в ігрові дні:      з ________ год. до _________ год.   

- в останній ігровий день:   з ________ год. до _________ год.   

Представник команди __________________________   Дата _____________  

(підпис, прізвище, ініціали) 


