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керівництво змаганнями, безпосереднє прийняття всіх необхідних рішень та 

вирішення поточних питань, що відносяться до підготовки, організації та 

проведення змагань. Усі спірні питання вирішує Апеляційний комітет ГО ФВУ, 

рішення якого є остаточними. 

 

4. Учасники заходу 

 

До участі у змаганнях допускаються команди, які виконують умови цього 

Регламенту та інших регламентуючих документів, що затверджені 

Мінмолодьспортом та ГО ФВУ. 

На кожну гру змагань від кожної команди до протоколу вносяться 

прізвища чотирнадцяти гравців і п’яти офіційних представників. 

 

5. Характер заходу 

 

Змагання проводяться між командами, які посіли 1, 2, 3 місця в рейтингу 

у чемпіонаті України з волейболу (Суперліга), та Володарем Кубку України 

сезону 2020-2021 років. Якщо команда, яка посіла 1 місце в рейтингу 

чемпіонату України (Суперліга) та Володар Кубку України є одна і та ж 

команда, то змагання проводяться між командами, які посіли 1, 2, 3 місця в 

рейтингу у чемпіонаті України (Суперліга), та командою-фіналістом Кубку 

України сезону 2020-2021 років. Якщо команда-фіналіст Кубку України, та 

посіла 2 або 3 місце в рейтингу чемпіонату України (Суперліга) то змагання 

проводяться між командами, які посіли 1, 2, 3 місця в рейтингу у чемпіонаті 

України (Суперліга), та командою, яка стала бронзовим призером Кубку 

України сезону 2020-2021 років. 

 

6. Безпека та підготовка місць проведення заходу 

 

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 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів 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 19 листопада 2020 року 

№ 58 «Про затвердження протиепідемічних заходів під час проведення 

спортивних змагань на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)». Змагання проводяться у закритих 

спортивних спорудах з дотриманням санітарно-протиепідемічних заходів.  
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Відповідальність за підготовку місць проведення змагань, громадський 

порядок та безпеку їх проведення покладається на офіційного представника 

споруди, організаторів та представника Федерації. 

Відповідальність за виконання вимог постанови Головного державного 

санітарного лікаря України від 19 листопада 2020 року № 58 «Про 

затвердження протиепідемічних заходів під час проведення спортивних змагань 

на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби  

(COVID-19)» покладається на представника Федерації та лікаря змагань.  

Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стало причиною 

виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою 

відповідальність, передбачену законодавством України. 

 
7. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів 

 
Матчі змагань проводяться з п’яти партій відповідно до правил 

проведення змагань з волейболу, затверджених Міжнародною федерацією 

волейболу. 

За результатами жеребкування визначаються півфінальні пари. 

Переможці півфіналів виборюватимуть звання володаря Суперкубка України, а 

команди, які зазнали поразки, не гратимуть за 3-4 місця. 

Команда-переможець нагороджується перехідним Кубком. Гравці та 

офіційні особи команди нагороджуються медалями ГО ФВУ. Гравці та офіційні 

особи команди, що посіла 2 місце нагороджується медалями ГО ФВУ. 

Переможець змагань отримує перехідний Кубок на один рік (у разі його 

здобуття три рази поспіль Суперкубок України залишається в команді 

назавжди). 

Перехідний Кубок необхідно повернути до ГО ФВУ не пізніше ніж за 

один місяць до початку змагань наступного сезону. 

 
8. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 

 

Всі витрати, пов’язані з відрядженням команд та участю у змаганнях, 

несуть організації (клуби), що відряджають. 

Оплата відрядження, харчування та проживання представника 

Мінмолодьспорту) – за рахунок Мінмолодьспорту в межах видатків, 

визначених Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України на 2021 рік. 

Витрати, пов’язані з оплатою нагородної атрибутики (медалі) для 

переможців та призерів змагань – за рахунок приймаючої організації. Оплата 

відрядження, харчування та проживання суддів – за рахунок приймаючої 

організації. 
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