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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Змагання

- Чемпіонат України та Кубок України з гандболу, які проходять під
егідою Міністерства молоді та спорту України та Федерації гандболу
України;

Апеляція

- офіційна скарга (письмова) на рішення Комітету ФГУ, яка подається
до СТК ФГУ;

ФГУ

- всеукраїнська громадських організацій «Федерація гандболу України»;

ЕHF

- європейська гандбольна Федерація;

IHF

- міжнародна гандбольна Федерація;

Чемпіонат України

- Всеукраїнські змагання з гандболу серед жіночих та чоловічих команд
Суперліги, Вищої ліги та Першої ліги. В змаганнях

можуть (мають

право) приймати участь іноземні команди;
Гандболіст

- спортсмен, який у складі команди бере участь у навчальнотренувальному процесі та змаганнях з гандболу;

Гандболіст-

- спортсмен, який не є громадянином України, включений до складу

легіонер

команди та заявлений для участі в змаганнях;

Команда

- самостійний спортивний колектив або спортивний колектив клубу,
який бере участь в Чемпіонаті України;

Команда-господар

- команда, в ігровому залі якої проходять матчі змагань, або команда
яка стоїть в календарі першою;

Команда-гість

- команда, яка проводить матчі змагань в ігровому залі суперника, або
стоїть в календарі другою;

Клуб

- спортивний клуб, який є самостійною юридичною особою, команда
якого є учасником змагань;

Кубок України

- Кубок України з гандболу, участь в якому беруть команди (клуби), які
заявилися для участі в Суперлізі та Вищій лізі, а також аматорські
(ветеранські) команди (клуби), які не приймають участі в Суперлізі та
Вищій Лізі;

Комітет ФГУ

- Комітет з організації та проведення змагань ФГУ, який діє на підставі
Статуту ФГУ та Положення «Про Комітет з організації та проведення
змагань ФГУ»;

Комісія ФГУ

- Суддівська комісія

ФГУ, яка діє на підставі Статуту ФГУ та

Положення «Про Суддівську комісію ФГУ»;
Оренда гравця

- тимчасовий перехід гравця з одного клубу до іншого клубу;

Офіційна особа

- будь-яка особа , яка внесена в заявочний лист команди (клубу) для

команди (клубу)

участі в Змаганнях;
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Офіційна особа

- Суддя, делегат матчу, суддя-секретар, суддя-секундометрист, суддя-

матчу

інформатор та будь-які інші особи, призначені ФГУ для виконання
обов’язків у зв’язку із проведенням матчу;

Матч

- Офіційна гра, яка проводиться у відповідності до Правил та
Регламенту в межах календаря Чемпіонату України або Кубку України;

Правила

- офіційні міжнародні правила гри в гандбол, затверджені IHF;

Протест

- письмова заява про порушення Правил та/або Регламенту подана у
встановленому порядку;

Регламент

- нормативний документ ФГУ, який встановлює порядок та умови участі
гандбольних команд (клубів), гравців, тренерів, офіційних осіб та інших
осіб в змаганнях Чемпіонату України та Кубку України з гандболу;

Суддя

- посадова особа, яка в установленому порядку отримала суддівську
ліцензію ФГУ та виконує свої обов’язки відповідно до Правил та
Регламенту;

Суддівська

- посадові особи, які в установленому порядку призначені Комітетом

бригада

ФГУ для обслуговування матчів з гандболу до складу якої входять:
двоє суддів, делегат, суддя-секретар, суддя-секундометрист, суддяінформатор;

Делегат

- посадова особа, яка в установленому порядку отримала ліцензію
делегата ФГУ та призначена Комітетом ФГУ для виконання офіційних
функцій з контролю організації, підготовки та проведення матчу
(змагань), дотримання вимог Регламенту та інших документів ФГУ
щодо проведення змагань;

СТК ФГУ

- спортивно-технічний комітет ФГУ – колегіальний орган, який
розглядає спори, що виникають в процесі проведення змагань, а також
розглядає апеляції на рішення Комітету ФГУ;

Ігровий зал

- спортивна споруда в якій відбуваються матчі Чемпіонату України та
Кубку України з гандболу та відповідає необхідним спортивним,
технічним та безпечним нормам ;

Трансфер

- будь-який (строковий, безстроковий, платний, безоплатний) перехід
гандболіста з одного клубу до іншого;

Міжнародний
трансфер

- будь-який перехід (строковий, безстроковий, платний, безоплатний)
гандболіста

з

клубу

однієї

національної

гандбольної

асоціації

(федерації) до клубу іншої;
Форс-мажор

- надзвичайна, непереборна і непередбачувана за даних умов сила,
яку неможливо передбачити та упередити, і яка не залежить від волі та
дій фізичних та юридичних осіб;

Суб’єкт гандболу

- Команда (и), клуб(и), гандболісти, делегати, судді та інші офіційні
особи клубу та офіційні особи матчу(в) Змагань.;
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Група АСС
Дочірня команда

- автоматизована система статистики гри;
- це команда (клуб), яка створена та діє в установленому порядку і має
юридичні відношення з основною командою на підставі відповідного
договору. має юридичні відношення з основною командою, згідно з
договором між ними. На підставі договору між двома суб’єктами
визначається «Основна» та «Дочірня» команда (клуб) ;

Суперкубок
України

-Суперкубок України з гандболу розігрується між чемпіоном та володарем
Кубка України минулого сезону. У разі, якщо чемпіоном України та
володарем Кубка України стає одна команда (клуб), тоді Суперкубок
розігрується між чемпіоном України та командою-фіналістом
України;

ВАДА

Всесвітня антидопінгова асоціація.
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Кубка

СТАТТЯ 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
1.1

Чемпіонат України з гандболу проводиться з метою розвитку та популяризації

гандболу в Україні.
1.2

Завданнями змагань є:

- визначення переможця та призерів змагань;
- визначення місць команд у підсумковій турнірній таблиці;
- визначення учасників європейських (міжнародних) змагань;
- підвищення рівня майстерності гандболістів;
- створення умов, необхідних для успішного виступу українських клубних команд у
змаганнях, що проводяться під егідою EHF, та інших міжнародних змаганнях;
- створення умов для якісної підготовки та успішного виступу національних збірних команд
України в міжнародних змаганнях, забезпечення обов’язкової участі гандболістів у матчах
національних збірних;
- розширення глядацької аудиторії та залучення широких верств населення до занять
спортом.
СТАТТЯ 2. УПРАВЛІННЯ ЗМАГАННЯМИ
2.1 Чемпіонат України спільно проводять Міністерство молоді та спорту України та Федерація
гандболу України.
2.2 Загальне керівництво підготовкою та проведенням Чемпіонату здійснюється Комітетом з
організації та проведення змагань ФГУ (далі Комітет).
2.3. До компетенції Комітету входить забезпечення виконання вимог цього Регламенту,
керівництво змаганнями, безпосереднє прийняття всіх необхідних рішень та вирішення поточних
питань, що відносяться до підготовки, організації та проведення змагань.
2.4. Змагання проводяться за Правилами гри в гандбол, затвердженими IHF, у відповідності
до цього Регламенту, календарів змагань, інших нормативно-регулятивних документів щодо
проведення змагань офіційним м’ячем для проведення чемпіонату фірми «JOMA», затвердженими
ФГУ.
СТАТТЯ 3. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
3.1. Склад учасників змагань затверджує Комітет з організації та проведення змагань ФГУ на
підставі поданих заявок від команд (клубів).
3.2. До участі в змаганнях допускаються клуби (команди), які:
3.2.1. Уклали Договір з ФГУ про участь в змаганнях.
3.2.2. Подали у встановлений ФГУ термін заявкову документацію.
3.2.3. Виконали вимоги цього Регламенту та Статуту ФГУ.
3.2.4. Зобов’язуються виконувати статутні та регламентні документи ФГУ, визнають її
юрисдикцію та компетенцію.
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3.3. При проведенні змагань кожен Клуб (команда) визнає права ФГУ:
3.3.1. На телевізійні трансляції матчів, які проводяться під егідою ФГУ.
3.3.2. Маркетингові та ліцензійні права на логотипи, символіку, торгові знаки та марки ФГУ.
3.3.3. На використання телевізійних, відео, аудіо та фотоматеріалів щодо проведення змагань,
включаючи зображення гравців, тренерів та інших офіційних осіб.
3.4. Під час проведення змагань Клуби (команди) мають права:
3.4.1. На організацію та проведення домашніх матчів в спортивних спорудах, які відповідають
вимогам Правил та Регламенту.
3.4.2. На телевізійні трансляції ігор на місцевих телеканалах.
3.4.3. На реалізацію квитків на домашні матчі.
3.4.4. На розміщення рекламних матеріалів (рекламні щити, розтяжки, плакати, інформаційне
табло та ін.).
3.5. Гандбольний (спортивний) клуб, який заявляє команду для участі в Суперлізі обов’язково
мати:
- договір з ФГУ про участь в змаганнях;
- гравців (спортсменів), які можуть вирішувати спортивні завдання, що стоять перед клубом;
- тренерські кадри з вищою спеціальною освітою;
- офіційний Web-сайт (рекомендовано) та електронну адресу;
- забезпечення ТВ/інтернет трансляцій матчів;
- власний або орендований спортивний зал, який відповідає вимогам проведення Чемпіонату
за міжнародними правилами гандболу ІНF та регламентуючими документами ФГУ;
- договір зі страховою компанією щодо страхування гравців команди під час спортивної
діяльності;
- фінансову спроможність для сплати обов’язкових платежів та для забезпечення
життєдіяльності гандбольної команди.
3.6. Гандбольний (спортивний) клуб, який заявляє команду для участі у Вищій та Першій лізі
повинен мати:
- договір з ФГУ про участь в змаганнях;
- гравців, які можуть вирішувати завдання, що стоять перед клубом;
- тренерські кадри з вищою спеціальною освітою;
- електронну адресу;
- власний або орендований спортивний зал, який відповідає вимогам проведення Чемпіонату
за міжнародними правилами гандболу ІНF та регламентуючими документами ФГУ;
- фінансову спроможність для сплати обов’язкових платежів та для забезпечення
життєдіяльності гандбольної команди.
3.7. Гандбольний (спортивний) клуб несе відповідальність за поведінку своїх гравців, тренерів
та офіційних осіб, які є представниками клубу (команди) під час гри.
3.8. Гандбольний (спортивний) клуб, який заявляє команду для участі в Суперлізі,
зобов'язаний при подачі заявочного листа до Комітету:
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- надати підписаний з Федерацією гандболу України Договір про співпрацю (додаток №1);
- надати копію банківського доручення про сплату заявочного внеску;
- надати сертифікати тренерів на право роботи з командами майстрів України;
- надати офіційну довідку з платіжними реквізитами клубу, юридичною і фактичною адресами,
телефонами, адресою електронної пошти клубу, телефонами тренерів, адміністратора, бухгалтера
та спортивної споруди, на якій команда (яку заявляє гандбольний клуб) проводить домашні зустрічі;
3.9. Гандбольний (спортивний) клуб, який заявляє команду для участі у змаганнях Вищій та
Першій лізі, зобов'язаний при подачі заявочного листа до Комітету:
- надати підписаний з Федерацією гандболу України Договір про співпрацю (додаток №1);
- надати офіційну довідку з фактичною адресою, телефонами, адресою електронної пошти
клубу, телефонами тренерів, адміністратора та спортивної споруди, на якій команда (яку заявляє
гандбольний клуб) проводить домашні зустрічі.
3.10. Комітет ФГУ на своєму засіданні приймає рішення про допуск команди гандбольного
(спортивного) клубу до участі у чемпіонаті України з гандболу.
3.11. Гандбольні (спортивні) клуби, які порушили вимогу пункту 3 цього Регламенту, до участі
в змаганнях не допускаються.
3.12. Переходи гравців з одного клубу в інший регулюються Положенням про перехід гравців
(додаток №2).
СТАТТЯ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
4.1. Суддівство ігор чемпіонату України здійснюється суддями, які установленому порядку
отримали ліцензію ФГУ. Кожну зустріч обслуговують: делегат, два судді на майданчику, місцева
бригада з 3-х суддів-секретарів (суддя-секретар, суддя-секундометрист, суддя-інформатор) та
група АСС (для чоловічої Суперліги). При туровій системі (три гри та більше) призначається
необхідна кількість суддівських бригад та дві бригади з 3-х місцевих суддів-секретарів (з головним
секретарем туру).
4.2. Суддів на майданчику затверджує

Комітет ФГУ за поданням Суддівської комісії ФГУ.

Делегатів ФГУ призначає Комітет.
4.3. Інформація про призначення суддів та делегата повинна бути опублікована на офіційному
сайті ФГУ не пізніше ніж за 10 днів до початку туру для Суперліги та за 5 днів для Вищої ліги.
4.4. Гандбольний (спортивний) клуб, який бере участь у чемпіонаті України з гандболу,
зобов'язаний забезпечити виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 2025 від
18.12. 1998 р. «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць
для проведення масових спортивних та культурно-розважальних заходів», а також забезпечити:
- дотримання загального порядку;
- охорону суддівської бригади і команду гостей з обов'язковим запрошенням працівників міліції
або іншої охоронної служби.
4.5. Гандбольний (спортивний) клуб, який приймає змагання, зобов’язаний:
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- виключити присутність у суддівській кімнаті будь-яких сторонніх осіб, окрім суддів, які
призначені на гру, делегата ФГУ та представників ФГУ;
- забезпечити делегату ФГУ доступ до мережі Інтернет (для чоловічої Суперліги), а також
телефонним, та електронним зв'язком з офісом ФГУ для надання інформації про результати ігор;
- забезпечити чергування під час гри медичного працівника, а в разі потреби – швидку
медичну допомогу;
- надати команді (клубу) гостю час для тренувань за день до початку змагань і в період
змагань (не менше ніж одну годину в день в ігровому залі);
- створити умови для роботи телевізійної бригади;
- створити умови для роботи групи АСС - автоматизована система статистики (2 особи),
використовуючи програму "InfoHandball" (для чоловічих команд Суперліги обов’язково);
- клуби чоловічої Суперліги зобов’язані вести комп'ютерну статистику ігор (група АССавтоматизована система статистики гри);
- клуби чоловічої Суперліги зобов’язані не пізніше однієї години після закінчення гри надіслати
координатору груп АСС статистичну інформацію про матч та опублікувати її на своєму сайті;
- надати невідкладно за запитом Комітету, СТК ФГУ та команд-учасниць відеозапис гри (для
команд-учасниць Суперліги).
4.6. Гандбольні (спортивні) клуби, які проводять змагання, повинні не пізніше ніж за 7 днів до
початку змагань надавати Комітету ФГУ та командам гандбольного (спортивного) клубу гостей таку
інформацію:
- час початку ігор;
- назву, адресу і телефон спортивної споруди;
- назву, адресу і телефон готелю, де будуть проживати учасники, судді та делегат ФГУ(тільки
до Комітету).
4.7. Всі випадки недотримання вимог та правил цього Регламенту розглядаються Комітетом з
організації та проведення змагань ФГУ, який залежно від обставин та ступеня порушення приймає
рішення про вживання дисциплінарних або фінансових (штрафних) санкцій. Санкції можуть бути
комбінованими (дисциплінарними та фінансовими). Рішення Комітету з організації та проведення
змагань

ФГУ є обов'язковими для виконання всіма гандбольними (спортивними) клубами, які

беруть участь у чемпіонаті України з гандболу, і вступають в силу з моменту їх прийняття. Розміри
фінансових (штрафних) санкцій ФГУ на період чемпіонату України з гандболу сезону 2017/2018
регламентовані додатком №3 до цього Регламенту.
4.8. Спортсмени і офіційні особи команди (клубу), причетні до застосування допінгових
препаратів, дискваліфікуються на різні терміни відповідно до антидопінгового Кодексу ВАДА
(Всесвітня антидопінгова асоціація) і Регламенту IHF;
4.9. Учасникам чемпіонату України з гандболу, керівникам команд (клубів), гравцям, тренерам
та іншим офіційним особам команд (клубів), суддям, делегатам (членам суддівських бригад)
забороняється укладати парі на ці змагання, грати на тоталізаторі та робити ставки в букмекерських
конторах по своїх видах спорту.
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5.0 Гандбольні (спортивні) клуби та Комітет зобов’язані дотримуватися правил щодо надання
необхідних документів в триденний термін. При порушенні даного терміну застосовуються штрафні
санкції.
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СТАТТЯ 5. СИСТЕМА РОЗІГРАШУ
5.1. Чемпіонат України з гандболу серед чоловічих та жіночих команд Супер, Вищої та Першої
ліги проводиться за системою, яка встановлюється в залежності від кількості команд, що подадуть
заявки. Остаточна система розіграшу чоловічої та жіночої Суперліги, чоловічої та жіночої Вищої
ліги, чоловічої та жіночої Першої ліги визначається Комітетом після отримання заявок.
Обов’язково брати участь у розіграшу Кубку України чоловічим та жіночим командам Супер
ліги та командам Вищої ліги. Обов’язково розігрується

Суперкубок України

між чемпіоном та

володарем Кубка України минулого сезону. Якщо чемпіоном України та володарем Кубку України є
одна команда, то змагання проводяться між чемпіоном України та фіналістом Кубку України. У разі
неможливості участі, за будь-яких обставин, у Суперкубку України однієї з команд-фіналістів Кубку
України, до змагань може бути допущена команда, що посіла 2-3 місце у чемпіонаті України
(Суперліга). План-календар змагань розробляється Комітетом і затверджується Президією ФГУ не
пізніше, ніж за 20 діб до початку змагань. У календарі вказуються базові дати проведення змагань.
Календар змагань формується після сліпого жеребкування.
5.2. До змагань чемпіонату України допускаються українські та іноземні команди, які своєчасно
подали до ФГУ заявку встановленого зразку на участь у змаганнях. Заявки приймаються за
адресою: 01601 Київ, вул. Січових Стрільців №10.(заявки відправляються у сканованому вигляді):
Телефон: +38 (044) 272-11-91
Тел/факс : +38(044) 272-11-91
E-mail:uhf15@ukr.net, uhf@nbi.com.ua
5.3. З метою популяризації гандболу в Україні, підвищення рівня майстерності українських
гандболістів, а також підвищення рівня проведення чемпіонату України, до змагань можуть бути
допущені іноземні команди. Іноземні команди, які посядуть в чемпіонаті України з гандболу місця,
що дають право виступати в Європейських Кубках, не мають право виступати від України у
зазначених змаганнях. Таке право переходить до української команди, яка посіла наступне місце
після іноземної команди.
5.4. Матчі чемпіонату України проводяться у спортивних залах, що відповідають вимогам
проведення чемпіонату України з гандболу, а також Правилам проведення змагань з гандболу.
5.5. Перелік команд-учасниць та систем розіграшу визначені у додатках № 4, 4-1, 4-3.
5.6 Організаційні питання з проведення чемпіонату України з гандболу.
5.6.1. На кожну гру чемпіонату України з гандболу від кожного клубу (команди) до протоколу
вносяться прізвища не більше 16 гравців і не більше чотирьох офіційних представників (для команд
Суперліги присутність лікаря обов’язкова). За одну годину до початку матчу проводиться технічна
нарада, на якій затверджується остаточна технічна заявка на гру, в яку вносяться прізвища і номери
гравців та прізвища офіційних осіб, які внесені в заявковий лист клубу (команди) та допущені
Комітетом до участі в змаганнях. Заміна гравців у технічній заявці після технічної наради
забороняється. Поіменна кількість гравців та офіційних осіб, які беруть участь у даній грі, повинні
чітко відповідати поіменній кількості гравців та офіційних осіб офіційного протоколу матчу.
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Офіційними особами А, В, С, D, які занесені в офіційний протокол на кожну гру, мають бути:
тренери з вищою спеціальною освітою, свідоцтвом (сертифікат) ФГУ на право роботи з командами
майстрів України, дипломований лікар та/або масажист із свідоцтвом фахівця.
5.6.2. Тренер-гравець має право брати участь в іграх чемпіонату України з гандболу при
наявності сертифіката тренера та за умови внесення до заявочного листа команди, як гравець.
5.6.3. Представник команди, внесений у Протокол як офіційна особа "А", зобов'язаний мати
при собі сертифікат тренера. Тільки офіційна особа "А" має право звертатися до суддівського
столика, брати командний "тайм-аут". У разі відсутності офіційної особи А право брати командний
"тайм-аут" переходить до офіційної особи B або С, D. Якщо тренер не має сертифіката ФГУ на
право роботи з командами майстрів України, то він не допускається до участі у чемпіонаті України з
гандболу.
5.6.4. Команда для участі в чемпіонаті України з гандболу зобов'язана мати два комплекти
контрастних відтінків (світлих та темних) спортивної форми для польових гравців (розміщення
прізвище на спортивної формі польових гравців, воротаря не обов'язково)

і три комплекти для

воротарів (під час гри всі воротарі однієї команди повинні мати форму однакового кольору). У разі
збігу кольорів спортивну форму на гру змінює та команда, яка у розкладі ігор стоїть другою.
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5.6.5. Клубу (команді), яка не з'явилась на календарний матч чемпіонату України з гандболу
зараховується технічна поразка з рахунком 0:10 (відповіно комнді суперника зараховується технічна
перемога з рахунком 10-0), віднімаються 2 (два) очки з турнірної таблиці та за рішенням Комітету
застосовуються фінансові санкції. До наступного матчу чемпіонату України з гандболу клуб
(команда) допускається тільки після рішення Комітету ФГУ про допуск.
5.6.6. За неявку на 2 (дві) календарні гри протягом Чемпіонату, Комітет ФГУ вносить на
розгляд Президії ФГУ пропозицію про зняття команди з чемпіонату України (чоловічої Суперліги) .
Якщо така команда зіграла менше 50% від запланованої кількості матчів основного раунду, то всі
набрані нею очки (результати) анулюються, а якщо 50% і більше– їй зараховуються технічні поразки
(0:10) в матчах, що залишилися, а командам суперницям зараховуються технічні перемоги (10:0).
Рішення щодо подальшої участі в змаганнях команд жіночої Суперліги, Вищих та Перших ліг
приймаються Комітетом.
Грошові внески клубу, команду якого знято з чемпіонату України, не повертаються.
5.6.7. Клубу (команді), яка не забезпечила проведення домашнього матчу, зараховується
технічна поразка з рахунком 0:10(відповіно комнді суперника зараховується технічна перемога з
рахунком 10-0) , віднімаються 2 (два) очка з турнірної таблиці, за рішенням Комітету ФГУ
застосовуються фінансові санкції, а також покладається відповідальність за відшкодування командісуперниці витрат по відрядженню. До наступного туру чемпіонату команда допускається тільки
після рішення Комітету ФГУ про допуск.
5.6.8. У разі, якщо команда залишила ігровий майданчик до закінчення офіційного ігрового
часу, то їй зараховується технічна поразка з рахунком 0:10 (відповіно комнді суперника
зараховується технічна перемога з рахунком 10-0), за рішенням Комітету ФГУ застосовуються
фінансові санкції.
У разі, якщо матч припинений з вини обох команд, їм зараховуються технічні поразки та за
рішенням Комітету ФГУ застосовуються фінансові санкції.
До наступної гри чемпіонату України клуб (команда) допускається тільки після рішення
Комітету ФГУ про допуск.
5.6.9. При туровій системі розіграшу початок ігор повинен бути не раніше 11.00. При системі
розіграшу з роз'їздами – початок повинен бути не раніше 17.00 (рішення про можливу зміну початку
матчу приймає Комітет після звернення команд(клубів) учасників матчу. При системі «здвоєних
матчів» - початок першого матчу повинен бути не раніше 17:00, початок другого матчу (наступного
дня) не раніше 11:00. Час проведення матчів чемпіонату України серед чоловічих та жіночих команд
Вищої та Першої ліг встановлюється на підставі узгодженого рішення команд, які грають між собою.
5.6.10. Матчі Чемпіонату можуть бути перенесені виключно в інтересах національних збірних
команд України та команд, які приймають участь в розіграші європейських Кубків, а також за
наявності форс-мажорних обставин, які виключають можливість проведення матчу. Рішення про

13

перенесення ігор (матчів) чемпіонату України з гандболу приймаються на засіданні Комітету з
організації та проведення змагань ФГУ.
5.6.11. Матчі

останнього туру чемпіонату України (якщо вони впливають на остаточний

розподіл місць) повинні проводитись в одну дату і в один час. Будь-які переноси матчів останніх
двох календарних турів забороняються.
5.6.12. Якщо на лаві запасних гравців під час гри знаходиться особа, не зазначена в заявці
клубу на матч, відповідальність несе клуб. При такому порушенні Комітет ФГУ (на підставі рапорту
та відмітки у протоколі делегатом ФГУ) має право застосувати заходи дисциплінарного характеру.
5.6.13. За участь у грі незаявленого гравця (гравців) або офіційну особу, який є громадянином
іншої країни, та на якого український гандбольний (спортивний) клуб вчасно не оформив відповідні
документи у ФГУ – команді зараховується поразка з рахунком 0:10(відповіно комнді суперника
зараховується технічна перемога з рахунком 10-0). При такому порушенні Комітет має право
накласти на гандбольний (спортивний) клуб дисциплінарні санкції та штрафні санкції.
5.6.14. Гравці, тренери та інші офіційні особи, які знаходяться за межами ігрового спортивного
майданчику, можуть бути попереджені i дискваліфіковані як суддями, які обслуговують дану зустріч,
так і делегатом ФГУ.
5.6.15 Гандбольний (спортивний) клуб має право заявляти у чемпіонаті України з гандболу
більше однієї команди.
СТАТТЯ 6. ВИЗНАЧЕННЯ МIСЦЬ У ЧЕМПІОНАТІ
6.1 Перелік систем розіграшу чемпіонату України з гандболу визначені у додатках № 4, 4-1.
6.2 Місця для команд визначаються за найбільшою сумою очок, які вони отримали протягом
чемпіонату України з гандболу. За перемогу команді нараховується два очки, за нічию – одне, за
поразку – нуль.
6.3 При рівності очок у двох і більше команд, місця розподіляються за таким принципом :
- за більшою кількістю набраних очок в іграх між ними;
- за кращою різницею м'ячів в іграх між ними;
- за кращою різницею закинутих та пропущених м'ячів у всіх іграх чемпіонату України з
гандболу;
- за більшою кількістю перемог у всіх іграх чемпіонату України з гандболу;
- за більшою кількістю закинутих м'ячів у всіх іграх чемпіонату України з гандболу;
- за жеребкуванням.
СТАТТЯ 7. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ПРИЗЕРІВ ЗМАГАНЬ.
7.1. Команді, яка посіла перше місце у Суперлізі чемпіонату України з гандболу, присвоюється
звання "Чемпіон України". Команда нагороджується перехідним кубком Федерації гандболу України.
7.2. По 16 гравців, 2 тренери, лікарі і масажисти (згідно заявки), три керівника кожного
гандбольного (спортивного) клубу, які посіли з першого по третє місця, нагороджуються дипломами
(відповідно першого, другого та третього ступенів) та медалями Міністерства молоді та спорту
України. У кожній команді нагороджуються гравці, які протягом чемпіонату України з гандболу взяли
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участь у 50% та більше ігор. Клуб (команда), яка посіла останнє місце за підсумками Чемпіонату
України серед жіночих та чоловічих команд Суперліги сезону 2017-2018 рр, у наступному сезоні
буде брати учать у Чемпіонаті України з гандболу серед жіночих та чоловічих команд Вищої ліги
сезону 2018-2019 рр.
7.3. Команди Вищої ліги, які посіли з першого по третє місця у чемпіонаті України з гандболу,
нагороджуються медалями та дипломами ФГУ (відповідно до п. 7.2) . Крім цього, командіпереможцю надається право брати участь в Чемпіонаті України з гандболу серед жіночих та
чоловічих команд Супер ліги сезону 2018-2019 рр. У разі відмови рішення про участь однієї з
команд-призерів приймає Президія Федерації гандболу України за поданням Комітету ФГУ. Клуб
(команда) яка посіла останнє місце за підсумками Чемпіонату України серед жіночих та чоловічих
команд Вищої сезону 2017-2018 рр, у наступному сезоні буде брати учать у Чемпіонаті України з
гандболу серед жіночих та чоловічих команд Першої ліги сезону 2018-2019 рр.
7.4. Команди Першої ліги, які посіли з першого по третє місця у чемпіонаті України з гандболу,
нагороджуються медалями та дипломами ФГУ (відповідно до п. 7.2) . Крім цього, командіпереможцю надається право брати участь в Чемпіонаті України з гандболу серед жіночих та
чоловічих команд Вищої ліги сезону 2018-2019 рр. У разі відмови рішення про участь однієї з
команд-призерів приймає Президія Федерації гандболу України за поданням Комітету ФГУ.
7.5. Кубки для команд переможців чемпіонату України з гандболу (жінки та чоловіки) є
перехідними призами. Переможець чемпіонату України з гандболу отримує перехідний кубок на
один рік.
7.6. Перехідний кубок необхідно повернути до Секретаріату ФГУ не пізніше ніж за один місяць
до початку заключного туру чемпіонату.
СТАТТЯ 8. УЧАСТЬ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КУБКАХ
8.1. За підсумками чемпіонату України з гандболу гандбольному (спортивному) клубу
надається право заявляти команду для участі у змаганнях Європейських Кубків:
- перше місце команди у чемпіонаті України з гандболу (Суперліга, чоловіки, жінки) – участь у
Лізі чемпіонів;
- друге місце команди у чемпіонаті України з гандболу (Суперліга, чоловіки, жінки) – участь у
розіграші Кубка EHF;
- третє місце команди у чемпіонаті України з гандболу (Суперліга, чоловіки) – участь у Кубку
Виклику;
- володар Кубку України з гандболу серед чоловічих та жіночих команд – участь у Кубку
Виклику; якщо володар Кубка України зайняв за підсумками сезону 2017-2018 років в чемпіонаті
України 1-е або 2-е місця, то право участі у Кубку Виклику надається фіналісту Кубка України;
- третє та четверте місця у чемпіонаті України з гандболу (Суперліга (жінки) – участь у Кубку
Виклику;
8.2. Гандбольний (спортивний) клуб, який має право заявляти команду для участі у Кубках
Європи, подає до Секретаріату ФГУ документи згідно регламентних документів EHF.
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9. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЗМАГАНЬ
9.1. У заявочний лист для участі в чемпіонаті України з гандболу клуб (команда) повинен
включити не менше 16, але не більше 25 гравців, головного тренера, тренера, лікаря, масажиста та
менеджера. Усі зміни до заявочного листа повинні бути надані до Комітету не пізніше ніж за 3 доби
до початку першої гри чемпіонату.
Після офіційно затвердженого заявочного листа кожний клуб (команда) за 3 доби до початку
наступної гри має право дозаявити будь-яку кількість гравців при наданні дозаявочного листа та
сплати дозаявочного внеску за кожну особу (додаток №7).
9.2. У заявочному листі клуб (команда) повинен вказати прізвище, ім'я та по-батькові, число,
місяць та рік народження, спортивне звання, ігровий номер гравця, зріст, вагу, ігрове амплуа,
домашню адресу, № паспорта, громадянство, термін дії контракту (за наявності), прізвище ім'я побатькові першого тренера гравця, дозвіл лікаря спортивного диспансеру.
9.3. Три примірники заявочного листа для участі в чемпіонаті України з гандболу повинні бути
затверджені президентом клубу,

регіональною федерацією гандболу,

обласним (міським)

управлінням фізичної культури і спорту, лікарем та печаткою міського чи обласного фізкультурноспортивного диспансеру.
9.4. У заявочний лист повинні бути внесені данні по керівному складу команди (головний
тренер, тренер, лікар, масажист, менеджер, який персонально відповідає за організацію та
проведення матчів). Тренери, які не отримали свідоцтво на право роботи з командами майстрів
України, не допускаються до керівництва командами у чемпіонаті України.
9.5. Заявочний лист та документи для участі в чемпіонаті України з гандболу сезону 2017-2018
років повинні бути надані клубом (командою) до Комітету ФГУ з проведення змагань у
роздрукованому або електронному вигляді.
9.6. Заявочні листи затверджуються Комітетом ФГУ та погоджуються з Міністерством молоді
та спорту України.
9.7. Після оформлення заявочних листів та документів, всі гравці і тренери включаються до
офіційного реєстру ФГУ.
9.8. Під час проведення чемпіонату України з гандболу клуби (команди), які мають дочірні
команди у різних лігах або у

одній

лізі, можуть переводити гравців з дочірньої команди (які

відносяться лише до вікової групи юнаків та юніорів) до основної та зворотно в необмеженій
кількості на підставі до заявочного листа відповідно до додатку № 6. Гравців, що були заявлені на
момент початку чемпіонату до основної команди, забороняється в подальшому переводити до
дочірньої команди. Усі зміни у заявочних листах команд, які беруть участь у чемпіонаті України,
своєчасно розміщуються на офіційному сайті ФГУ.
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10. ПРОТЕСТИ
10.1. Протест про незгоду з результатами гри надається офіційною особою «А» у письмовій
формі делегату ФГУ протягом години після закінчення зустрічі з обов’язковою відміткою в протоколі,
про що сповіщається команда-суперниця.
Протести не приймаються:
- на призначення та дії суддів згідно з Правилами ІНF;
- на призначення ігор згідно з затвердженим календарем;
- у випадку порушення процедури подання протесту.
10.2. Після подачі протесту гандбольний (спортивний) клуб, який подав протест, повинен
надати до секретаріату ФГУ відеозапис зустрічі та зробити протягом трьох днів грошову заставу
(додаток № 3).
10.3. Протягом 5 (п’яти) робочих днів, від дня прийому відеозапису та отримання грошової
застави, Комітет ФГУ розглядає протест та приймає рішення, проінформувавши про це команди, які
приймали участь у відповідному матчі. Рішення Комітету ФГУ розміщується на сайті ФГУ.
10.4. Гандбольний (спортивний) клуб має право звернутись з апеляцією до СТК ФГУ на
рішення Комітету з організації та проведення змагань ФГУ. Апеляція подається до СТК ФГУ
протягом трьох днів з моменту прийняття рішення на засіданні Комітету з організації та проведення
змагань ФГУ.
10.5. Протягом 3 (трьох) робочих днів від дня прийому апеляції СТК ФГУ повинен розглянути
апеляцію та прийняти рішення. Рішення СТК ФГУ розміщується на сайті ФГУ.
СТАТТЯ 11. ДИСЦИПЛІНАРНІ СТЯГНЕННЯ
11.1. Учасники чемпіонату України з гандболу зобов’язані виконувати діючі Правила гри,
вимоги Регламенту.
11.2. Гравці, тренери та судді можуть бути дискваліфіковані – тобто відлучені від участі у
чемпіонаті України з гандболу на обмежений або необмежений термін.
11.3. Гравці, тренери які не з’явилися до лав збірних команд України без поважних причин,
можуть бути дискваліфіковані від участі у чемпіонаті України з гандболу на обмежений або
необмежений термін.
11.4. Рішення про дискваліфікацію гравців, тренерів і суддів приймає на своєму засіданні
Комітет з організації та проведення змагань ФГУ або СТК ФГУ, рішення якого є остаточним.
11.5. У випадку дискваліфікації під час матчу з послідуючим записом суддів у протоколі та
поданням рапорту, гравець або тренер автоматично пропускає мінімум одну гру. Комітет з
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організації та проведення змагань ФГУ має право збільшити термін дискваліфікації гравця або
тренера з послідуючим накладанням на них штрафу.
11.6. До суддів, які не змогли попередити хуліганські дії гравців на майданчику, згідно рішення
Комітету ФГУ та з узгодження з судівською комісією, застосовуються фінансові та дисціплінарні
санкції включно до дискваліфікаціїї. Рішення про допуск приймає Комітет ФГУ на підставі
клопотання суддівської коміссії.
11.7. Дискваліфіковані гравці втрачають право на перехід з одного клубу до іншого, а також на
отримання Міжнародного Трансферного Сертифікату, а на клуб (команду), за який виступають
зазначені спортсмени, накладаються штрафні санкції відповідно до додатку № 3.
11.8.

За

клопотанням

гандбольного

(спортивного)

клубу,

у

якому

спортсмен

був

дискваліфікований, СТК ФГУ може розглянути питання щодо зменьшення терміну дискваліфікації.
11.9. Розміри штрафних санкцій ФГУ на період чемпіонату України з гандболу сезону наведені
в Додатку № 3.

СТАТТЯ 12. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ
12.1. Гандбольний (спортивний) клуб, який приймає тур, несе витрати з:
- організації тура, його реклами;
- забезпечення швидкої медичної допомоги (за необхідності);
- забезпечення команд гостей і суддівські бригад місцевим транспортом;
- оплати роботи та проїзду суддів, делегата ФГУ (крім літака і поїзду у залізничних вагонах СВ
та першого класу Інтерсіті), добові (за час знаходження в дорозі), розміщення і харчування;
- при використанні суддями і делегатами ФГУ для проїзду власного автотранспорту (за
попереднім узгодженням з клубом-господарем) розрахунки здійснюються згідно з наданими чеками
на бензин і нормативами кілометражу.
- оплати роботи місцевої бригади суддів-секретарів;
- забезпечення необхідної документації (протокол зустрічі; технічні заявки).
12.2. Розрахунки повинні здійснюватись до початку ігор (матчів) чемпіонату України з
гандболу. Після закінчення матчу суддям та делегату ФГУ необхідно направити листом до клубу
проїзні документи не пізніше, ніж за 48 годин після його закінчення. При невиконанні цього пункту
Регламенту з підзвітних осіб стягується штраф на рахунок клубу згідно діючого Законодавства
України.
12.3. Оплата роботи суддів, делегата ФГУ, суддів-секретарів здійснюється згідно із
затвердженими нормами (додаток № 5).
12.4. Витрати з відрядження команд, їх харчування та розміщення несуть організації (клуби),
які команду відряджають.
12.5. Оплата заявочного внеску гандбольним (спортивним) клубом (для учасників Суперліги
та Вищої ліги ) за участь команди у чемпіонаті України з гандболу сезону 2017/2018 років
проводиться у два етапи по 50% від заявкового внеску:
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- перший – до 31 серпня 2017 року (для команд Суперліги),
-перший – до 30 вересня 2017 року ( для команд Вищої ліги).
- другий – до 01 березня 2018 року. ( для команд супер та вищої ліги) (додаток № 6).
В окремих випадках Президія ФГУ може прийняти рішення про звільнення клубу від сплати
заявочного внеску.
12.6. При несвоєчасній сплаті гандбольним (спортивним) клубом заявочного внеску Комітет
ФГУ може прийняти рішення про виключення клубу (команди) зі змагань.
12.7. З метою популяризації гандболу та підвищення рівня масовості виду спорту в Україні у
сезоні 2017-2018 років команди (клуби) Першої ліги (чоловіки, жінки) допускаються до участі у
змаганнях без сплати заявочних внесків.

СТАТТЯ 13. РЕКЛАМА ТА ЗВ'ЯЗОК ІЗ ЗАСОБАМИ MACOBOЇ ІНФОРМАЦІЇ
13.1. Рекламу спонсорів гандбольних (спортивних) клубів на ігровій формі гравців у змаганнях,
які проводяться під юрисдикцією ФГУ, дозволяється носити на передній чи задній частині футболки.
13.2. Зовнішній бік правих рукавів ігрової форми клубів (команд), які беруть участь у чемпіонаті
України з гандболу, зарезервований виключно для реклами ФГУ без фінансової участі клубу.
13.3. ФГУ має право сама виготовляти та проводити рекламу. Ця реклама має пріоритет.
13.4. Для реклами дозволяється використовувати назву фірми та продукції, а також торгові
марки у тому випадку, якщо вони відповідають вимогам законодавства України стосовно реклами.
Реклама не повинна бути політичною, релігійною чи мати ідеологічний характер.
13.5. Заборонена реклама алкогольних напоїв, виробів з тютюну та наркотиків. Не
дозволяється використовувати фарби з люмінісценію.
13.6. Максимально допущені розміри реклами:
- зовнішні розміри: ширина - 22 см, довжина - 25 см чи максимально 550 кв. см.
13.7. Федерація гандболу України є власником виключних прав на трансляцію передач або
відтворення на телебаченні і радіо, а також на розповсюдження будь-яким аудіовізуальним або
радіофонічним методом у прямій трансляції, у записі, повністю або частково ігор, які проводяться
на території України для національних та інших збірних команд країни під юрисдикцією ФГУ.
13.8. Права на організацію телевізійної трансляції за участю клубних команд належать
виключно клубам, які повинні намагатися максимально розповсюджувати інформацію про
трансляцію міжнародних матчів.
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Додаток №1
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Президії
Федерації гандболу України
від 11 серпня 2017 року

Президент Федерації гандболу
України
А.А. Мельник
Д О Г О В І Р № ________
м. Київ

«__» __________2017
р.

Федерація гандболу України (надалі – ФЕДЕРАЦІЯ), в особі Президента Федерації Андрія
Анатолійовича

Мельника,

який

діє

на

підставі

____________________________________________(надалі

–

Статуту,

з

ГАНДБОЛЬНИЙ

одного
КЛУБ),

боку

і

в

особі

_________________________, який діє на підставі ________ з іншої сторони, а разом Сторони,

уклали

даний договір (надалі – Договір) про таке:
1. Предмет договору
1.1. Предметом цього Договору є те, що ФЕДЕРАЦІЯ є організатором та відповідає за проведення
Чемпіонату України з гандболу серед жіночих i чоловічих команд сезону 2017-2018 років, а ГАНДБОЛЬНИЙ
КЛУБ бере обов’язок участі у цьому чемпіонаті.
1.2. Підписання цього Договору свідчить про визнання ГАНДБОЛЬНИМ КЛУБОМ Регламенту,
затвердженого ФЕДЕРАЦІЄЮ та Міністерством молоді та спорту України та Регламенту, затвердженого
Президією ФЕДЕРАЦІЇ (надалі – Регламент) та його безумовного дотримання та виконання.
2. Права та обов’язки сторін
2.1. ФЕДЕРАЦІЯ має право:
2.1.1. З метою популяризації та подальшого розвитку гандболу в Україні і розширення глядацької
аудиторії виготовляти рекламні матеріали та проводити рекламні кампанії чемпіонату України з гандболу
серед жіночих i чоловічих команд сезону 2017-2018 років.
2.1.2. Контролювати додержання ГАНДБОЛЬНИМ КЛУБОМ Статуту ФЕДЕРАЦІЇ, інших нормативнорегулятивних документів та рішень керівних органів ФЕДЕРАЦІЇ.
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2.2. ФЕДЕРАЦІЯ зобов’язана :
2.2.1.

Організувати

проведення

чемпіонату

України

з

гандболу

у

відповідності

до

Регламенту.

2.2.2. Скласти календар проведення чемпіонату України з гандболу серед жіночих i чоловічих команд на
підставі отриманих заявок.
2.2.3. Надавати організаційну і методичну допомогу ГАНДБОЛЬНОМУ КЛУБУ за умови його участі у
змаганнях під егідою Європейської гандбольної федерації.
2.2.4. Організовувати семінари, конференції для тренерів та інших фахівців з гандболу, якщо рішення
про проведення таких заходів прийняте Президією ФЕДЕРАЦІЇ.
2.2.5. Сприяти представленню гравців, тренерів та інших фахівців ГАНДБОЛЬНОГО КЛУБУ до нагород,
заохочень та почесних звань за внесок у розвиток гандболу в Україні.
2.2.6. Забезпечувати ГАНДБОЛЬНИЙ КЛУБ необхідною інформацією про сучасні науково-методичні,
медичні та інші досягнення в галузі гандболу;
2.2.7. Сприяти поширенню інформації про досягнення ГАНДБОЛЬНОГО КЛУБУ шляхом розміщення
інформації на офіційному сайті ФЕДЕРАЦІЇ.
2.2.9. Направляти ГАНДБОЛЬНОМУ КЛУБУ рішення і документи, прийняті ФЕДЕРАЦІЄЮ та її
виконавчими органами, що регламентують діяльність ГАНДБОЛЬНОГО КЛУБУ не пізніше ніж через 3 робочив
днів після їх прийняття.
2.2.10. Залучати до складу збірних команд України гравців та тренерів ГАНДБОЛЬНОГО КЛУБУ не
більше ніж на 45 днів на рік. У випадку участі збірної команди у фіналах чемпіонатів Світу, Європи та
Олімпійських ігор, залучати до складу збірних команд України гравців та тренерів ГАНДБОЛЬНОГО КЛУБУ не
більше ніж на 60 днів на рік.
2.2.11. Направляти ГАНДБОЛЬНОМУ КЛУБУ виклик на гравців та тренерів для участі у збірних
командах не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку проведення гри (навчально-тренувального збору).
В іншому випадку КЛУБ має право змінювати термін перебування гравців та тренерів у збірних.
2.2.12. У випадку необхідності надавати ГАНДБОЛЬНОМУ КЛУБУ інформацію про фінансовогосподарську діяльність ФЕДЕРАЦІЇ в частині її взаємовідносин із ГАНДБОЛЬНИМ КЛУБОМ.
2.3.

ГАНДБОЛЬНИЙ КЛУБ має право:

2.3.1 Подавати клопотання ФЕДЕРАЦІЇ.
2.3.2. Створювати дочірні команди.
2.3.3. Отримувати грошові компенсації при переході гравця в інший клуб в межах строку дії контракту з
гравцем.
2.3.4. Переводити гравця (гравців) до іншого клубу (клубів) шляхом укладення з таким клубом (клубами)
відповідного договору (договорів).
2.4. ГАНДБОЛЬНИЙ КЛУБ зобов’язаний:
2.4.1. Виконувати Cтатут ФЕДЕРАЦІЇ, інші нормативно-регулятивні документи та рішення керівних
органів ФЕДЕРАЦІЇ, ухвалених в межах їх компетенції, дотримуватись вимог Міжнародної федерації
гандболу, Європейської федерації гандболу. Дотримуватись та виконувати Регламент.
2.4.2. Своєчасно перераховувати на розрахунковий рахунок ФЕДЕРАЦІЇ заявочні внески та інші
обов’язкові платежі, визначені Регламентом.
2.4.3. Направляти до збірних команд гравців та тренерів ГАНДБОЛЬНОГО КЛУБУ згідно з календарним
планом підготовки збірних команд, виклику Федерації і Міністерства молоді та спорту України.
2.4.4. Направляти гравців, тренерів та інших фахівців клубу на семінари, конференції та інші заходи, що
проводяться Федерацією.
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2.4.5. Організовувати і проводити матчі чемпіонату України з гандболу та інші змагання згідно з
Регламентом.
3. Заявочні внески та інші обов’язкові платежі ГАНДБОЛЬНОГО КЛУБУ
3.1. ГАНДБОЛЬНИЙ КЛУБ зобов’язаний до початку чемпіонату України з гандболу сезону 2017-2018
років сплатити на розрахунковий рахунок ФЕДЕРАЦІЇ заявочний внесок, розмір та термін оплати якого
затверджується рішеннями Президії ФЕДЕРАЦІЇ. Оплата здійснюється відповідно до Регламенту.
3.2. ГАНДБОЛЬНИЙ КЛУБ учасник чоловічої та жіночої Першої

ліги приймає участь в чемпіонаті

України без сплати заявочних внесків.
3.3. В окремих випадках Президія ФГУ може прийняти рішення про звільнення команди (клубу) від
сплати заявочного внеску або його частини.
4. Відповідальність сторін
4.1. За невиконання взятих на себе обов’язків сторони несуть відповідальність, передбачену чинним
законодавством України.
5. Форс-мажорні обставини
5.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання, неналежне виконання умов цього Договору в
разі, якщо таке невиконання чи неналежне виконання стало прямим наслідком дії обставин непереборної
сили, тобто: стихійного лиха (повені, землетруси тощо), війни, революції, військових дій, протиправні дії третіх
осіб тощо.
5.2. Настання обставин непереборної сили звільняє сторону від відповідальності за цим Договором
лише на час дії вказаних обставин. Період виконання зобов’язань Сторонами переноситься на термін дії
обставин непереборної сили.
5.3. Про настання обставин непереборної сили сторона, що не може виконати свої зобов‘язання,
повинна повідомити іншу сторону не пізніше ніж у 1-денний строк з моменту їх настання. В протилежному
випадку правило, передбачене п.5.1. Договору, не діє.
6. Строк дії Договору та інші умови
6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє. до 01.07.2018 р.
6.2. Цей Договір складений в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу – по одному для
кожної зі сторін.
6.3. Всі спори між сторонами стосовно цього договору вирішуються шляхом переговорів, а в разі
недосягнення згоди – в судовому порядку, передбаченому чинним законодавством України.
ФЕДЕРАЦІЯ ГАНДБОЛУ УКРАЇНИ
01601, м. Київ, вул. Січових

________________________________
_____________________________________

Стрільців,10 ідентифікаційний код 16394515 _____________________________________
р/р 26009056201802

_____________________________________

в Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» _____________________________________
м. Київ, МФО 380269
Президент ФЕДЕРАЦІЇ

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

____________ А.А. Мельник

_____________________________________
___________________________________
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Додаток №2
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Президії
Федерації гандболу України
від 11 серпня 2017 року

Президент Федерації гандболу України
А.А. Мельник
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРЕХІД ГРАВЦІВ
1. Загальні положення.
1.1 Дійсне положення складене відповідно до Правил про перехід гравців між федераціями,
прийнятими Міжнародною гандбольною федерацією (надалі за текстом – ІHF) та Європейською
гандбольною федерацією (надалі за текстом – EHF), а також у відповідності до чинного
законодавства України. Це Положення складене відповідно до Регламенту про проведення
чемпіонату України з гандболу серед жіночих та чоловічих команд, з метою врегулювання відносин у
сфері укладання контрактів між гандбольними (спортивними) клубами і гравцями.
1.2 Кожен гандбольний (спортивний) клуб, який заявляє команду для участі у чемпіонаті
України з гандболу, зобов'язаний будувати свої відносини з гравцями й іншими клубами, керуючись
цим Положенням.
1.3 Усі гравці, що беруть участь у чемпіонаті України з гандболу, можуть мати контракт із
гандбольним (спортивним) клубом (контракти мають бути зареєстровані в ФГУ протягом 5 днів з дня
їх укладення), а також грати без контракту.
1.4 Термінологія:
* «Перший клуб»
- це клуб-учасник чемпіонату України з гандболу, до структури якого входить спортивна школа
(спортивний інтернат, ліцей);
- це клуб-учасник Чемпіонату України з гандболу, який підписав договір з учбовим спортивним
закладом про співпрацю;
-

це команда учасник чемпіонату України з гандболу яка представляє спортивну школу

(спортивний інтернат, ліцей)
* «Випускник»
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- це гравець спортивної

школи (спортивного інтернату, ліцею) з часу свого зачислення і

протягом одного року після закінчення навчання в учбово-спортивному закладі.

* «Паспорт гандболіста»
- це офіційний документ, виданий ФГУ вихованцю спортивної школи (спортивного інтернату,
ліцею) із досягненням ним 16 років, з яким він може брати учать в змаганнях Вищої ліги і Суперліги.
2. Гравці за контрактом
2.1 Гандбольний (спортивний) клуб до 15 жовтня 2017 року подає до трансферного Комітету
ФГУ список гравців, що підписали контракти з клубом.
2.2 Список гравців, які уклали контракт після 15 жовтня 2017 року, подається до трансферного
Комітету ФГУ протягом семи днів після підписання контракту між клубом та гравцем.
2.3 Тільки у період дії контракту (до закінчення контракту) при переході гравця клуб має право
на одержання грошової компенсації. Після закінчення терміну контракту гравець автоматично
отримує статус «вільний гравець», та клуб не має право на одержання грошової компенсації при його
переході в інший клуб.
2.4 Якщо гравець в одному сезоні укладає два або більше контракти, то юридичну силу має той
контракт, що був підписаний і зареєстрований у ФГУ першим.
2.5 Гравець немає право укладати новий контракт з іншим клубом під час діючого контракту.
2.6 Якщо гравець перериває свою діяльність як спортсмен під час дії контракту, а потім після
його закінчення хоче підписати контракт із новим клубом, то його колишній клуб має право одержати
грошову компенсацію, якщо такий контракт укладено протягом 12 місяців з дня переривання гравцем
спортивної діяльності.. За винятком тих випадків, коли контракт був розірваний за обопільною
домовленістю або з вини клубу, або коли клуб припинив свою діяльність як юридична особа, а
гравцеві був наданий статус гравця без контракту.
2.7 Клуб має право віддавати гравця в оренду до іншого клубу тільки під час дії контракту з цим
гравцем. При цьому, до ФГУ повинен бути наданий договір між клубами про оренду гравця протягом
семи днів після його підписання.
2.8 Після закінчення терміну перебування гравця в оренді, вищезгаданий гравець автоматично
повертається до попереднього клубу, що віддавав його в оренду. При цьому орендар не має права
претендувати на грошову компенсацію.
2.9 Укладаючи контракт із гравцями-кандидатами до національної (молодіжної, юніорської)
збірної команди України, клуб зобов'язаний керуватися пунктом договору між Федерацією гандболу
України і клубами про надання гравців у розташування національної (молодіжної, юніорської) збірної
команди, зі збереженням заробітної плати в клубі.
2.10. Гравці спортивних інтернатів, спортивних ліцеїв, вищих училищ фізичної культури, ШВСМ
(школи вищого спортивного майстерства) і спеціалізованих дитячої – юнацьких шкіл олімпійського
резерву по закінчуванню або під час навчання вищевказаних учбових закладів у випадку переходу до
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закордонних клубів (команд), спеціалізованих спортивних учбових закладів, регламентуються
Положенням між Національними Федераціями IHF та Положення про Статус гравця IHF.
3. Контракти
3.1 Кожен контракт повинен бути підписаний особисто гравцем, із досягненням 18-річного віку,
або одним із батьків (опікуном) гравця до 18 років, з однієї сторони, і представником клубу з другої
сторони. Контракти, підписані від імені гравця, який не досяг 18 років, його батьками, має юридичну
силу для такого гравця, в тому числі й після досягнення таким гравцем 18 річного віку. Від імені
клубу (команди) Контракт підписує повноважний представник. До істотних умову контракту входять
строк дії контракту (період, протягом якого контракт діє), умови щодо підстав розірвання контракту,
тощо. Першочергове право на підписання контракту з гравцем, який досяг 18 річного віку надається
«першому клубу» за умови, що такий гравець (або від його імені батьки) на підписав контракт з іншим
клубом.
3.3 Контрактом можуть передбачатися додаткові умови індивідуального характеру, які
стосуються фінансових або особливих вимог.
3.4 Контракт підписується в двох екземплярах, кожен з яких має однакову юридичну силу і
знаходяться у кожної зі Сторін.
3.5 У випадку невиконання однією зі Сторін умов контракту, інша Сторона має право звернутися
в СТК ФГУ для розв'язання спірних питань з належного виконання іншою Стороною умов контракту,
дострокового його розірвання, або порушення дисциплінарного провадження. Кожна зі Сторін має
право звернутися до судових інстанцій України у встановленому законодавством порядку.
3.6 Дострокове розірвання контракту можливе у таких випадках:
- коли це передбачено у самому контракті;
- коли Сторони, які уклали контракт, досягли письмової згоди з цього приводу;
- при порушенні умов контракту однією зі Сторін (на підставі рішення СТК ФГУ);
- за рішенням судових інстанцій України.
3.87 Клуб має право звернутися до СТК ФГУ про порушення дисциплінарного провадження
(дискваліфікації) гравця за невиконання умов контракту. При цьому подається письмова заява
керівника клубу і копія контракту. При цьому в обов'язковому порядку до відома ставиться сам
гравець. СТК ФГУ повинно розглянути заяву клубу про дискваліфікацію гравця протягом 5 робочих
дні з дня отримання всіх документів.
4. Гравці без контракту
4.1 Гравцем без контракту являється спортсмен:
- який не укладав контракт з клубом;
- який уклав контракт не у відповідності до діючого Положення;
- контракт якого втратив юридичну силу внаслідок завершення терміну його дії;
- з яким було розірвано діючий контракт за рішенням СТК ФГУ чи судових інстанцій України, у
зв'язку з невиконанням обов'язків і умов контракту клубом;
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- якщо клуб, за який виступав гравець, припинив свою діяльність, або виступи у змаганнях під
егідою ФГУ.
4.2 Гравець без контракту може переходити в будь-який інший клуб без грошової компенсації
його колишньому клубу, за винятком випадку, передбаченого п. 2.5. цього Положення. Перехід
здійснюється тільки у встановлений Федерацією гандболу України термін.
4.3 Всі спірні питання між гравцем без контракту і клубом повинні вирішуватися згідно з чинним
законодавством України.
4.4 Клуб має право звернутися до СТК ФГУ про порушення дисциплінарного провадження
(дискваліфікація) гравця без контракту, якщо гравцем було порушено морально-етичні норми
поведінки під час виконання своїх професійних зобов'язань чи поза ними, не сумісні зі званням
спортсмена. При цьому подається письмова заява клубу до СТК ФГУ. В обов'язковому порядку при
цьому ставиться до відома сам гравець. СТК ФГУ може винести остаточне рішення про
дискваліфікацію гравця.
5. Терміни переходу гравців в українські i зарубіжні клуби та порядок оформлення всіх
необхідних документів
5.1 Перехід гравців в українських клубах починається із завершенням попереднього сезону і
закінчується за сім днів до початку наступного чемпіонату України з гандболу. Додатковий період
переходу гравців здійснюється з 01 січня до 31 січня поточного року серед українських команд
клубів.
Додаткову заявку гравців – випускників дитячо-юнацьких спортивних шкіл (спортивних
інтернатів, ліцеїв), які не брали участь у іграх чемпіонату України з гандболу поточного сезону, клуб
може здійснити не пізніше, ніж за три дні до початку календарної гри.
5.2 При переході гравця в закордонний клуб лише Трансферний комітет Федерації гандболу
України (Трансферний комітет ФГУ) може видати Міжнародний трансферний сертифікат (далі за
текстом – МТС). Обов'язковою умовою видачі МТС є підтвердження оплати згідно Правил переходу
гравців ЄГФ та ІГФ.
5.3 При переході контрактного гравця в закордонний клуб Трансферний комітет ФГУ може
видати МТС лише за погодженням з клубом, з яким у гравця підписано контракт, і при відповідному
запиті, національної федерації, яка приймає цього гравця.
5.4 При переході неконтрактного гравця в закордонний клуб Трансферний комітет ФГУ може
видати МТС при відповідному запиті приймаючої національної федерації та після отримання
погодження від клубу згідно Правил переходу гравців ЄГФ та ІГФ.
5.4 Клуб зобов'язаний дати відповідь про своє рішення протягом 20 днів після одержання
інформації про надходження запиту в Трансферний комітет ФГУ на видачу МТС на контрактного
гравця.
5.6 Гравці, на яких Трансферний комітет ФГУ видав МТС, не мають права брати участь у
матчах чемпіонату України з гандболу.
5.7 Гравці, які не мають Міжнародного трансферного сертифікату (МТС)
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5.7 Для оформлення переходу гравця з одного клубу України в інший необхідно надати в
Трансферний комітет ФГУ такі документи:
- клопотання клубу, в який переходить гравець;
- клопотання клубу, із яким у гравця підписано контракт;
- підтвердження оплати грошових компенсацій за перехід;
- договір між клубами, у випадках оренди гравця чи переходу гравців від 16 до 23 років.
6. Грошові компенсації
6.1 За перехід гравців віком до 18 років, незалежно від наявності контракту, новий клуб повинен
сплатити "першому" клубу 15000 (п'ятнадцять тисяч) гривень при умові, що гравець зіграв принаймні
одну офіційну гру у чемпіонаті України з гандболу за «перший» клуб.
6.2 За перехід контрактних гравців віком від 18 до 23 років новий клуб повинен сплатити
"першому" клубу (в якому цей гравець грав) грошову компенсацію. Сума компенсації вирішується між
клубами. Обов’язково гравець з "першим" клубом повинен мати контракт і зіграти одну офіційну гру у
чемпіонаті України з гандболу.
6.3 За перехід контрактних гравців віком до 23 років, які є членами національної, молодіжної чи
юнацької збірних команд України, клуб має право додатково отримати від нового клубу 3500 грн. При
цьому гравець має зіграти, як мінімум, одну офіційну гру за національну, молодіжну чи юнацьку
збірну команду України у поточному сезоні.
6.4. Клуби, які відпускають гравця, мають право отримувати компенсацію за умови їх участі у
чемпіонаті України з гандболу.
6.5

При переході гравців з одного українського клуба до іншого, сплата на розрахунковий

рахунок Федерації гандболу України складає:
- в Суперлігу - 10000 гривень за гравця (включаючи оренду);
- у Вищу лігу – 5000 гривень за гравця (включаючи оренду).
6.6. Перехід контрактних та неконтрактних

гравців із закордонних клубів в українські та в

зворотному напрямку регламентується згідно з Правилами переходу гравців ЄГФ та ІГФ.
7. Дисциплінарні стягнення і штрафні санкції
7.1 Гравець може бути дискваліфікований СТК ФГУ на період терміном до 1 року, у разі
підписання двох або більше контрактів одночасно.
7.2 Гравець може бути дискваліфікований СТК ФГУ за поданням клубу, у разі невиконання своїх
обов'язків, які обумовлені контрактом.
7.3 Гравець, який має дискваліфікацію, може отримати дозвіл на перехід лише в тому випадку,
якщо клуб, якому він належить, звернувся в СТК ФГУ про дострокове зняття дискваліфікації.
7.4 У разі неправильної та несвоєчасної інформації, поданої до Секретаріату ФГУ стосовно
контрактів з гравцями, – до клубів будуть застосовуватись штрафні санкції згідно з додатком №3.
7.5 У разі несвоєчасної сплати грошової компенсації за перехід гравця, зазначеної у
письмовому договорі між клубами, СТК ФГУ своїм рішенням може припинити участь даного гравця в
матчах чемпіонату України з гандболу.

27

Додаток №3
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Президії
Федерації гандболу України
від 11 серпня 2017 року

Президент Федерації гандболу України
А.А. Мельник
ШТРАФНІ САНКЦІЇ ФГУ
№

СТАТТЯ ШТРАФНИХ САНКЦІЙ

п/п
1.

СУМА, грн.

Відмова клубу (команди) від проведення турів чемпіонату України з
гандболу (після підтвердження про проведення турів):
- за два місяця до початку туру;

2000,00

- за один місяць;

2500,00

- за 20 днів до початку туру;

3000,00

- за тиждень до початку туру.

5000,00

(штраф з клубу (команди), який допустив ці порушення)
2.

Несвоєчасне повідомлення клубами (командами) до Комітету ФГУ даних

700,00

про час і місце проведення ігор та розміщення гостей у готелі.
(штраф з клубу (команди), який допустив ці порушення)
3.

Несвоєчасне повідомлення командами про прибуття на тур

4.

(штраф з клубу (команди), який допустив ці порушення)
Неспортивна поведінка клубів (команд), яка проявляється у відмові від

700,00
10000,00

ведення спортивної боротьби (при обов'язковій умові надання
відеозапису)
(штраф з клубу (команди), який допустив ці порушення)
5.

Погроза клубу (команди) залишення ігрового майданчику

8000,00

(штраф з клубу (команди), який допустив ці порушення)
6.

Вихід команди з ігрового майданчика до закінчення гри

7.

(штраф з клубу (команди), який допустив ці порушення)
За ненадання часу для тренувань в день приїзду або в ігровий день.
(штраф накладається на клуб (команду), яка приймає гру)
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15000,00
1000,00

8.

Зіпсованість чи відсутність табло, мікрофонів, місць для преси, правильної

3000,00

розмітки майданчику, інших причин, які заважають нормальному
проведенню змагань.
(штраф накладається на клуб (команду), яка приймає гру)
9.

Присутність неофіційних осіб на лаві запасних команди (штраф з

3000,00

офіційної особи «А»)
(штраф накладається на офіційну особу «А»)
10.

Присутність неофіційних осіб в суддівський кімнаті

3000,00

(штраф з клубу (команди), яка приймає гру)
11.

Хуліганські дії глядачів в адресу суддів, гравців, тренерів, офіційних осіб

10000,00

клубів
(штраф з команди, яка приймає гру)
12.

Неспортивна поведінка з боку офіційних осіб, яка виявляється в погрозі,

10000,00

залякуванні суперника, делегата ФГУ, суддів на майданчику
(штраф з клубу (команди), офіційна особа якої допустила
неспортивну поведінку)
13.

Хуліганська поведінка на майданчику з боку гравців та тренерів

15000,00

(штраф з клубу (команди), який допустив ці порушення)
14.

Порушення дисципліни та поведінки спортсменами та тренерами на
турах чемпіонату:
(штраф з клубу (команди), який допустив ці порушення)
- виключення з гри спортсмена (з записом у протоколі)

5000,00

- повторне та далі

7000,00

- дискваліфікація тренера (перша)

5000,00

- дискваліфікація тренера (друга )

7000,00

- дискваліфікація тренера (третя та далі)
15.

10000,00

За участь в зустрічі спортсмена, якого немає в заявці:
- поразка клубу (команди), який допустив ці порушення

16.

Рахунок 0-10

- штраф клубу (команді)

10000,00

- штраф делегату ФГУ

3000,00

Несвоєчасне повідомлення делегатами ФГУ результатів матчів та

1000,00

некваліфіковане складання технічних звітів
(штраф з делегата ФГУ, який допустив це порушення)
17.

Відмова суддів та делегатів ФГУ від суддівства змагань (після
підтвердження) менш, ніж за п’ять діб до змагань
(штраф з делегата ФГУ та суддів на майданчику, які допустили
це порушення)
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1000,00
(з кожного)

18.

Запізнення чи передчасний від'їзд суддів зі змагань, які привели до

1000,00

зміни розкладу ігор
(штраф з суддів на майданчику, які допустили це порушення)
19.

За несвоєчасну оплату роботи делегата ФГУ, суддів на майданчику

1000,00

(штраф з клубу (команди), який приймає гру).
22.

За неправильну або несвоєчасну інформацію про контракти з гравцями.

8000,00

(штраф з клубу (команди), який допустив це порушення)
23.

Команда, яка не забезпечила проведення однієї домашньої гри

10000,00

(штраф з команди, яка приймає гру)
24.

Команда, яка не з'явилася на одну календарну гру

10000,00

(штраф з клубу (команди), який допустив ці порушення)
25.

Подання протесту з обов’язковим наданням відео

3000,00

(застава з клубу (команди), яка подає протест)
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На Клуб (Команда), яка не забезпечила прибуття одного гравця або

5000,00

тренера до лав збірної команди України з гандболу накладається штраф
(за одного гравця або тренера за добу)
29

Відмова Клуба (команди), брати участь у розіграши Кубку України або у

10000,00

розіграшу Суперкубку України (штраф з клубу (команди),

Штрафні санкції сплачуються на рахунок ФГУ, або клубу (команди) протягом п’яти банківських
днів.
За несвоєчасну оплату штрафних санкцій в установлений термін команда – учасниця може бути
відсторонена від участі у чемпіонаті України з гандболу за рішенням Президії ФГУ.
Комітет з організації та проведення
змагань Федерації гандболу України
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Додаток №4
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Президії
Федерації гандболу України
від 11 серпня 2017 року

Президент Федерації гандболу України
А.А. Мельник

Чемпіонат України з гандболу серед жіночих команд Суперліга
сезону 2017-2018 років.
N
1
2
3
4
5
6

Команда
«Галичанка»
«Карпати»
«Днепрянка»
«Спартак»
«Єконом – університет»
«Реал – МОШВСМ-НУК»

Місто
Львів
Ужгород
Херсон
Київ
Тернопіль
Миколаїв

Система проведення змагань
Перший етап:
Команди проводять «здвоєні ігри» за коловою системою з роз'їздами у два кола. Якщо
команда в першому колі грала «вдома» (перша команда в календарі), то відповідні дві гри другого
кола вона грає в «гостях», та навпаки, якщо перші ігри першого кола вона грала в «гостях», то
матчі-відповіді другого кола вона буде грати «вдома». Кожна команда повинна зіграти по 20 ігор.
Другий етап:
На другом етапі всі команди розподіляються на дві групи (А та Б) за результатами ігор
попереднього етапу. До групи «А» потрапляють команди, що зайняли 1-3 місця після першого
етапу. До групи «Б» потрапляють команди, що зайняли 4-6 місця після першого етапу. У групі «А»
та «Б» ігри проходять турами (3 тури) по дві гри в турі для кожної команди, на майданчику кожної з
команд зі збереженням очок, набраних на першому етапі. Порядок турів групи «А»: з 3-ї команди
до 1-ї, порядок турів групи «Б»: з 6-ї команди до 4-ї.

Система плей – офф
Якщо після завершення 26 ігор різниця в очках між командами, що зайняли 1-е та 2-е місця
становить 7 очок та менше, то для визначення Чемпіона України між цими двома командами
проводиться серія ігор до двох перемог за системою «плей-офф». Всі ігри серії проводяться до
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перемоги. При нічийному результаті після основного часу матчу командам надається 5-хвилинна
перерва, після якої призначається додатковий ігровий час. Додатковий ігровий час включає в себе
два тайми по 5 хвилин з перервою між ними в одну хвилину. Якщо після першого додаткового
ігрового часу знову не буде виявлено переможця, то після 5-хвилинної перерви призначається
другий додатковий ігровий час. Цей додатковий ігровий час також включає в себе два тайми по 5
хвилин з перервою між ними в одну хвилину. Якщо і після другого додаткового ігрового часу не
буде виявлено переможця, то призначається серія 7-метрових штрафних кидків (по 5 кидків кожної
команди). Якщо після першої серії 7-метрових штрафних кидків не визначається переможець
матчу, призначається друга серія по одному кидку від кожної команди до першого не забитого голу
однією з команд при рівній кількості кидків. Порядок кидків визначається жеребкуванням. На другу
серію кидків можуть призначатися гравці, які брали участь у першій серії.
Перша гра проводиться на ігровому майданчику команди, що зайняла більш низьке місце
за підсумками 26 ігор. Друга та, якщо буде потрібно, третя гра проводяться на майданчику
команди, що зайняла більш високе місце за підсумками 26 ігор. Команда, що перемогла в серії
ігор, стає Чемпіоном України сезону 2017-2018 рр. А команда, що програла, посідає 2-е місце.
Між командами, що зайняли 3-є та 4-е місця після завершення 26 ігор, проводиться серія
ігор до двох перемог по системі «плей-офф» для визначення бронзового призера Чемпіонату
України. Всі ігри серії проводяться до перемоги. При нічийному результаті після основного часу
матчу командам надається 5-хвилинна перерва, після якої призначається додатковий ігровий час.
Додатковий ігровий час включає в себе два тайми по 5 хвилин з перервою між ними в одну
хвилину. Якщо після першого додаткового ігрового часу знов не буде виявлено переможця, то
після 5-хвилинної перерви призначається другий додатковий ігровий час. Цей додатковий ігровий
час також включає в себе два тайми по 5 хвилин з перервою між ними в одну хвилину. Якщо і
після другого додаткового ігрового часу не буде виявлено переможця, то призначається серія 7метрових штрафних кидків (по 5 кидків кожної команди). Якщо після першої серії 7-метрових
штрафних кидків не визначається переможець матчу, призначається друга серія по одному кидку
від кожної команди до першого не забитого голу однією з команд при рівній кількості кидків.
Порядок кидків визначається жеребкуванням. На другу серію кидків можуть призначатися гравці,
які брали участь у першій серії.
Перша гра проводиться на ігровому майданчику команди, що зайняла більш низьке місце за
підсумками 26 ігор. Друга та, якщо буде потрібно, третя гра проводяться на ігровому майданчику
команди, що зайняла більш високе місце за підсумками 26 ігор. Команда, що перемогла в цій серії
ігор, стає бронзовим призером Чемпіонату України сезону 2017-2018 рр., а команда, яка програла,
посідає 4-е місце.
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Чемпіонат України з гандболу серед жіночих команд Вищої ліги
сезону 2017-2018 років.
N
1
2
3
4
5
6
7

Команда
Педуніверситет -Енерго
ДЮСШ-4
Хмельничанка
ДЮСШ-21
БВУФК
«СумДУ»
«Одеса»

Місто
Тернопіль
Кривій - Ріг
Хмельницький
Київ
Бровари
Суми
Одеса

Система проведення змагань
Команди проводять «здвоєні ігри» за коловою системою з роз'їздами в два кола. Якщо
команда в першому колі грала «вдома» (перша команда в календарі), то відповідні дві гри другого
кола вона грає в «гостях», та навпаки, якщо перші ігри першого кола вона грала в «гостях», то
матчі-відповіді другого кола вона буде грати «вдома». Кожна команда повинна зіграти по 20 ігор.
*Чемпіонат України з гандболу серед жіночої команд Вищої ліги проводиться за системою, яка
встановлюється в залежності від кількості команд, що подають заявки. Остаточна система
розіграшу жіночої, Вищої ліги визначається Комітетом ФГУ після отримання заявок.*

Чемпіонат України з гандболу серед жіночих команд Першої ліги
сезону 2017-2018 років
Команда
Місто
N
1
2
3
4
5
6
*Чемпіонат України з гандболу серед жіночих команд Першої ліги проводиться за системою, яка
встановлюється в залежності від кількості команд, що подають заявки. Остаточна система
розіграшу жіночої Першої ліги визначається Комітетом після отримання заявок.*
Комітет з організації та проведення
змагань Федерації гандболу України
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Додаток №4-1
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Президії
Федерації гандболу України
від 11 серпня 2017 року

Президент Федерації гандболу України
А.А. Мельник
Чемпіонат України з гандболу серед чоловічих команд Суперліги
сезону 2017-208 років
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Команда

Місто

«Мотор»
«ZTR»
«ЗНТУ-ЗАБ»
«ЦСКА-Київ»
«Донбас»
«Енергетик – НАЄК»
«ZTR- Буревісник»
«Політехнік»
«Портовик»

м. Запоріжжя
м. Запоріжжя
м. Запоріжжя
м. Київ
Донецька область
м. Нетішін
Луганська область
м. Львів
м. Южний

Система проведення змагань
Ігри проводяться за коловою системою роз'їздами в чотири кола. Якщо команда в першому
колі грала «вдома» (перша команда в календарі), то повторну гру другого кола вона грає в
«гостях», та навпаки, якщо першу гру першого кола вона грала в «гостях», то повторну гру другого
кола вона буде грати «вдома». Якщо команда в третьому колі грала «вдома», то повторну гру
четвертого кола вона грає в «гостях», та навпаки, якщо першу гру третього кола вона грала в
«гостях», то повторну гру четвертого кола вона буде грати «вдома». Кожна команда повинна
зіграти по 32 гри.
Якщо після завершення 32 ігор різниця в очках між командами, що зайняли 1-е та 2-е місця
становить 7 очок та менше, то для визначення Чемпіона України між цими двома командами
проводиться серія ігор до двох перемог по системі «плей-офф». Всі ігри серії проводяться до
перемоги. При нічийному результаті, після основного часу матчу, командам надається 5-хвилинна
перерва, після якого призначається додатковий ігровий час. Додатковий ігровий час включає в
себе два тайми по 5 хвилин з перервою між ними в одну хвилину. Якщо після першого
додаткового ігрового часу знов не буде виявлено переможця, то після 5-хвилинної перерви
призначається другу додаткову ігровий час. Це додаткове ігровий час також включає в себе два
тайми по 5 хвилин з перервою між ними в одну хвилину. Якщо і після другого додаткового ігрового
часу не буде виявлено переможця, то призначається серія 7-метрових штрафних кидків (по 5
кидків кожної команди). Якщо після першої серії 7-метрових штрафних кидків не визначається
переможець матчу, призначається друга серія по одному кидку від кожної команди до першого не
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забитого голу однією з команд при рівній кількості кидків. Порядок кидків визначається
жеребкуванням. На другу серію кидків можуть призначатися гравці, які брали участь у першій серії.
Перша гра проводиться на ігровому майданчику команди, що зайняла більш низьке місце за
підсумками 32 ігор . Друга та, якщо буде потрібно, третя гра проводяться на ігровому майданчику
команди, що зайняла більш високе місце за підсумками 32 ігор. Команда, яка перемогла в серії
ігор, стає Чемпіоном України сезону 2017-2018 рр., А команда, що програла займає 2-е місце.
Якщо після завершення 32 ігор різниця в очках між командами, що зайняли 3-е та 4-е місця
становить 5 очок та менше, тоді для визначення бронзового призера Чемпіонату України між
цими двома командами проводиться серія ігор до двох перемог по системі «плей-офф» за
правилами серії ігор за 1 місце. Команда, яка перемогла в цій серії ігор, стає бронзовим призером
Чемпіонату України сезону 2017-2018 рр., а команда, яка програла, займає 4-е місце.

N
1
2
3
4
5
6

Чемпіонат України з гандболу серед чоловічих команд Вищої ліги
сезону 2017-2018 років
Команда
Місто
«УДХТУ»
Дніпро
«Полтава»
Полтава
«СумДУ»
Суми
ДЮСШ-3
Запоріжжя
Шахтар - ШВСМ
Маріуполь
«Одеса»
Одеса

Система проведення змагань
Команди проводять «здвоєні гри» за коловою системою роз'їздами в два кола. Якщо
команда в першому колі грала «вдома» (перша команда в календарі), то відповідні 2 гри другого
кола вона грає в «гостях», та навпаки, якщо перші ігри першого кола вона грала в «гостях», то
матчі-відповіді другого кола вона буде грати «вдома». Кожна команда повинна зіграти по 20 ігор.
*Чемпіонат України з гандболу серед чоловічих команд Вищої ліги проводиться за системою, яка
встановлюється в залежності від кількості команд, що подають заявки. Остаточна система
розіграшу чоловічої Вищої ліги визначається Комітетом після отримання заявок.*
Чемпіонат України з гандболу серед чоловічих команд Першої ліги
сезону 2017-2018 років
N
1
2
3
4
5
6
7

Команда

Місто

БВУФК
«Закарпаття»
ВДПУ
«Тернопіль»
КСЛІ - ЦСКА
«Олімпік»
«СумДУ»

Бровари
Ужгород
Вінниця
Тернопіль
Київ
Томашпіль
Сумська область

*Чемпіонат України з гандболу серед чоловічих команд Першої ліги проводиться за системою, яка
встановлюється в залежності від кількості команд, що подають заявки. Остаточна система
розіграшу чоловічої Першої ліги визначається Комітетом після отримання заявок.*
Комітет з організації та проведення
змагань Федерації гандболу України
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Додаток №4-2
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Президії
Федерації гандболу України
від 11 серпня 2017 року

Президент Федерації гандболу України
А.А. Мельник
Принципи розробки календаря ігор
Календар ігор на тури Чемпіонату України розробляє Комітет з організації та проведення змагань
ФГУ з урахуванням місць, займаних командами на даному етапі Чемпіонату:
• Перші тури - з урахуванням місць, зайнятих командами в попередньому чемпіонаті;
• Наступні тури - з урахуванням місць, займаних командами після кожного попереднього туру.
Календарі ігор складаються згідно з наступними схемами

Для 4-х (3-х)
команд
1-3 4-1 3-4
2-4 3-2 1-2

Для 6 –ти (5-ти) команд
1-4 4-2 1-6 2-5 5-6
2-6 5-1 2-3 3-1 3-4
3-5 6-3 4-5 6-4 1-2

Для 8-ми (7-ми) команд
1-8 7-1 1-6 5-1 1-4 3-1 1-2
2-7 8-6 5-7 6-4 3-5 2-4 8-3
3-6 5-2 4-8 7-3 6-2 5-8 7-4
4-5 3-4 2-3 8-2 7-8 6-7 5-6

Для 4-х (3-х)
команд
Номера турів
I
II
III
1-3 4-1 3-4
2-4 3-2 1-2

Для 6–ти (5-ти) команд

Дві групи по три команди

Номера турів
II
III IV
5-1 1-6 2-5
4-2 2-3 3-1
6-3 4-5 6-4

Номера турів
I
II
III
A1-Б3
Б2-А1
А1-Б1
А2-Б2
Б1-А2
А2-Б3
А3-Б1
Б3-А3
А3-Б2

I
1-4
2-6
3-5

Дві групи по чотири
команди
Номера турів

V
5-6
3-4
1-2

Дві групи по шість команд
Номера турів
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I

II

III

IV

I

II

III

IV

V

VI

А1-Б4 Б3-А1 А1-Б2 Б1-А1 А1-Б6 Б5-А1 А1-Б4 Б3-А1 А1-Б2 Б1-А1
А2-Б3 Б2-А2 А2-Б1 Б4-А2 А2-Б5 Б4-А2 А2-Б3 Б2-А2 А2-Б1 Б6-А2
А3-Б2 Б1-А3 А3-Б4 Б3-А3 А3-Б4 Б3-А3 А3-Б2 Б1-А3 А3-Б6 Б5-А3
А4-Б1 Б4-А4 А4-Б3 Б2-А4 А4-Б3 Б2-А4 А4-Б1 Б6-А1 А4-Б5 Б4-А4
А5-Б2 Б1-А5 А5-Б6 Б5-А5 А5-Б4 Б3-А5
А6-Б1 Б6-А6 А6-Б5 Б4-А6 А6-Б3 Б2-А6

I
1-8
2-5
3-6
4-7

II
7-1
8-2
5-3
6-4

I
1-10
2-9
3-8
4-7
5-6

Для сіми-восьми команд
Номера турів
III
IV
V
1-6
5-1
1-4
2-7
6-2
2-3
3-8
7-3
6-7
4-5
8-4
5-8

VI
3-1
4-2
7-5
8-6

VII
2-1
4-3
6-5
8-7

Для дев’яти-десяти команд
Номера турів
III
IV
V
VI
VII
1-8
7-1
1-6
5-1
1-4
2-7
6-2
2-3
10-2
2-5
3-6
10-3
4-5
3-4
3-9
4-10
9-4
7-10
6-9
6-7
5-9
8-5
9-8
8-7
10-8

II
9-1
8-2
7-3
6-4
10-5

I

II

III

1-12
2-11
3-10
4-9
5-8
6-7

11-1
10-2
9-3
8-4
7-5
12-6

1-10
2-9
3-8
4-7
5-12
6-11

VIII
3-1
4-2
5-7
8-6
9-10

Для одинадцяти-дванадцяти команд
Номера турів
IV
V
VI
VII
VIII
IX
9-1
8-2
7-3
12-4
11-5
10-6

1-8
2-7
3-12
4-11
5-10
6-9

7-1
12-2
11-3
10-4
9-5
8-6

1-6
236
4-5
7-12
8-9
11-10

*Розклад ігор на всіх етапах змагань
Міжнародною федерацією гандболу (IHF)

5-1
6-2
3-4
11-7
12-8
10-9

складається

1-4
2-5
3-6
7-10
8-11
9-12
за

IX
2-1
5-3
4-8
6-10
7-9

X

XI

3-1
4-2
6-5
9-7
10-8
12-11

2-1
5-3
6-4
8-7
11-9
12-10

системою

пропонованої

Допускається такі зміни послідовності ігор у кожний ігровий день при складанні розкладу ігор:
• Клуб / Команда - господар має право вибирати черговість і час гри своєї команди;
• Якщо команда грала в попередній день останньою, то наступного дня вона не повинна грати
першою;
• Враховується інтерес глядачів до матчів і можливості їх присутності на іграх;
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• Якщо команда відразу ж після проведення туру бере участь у розіграші Європейських кубків.
Якщо команди, що беруть участь у розіграші Європейських Кубків, припиняють свою участь, або
були змінені терміни проведення заходів збірних команд України, то календар ігор Чемпіонату
може бути змінений.

Комітет з організації та проведення
змагань Федерації гандболу України
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Додаток №4-3
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Президії
Федерації гандболу України

від 11 серпня 2017 року
Президент Федерації гандболу України
А.А. Мельник
Процедура
початку та закінчення матчу
Команди мають право виходити на розминку за 40 хвилин до початку гри (час свистка судді
на початковий кидок). В кожному разі, при проведенні ігор Чемпіонату та Кубка, командам
надається не менше 20 хвилин на розминку. За 15 хвилин до початку гри судді кличуть одного з
офіційних осіб / гравця кожної команди для розіграшу воріт (м'яча) . За 12 хвилин до початкового
кидка судді подають свисток на закінчення розминки і перевіряють стан воріт і ігрового
майданчика. У перебігу 4-х хвилин гравці команд мають право виробляти інтенсивну розминку або
виконувати кидки по воротах. За 8 хвилин до початку гри починається процедура представлення
команд. Місце розташування команд (у зоні запасних або за межами ігрового майданчика)
визначають організатори змагань. Гравці кожної команди зобов'язані виходити на представлення у
єдиній формі (ігровий або в спортивному костюмі).
Побудова та представлення гравців команд перед початком матчу здійснюється наступним
чином і в такій послідовності:
диктор-інформатор спочатку оголошує тип та етап змагань, потім представляє гравців кожної
команди. Першим представляють гравців команди - гостя (друга команда в розкладі ігор), другими
гравців команди-господаря (перша команда в розкладі ігор);
 Гравці команди-гостя виходять першими, по одному на ігровий майданчик з місця де
вишикувалась команда на уявній лінії від центру майданчика до центра лінії своїх воріт.
При цьому, кожен гравець проходить уздовж гравців своєї команди і вітає кожного гравця
дотиком до витягнутої вперед долоні;
 Диктором - інформатором представляються офіційні особи команди-гостя, які зобов'язані
всі знаходитись в зоні запасних своєї команди, і бути одягненими в єдину форму
(спортивна або цивільна);
 Гравці команди-господаря виходять другими, по одному на ігровий майданчик з місця де
вишикувалась команда. При цьому кожен гравець проходить уздовж гравців команди-гостя і
вітає кожного гравця дотиком до витягнутої попереду долоні, потім стає на уявну лінію від
центру майданчика до центра лінії своїх воріт, проходить уздовж гравців своєї команди і
вітає кожного гравця дотиком до витягнутої вперед долоні;
 Диктором-інформатором представляються офіційні особи команди-господаря. Які
зобов'язані знаходиться в зоні запасних своєї команди і бути одягненими в єдину форму
(спортивну або цивільну);
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Команди шикуються таким чином щоб гравці були звернені обличчям до глядачів;
Після представлення команд диктор-інформатор представляє суддів на майданчику та
делегата ФГУ матчу. Перед виконанням процедури представлення судді на майданчику
розташовуються по одному по краях суддівського столика. Під час представлення суддів,
вони виходять до центральної лінії і розташовуються в центрі між командами.
Допускається також виконання Державного Гімну України;
Після виконання гімну, всі гравці команд вишиковуються уздовж центральної лінії навпроти
один одного на відстані близько трьох метрів для привітання та обміну сувенірами;
Гравці команд проходять до своїх зон запасних і тільки максимум сім (7) гравців від кожній
команди виходять на ігровий майданчик.
Судді на майданчику, перевіривши порядок в зонах запасних, підходять до суддівського
столика, беруть ігровий м'яч і займають положення для подачі свистка на виконання
початкового кидка.

Шикування гравців команд після закінчення матчу здійснюється наступним чином:
 Всі гравці обох команд шикуються на лінії від центру майданчика до центру лінії своїх
воріт;
 Потім гравці команди-гостя проходять по одному уздовж гравців команди-господаря в
напрямку виходу і дякують один одному дотиком долонь витягнутих рук;
 Після завершення цієї процедури, гравці зобов'язані покинути ігровий майданчик протягом
5 хвилин та пройти в роздягальні через зону спілкування з представниками преси, радіо і
телебачення.

Комітет з організації та проведення
змагань Федерації гандболу України
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Додаток №5
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Президії
Федерації гандболу України
від 11 серпня 2017 року

Президент Федерації гандболу України
А.А. Мельник
НОРМИ ОПЛАТИ
роботи суддів, делегатів ФГУ, суддів-секретарів,
які обслуговують ігри чемпіонату України з гандболу
Суперліга
Вища ліга
Перша ліга
Чоловіки

Жінки

Жінки/чоловіки

Делегат ФГУ

1200 грн./день

550 грн./день

Судді (кожному)

1200 грн./матч

550 грн./матч

250 грн./день

250 грн./день

350 грн./день
250 грн./ день
350 грн./ матч
250 грн./ матч

Суддясекундометрист,
секретар,
інформатор,

150 грн./день
100 грн./ день

групи АСС
(кожному)
Всі витрати на утримання суддів, які обслуговують матчі чемпіонату України з гандболу,
покладаються на спортивні (гандбольні) клуби, які беруть участь у чемпіонаті України з гандболу.
При проведені турів чемпіонату України з гандболу витрати на утримання суддівської бригади
та делегата ФГУ покладаються згідно з Регламентом на клуб, на спортивному майданчику якого
проходить даний тур.
Делегат ФГУ, судді на спортивному майданчику та головний секретар додатково отримують
харчування за день, до і після змагань (день приїзду-від’їзду) за нормативами, які встановлені
законодавством України.
Комітет з організації та проведення
змагань Федерації гандболу Україн

41

Додаток №6
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Президії
Федерації гандболу України
від 11 серпня 2017 року

Президент Федерації гандболу України
А.А. Мельник
№

Розмір заявочних внесків чемпіонату України з гандболу
серед жіночих та чоловічих команд ( Супер та Вищої ліги)

п/п

Сума, грн.

сезону 2017-2018 років

1.

Заявочний внесок на участь у чемпіонаті України з гандболу
(супер ліга чоловіки)

40000,00

Заявочний внесок на участь у чемпіонаті України з гандболу
2.

(супер ліга жінки)

35000,00

Заявочний внесок на участь у чемпіонаті України з гандболу –
3.

Вища ліга.

17000,00
IІ. Дозаявки граців

1

За одного гравця (супер ліга)

7000,00

2

За одного гравця (вища ліга)

5000,00

IІІ. Заявка іноземних гравців та тренерів
1

За одного гравця

20000,00

2

За одного тренера

20000,00

*При переході гравців з одного українського клуба до іншого, сплата на розрахунковий рахунок
Федерації гандболу України складає:
- суперліга – 10000,00 гривень за гравця (включаючи оренду);
- вища ліга -5000,00 гривень за гравця (включно оренду).

II. Ліцензії (допуск) суддів на майданчику та делегатів ФГУ
на участь у чемпіонаті України з гандболу сезону 2017-2018 років
Делегат ФГУ (Суперліга)
Судді (Суперліга)
Судді ( Вища ліга)

300,00
300,00
200,00
Комітет з організації та проведення
змагань Федерації гандболу України
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Додаток №7
Допущено _______ осіб (спортсменів та представників
команди).

Реквізити гандбольного (спортивного) клубу, який заявляє
команду для участі у чемпіонаті України з гандболу:

«____» ___________ 2017 року

___________________________________________________________

Голова Комітету з організації та проведення змагань ФГУ _
_______________ «__________________»

___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
Заявочний лист

від гандбольного (спортивного) клубу «___________________________________»
на участь команди «_________________________________» у чемпіонаті України з гандболу
серед жіночих та чоловічих команд сезону 2017-2018 років (_________________ ліга)
№
п/п

П.І.Б.

Дата

народження

Спортиве

Ігровий

звання

номер

Зріст
/

Ігрове

Громадянст

Домашня

Серія

амплуа

во

адреса

та

та
телефон

вага

Перш

Дозвіл

початок та

ий

лікаря

номер

закінчення

Трене

диспансе

паспор

дата,

р

ру

та

дата,

місяць тамісяць та рік
рік
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Контракт –

КЕРІВНИЙ СКЛАД КОМАНДИ:
головний тренер:

Начальник обласного управління
фізичного виховання та спорту

тренер:

(спортивного) клубу
«Підтверджую достовірність

____________________

лікар:

Керівник гандбольного

«___»__________ 2017 рокуданих, вказаних у заявочному листу»
____________________
«___»______ 2017 року

Головний лікар фізкультурно-спортивного

Допущено ____________________ спортсменів

диспансеру
______________________________

Лікар ОФСД _______________________

«___»__________ 2017 року

«___»__________ 2017 року
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Президент Федерації гандболу в
_________________ області
_________________
«___»__________ 2017 року

Додаток №9
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Президії
Федерації гандболу України
від 11 сепрня 2017 року

Президент Федерації гандболу України
А.А. Мельник

СУДДІ ТА ДЕЛЕГАТИ ФГУ
Суддівство змагань здійснюється у відповідності з Правилами гандболу та
Регламентом ФГУ. На делегата ФГУ покладаються обов’язки інспектування матчів
(змагань), дотримання вимог Регламенту та інших документів ФГУ щодо проведення
змагань. Судді є посадовими особами. В разі порушень Регламенту, Статуту ФГУ та інших
нормативних актів, несуть відповідальність в установленому законом порядку. Суддям
забороняється будь-яка
1. ПОРЯДОК ДОПУСКУ СУДДІВ ДО СУДДІВСТВА
1.1. Судді можуть бути допущені до обслуговування матчів після отримання
суддівської ліцензії.
1.2. Суддівська ліцензія – це документ, який засвідчує право судді обслуговувати
матчі, який видається Комітетом ФГУ за поданням Суддівської комісії ФГУ. Строк дії
суддівської ліцензії – 1 (один) рік.
1.3. Для допуску до процедури ліцензування судді повинні прийняти участь в
суддівському семінарі, який проводить ФГУ, успішно скласти фізичні іспити, тести (іспити)
на знання Правил гандболу та регламентних документів ФГУ. Максимальний вік суддів, які
можуть обслуговувати матчі, встановлюється відповідно до регламентних документів IHF
(50 років).
1.4. Всі витрати, пов’язані з участю у суддівському семінарі ФГУ покладаються на
учасників семінару.
1.5. Кількість суддів, які можуть отримати суддівську ліцензію ФГУ визначається
Суддівською комісією ФГУ та затверджується Комітетом ФГУ.
1.6. Після прийняття Комітетом ФГУ рішення про видачу суддям суддівських
ліцензій, інформація про суддів, допущених до обслуговування матчів публікується на
офіційному сайті ФГУ.
2.
ПОРЯДОК ДОПУСКУ ДЕЛЕГАТІВ ДО ІНСПЕКТУВАННЯ ЗМАГАНЬ ФГУ
2.1. Делегати можуть бути допущені до обслуговування матчів після отримання
ліцензії делегата.
2.2. Ліцензія делегата – це документ, який засвідчує право делегата інспектувати
матчі, який видається Комітетом ФГУ. Строк дії ліцензії делегата – 1 (один) рік.
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2.3. Для допуску до процедури ліцензування делегати повинні прийняти участь в
семінарі, який проводить ФГУ, успішно скласти тести (іспити) на знання Правил гандболу
та регламентних документів ФГУ.
2.4. Всі витрати, пов’язані з участю у семінарі ФГУ покладаються на учасників
семінару.
2.5. Кількість делегатів, які можуть отримати ліцензію делегата ФГУ визначається
Комітетом ФГУ.
2.6. Після прийняття Комітетом ФГУ рішення про видачу ліцензій делегатів,
інформація про делегатів, допущених до інспектування матчів публікується на офіційному
сайті ФГУ.
3. ПРИЗНАЧЕННЯ СУДДІВ
3.1. Призначення судів на матчі здійснюється Суддівською комісією ФГУ.
3.2. Рішення про рекомендацію Комітету ФГУ суддів для обслуговування матчів
приймаються членами Комісії та затверджуються головою Комісії. Інформацію Суддівської
комісії про рекомендацію суддів голова Комісії подає Комітету ФГУ.
3.3. Після призначення Суддівською комісією ФГУ суддів на матчі, секретар
Суддівської комісії повідомляє суддів про їх призначення, а інформація про суддівські
призначення розміщується на офіційному сайті ФГУ. Розміщена на сайті ФГУ інформація
про призначення суддів є офіційною інформацією ФГУ.
3.4. Повідомлення суддів про дату, місце проведення та учасників матчу
здійснюється в телефонному режимі та/або шляхом відправлення повідомлення на
електронну адресу суддів протягом двох діб з моменту призначення.
3.5. Судді, які отримали повідомлення про призначення на обслуговування матчів
повинні протягом двох діб з моменту отримання такого повідомлення сповістити
Суддівську комісію ФГУ про підтвердження призначення.
3.6. У випадку настання обставин, які унеможливлюють прибуття суддів на матчі,
судді повіни сповістити Суддівську комісію через сучасні засоби інформації та/або
надіслати на електронну адресу Комісії письмове повідомлення про неможливість
прибуття. Повідомлення вважається належним, якщо воно надіслане не пізніше ніж за
три доби до початку матчу.
3.7. В разі отримання Суддівською комісією повідомлення від суддів в порядку,
передбаченому п. 3.6., голова Комісії в день отримання такого повідомлення проводить
засідання Комісії (через сучасні засоби інформації) на якому розглядається повідомлення
та приймається рішеня про заміну суддів яке терміново доводиться до відома Комітету
ФГУ
3.8. Повідомлення суддів, призначених обслуговувати матчі в порядку,
передбаченому пп. 3.6., 3.7., здійснюється в порядку, передбаченому пп. 3.3 – 3.5.
3.9. Звернення керівників та офіційних осіб клубів (команд) про заміну суддів,
призначених на матчі, не розглядаються.
4.
ОБОВ’ЯЗКИ СУДДІВ
4.1. Судді повинні прибути до місця проведення змагань (матчу) не пізніше ніж за три
години до початку матчу.
4.2. Судді повинні повідомити команду – господаря про своє прибуття (дату, час, вид
транспорту) не пізніше ніж за три доби до почату змагань (матчу). Крім цього судді повинні
узгодити питання зворотного проїзду після закінчення змагань (матчу).
4.3. Судді повинні прибути на матч в спортивний зал не пізніше ніж за 1 (одну)
годину до почату змагань (матчу) та розпочати матч у призначений час.
4.4. Судді разом з делегатом зобов’язані перевірити готовність спортивного залу до
проведення змагань (матчу) не пізніше ніж за 50 хвилин до почату змагань (матчу).
4.5. Рекомендується до початку матчу звернути увагу на екіпірування гравців і
виключити можливість наявності у них предметів, у тому числі ювелірних виробів, що
представляють небезпеку як для них самих, так і для інших гравців.
4.6. Судді повинні обслуговувати матчі у відповідності з Правилами гандболу.
4.7. У випадку затримки в дорозі з будь-яких причин судді повинні негайно
повідомити про це Голову Суддівської комісії ФГУ та представників команди – господаря.
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4.8. Форма суддів повинна відповідати вимогам Правил гандболу. Розміщення
реклами на суддівській формі допускається лише після рішення Комітету ФГУ.
4.9. Протягом 30 хвилин після завершення матчу оформити рапорт судді, Протокол
матчу та інші звітні документи.
4.10.
Протягом трьох годин після завершення матчу направити на електронну
адресу Суддівської комісії ФГУ рапорт судді, та протягом трьох діб після завершення
матчу передати оригінал рапорту судді до офісу ФГУ.

5.
ОБОВ’ЯЗКИ ДЕЛЕГАТА
5.1. Делегат зобов’язаний:
5.1.1. Знати Правила гандболу, Регламент та інші нормативні вимоги Регламенту
та інших документів ФГУ з питань проведення змагань.
5.1.2. Не пізніше ніж за три доби перед виїздом до місця проведення змагань
(матчу) делегат повинен отримати від Комітету ФГУ інформацію про призначених суддів,
заявкову документацію команд учасників змагань (матчу), а від команди–господаря
інформацію про час початку матчу (змагань) та тренувань команд.
5.1.3. Після прибуття до місця проведення змагань при необхідності повідомити
голову Комітету ФГУ про своє прибуття та отримати від команди–господаря інформацію
про прибуття та розміщення суддів, команд–учасниць, перевірити умови забезпечення
безпеки учасників змагань (матчу). У випадку наявності претензій (суддів, командучасників) делегат повинен вжити заходів для їх усунення та проінформувати про це
Комітет ФГУ у своєму рапорті.
5.1.4. Прибути на матч в спортивний зал не пізніше ніж за 1 (одну) годину до
почату змагань (матчу).
5.1.5.
Разом з суддями перевірити готовність спортивного залу до проведення
матчу не пізніше ніж за 50 хвилин до почату змагань (матчу).
5.1.6. За одну годину до початку матчу разом з офіційними представниками
команд учасників змагань (матчу) провести технічну нараду, на якій затвердити технічні
заявки на гру, в які вносяться прізвища та номери гравців та прізвища офіційних осіб, які
внесені в заявковий лист клубу (команди) та допущені Комітетом ФГУ до участі в
змаганнях.
5.1.7. У випадку наявності будь-яких питань щодо допуску гравців та офіційних
осіб команд до змагань (матчу) негайно зв’язатися з Головою Комітету ФГУ.
5.1.8. У випадку неявки або запізнення суддів, делегат матчу повинен негайно
повідомити про це Голову Комітету та діяти відповідно до подальших вказівок Голови
Комітету.
5.1.9.
До початку матчу:
провести нараду з суддями ;
перевірити гандбольний майданчик, роздягальні, зони спілкування зі ЗМІ;
проконтролювати використання реклами та рекламної продукції;
перевірити технічне обладнання на відповідність вимогам Регламенту ФГУ;
проконтролювати присутність суддівської бригади;
перевірити Протокол матчу, в якому не повинні бути прізвища гравців та
офіційних осіб команд, що не мають права приймати участі в матчі.
5.1.10. Під час матчу:
знаходитися на своєму робочому місці за суддівським столиком та керувати
роботою судді-секретаря, судді-секундометриста та суддя-інформатора;
під час перерви матчу обговорити з суддями хід матчу та за необхідності, надати
суддям консультативну допомогу;
слідкувати за порядком в зонах запасних граючих команд, у випадку
необхідності зупиняти матч та інформувати суддів про необхідність покарання порушників;
контролювати дотримання Правил гандболу, Регламенту та інших документів
ФГУ щодо проведення змагань гравцями та офіційними особами команд;
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слідкувати за тим, щоб всі офіційні особи команд сиділи на лавці запасних.
Тільки одна офіційна особа має право вставати з лавки запасних для керування грою,
проведення замін, вирішення організаційних питань та ін.
5.1.11. Після матчу:
- проконтролювати оформлення Протоколу матчу, наявність всіх підписів та
підписати його;
- за наявності в Протоколі матчу помилок, організувати внесення виправлень до
Протоколу;
- якщо під час гри зі сторони гравців та офіційних осіб команд були порушення
Правил гандболу, Регламенту та інших документів ФГУ щодо проведення змагань, за які
можуть бути застосовані додаткові покарання, внести до Протоколу матчу відповідний
запис;
- якщо від команди учасника змагань (матчу) надійшов протест, зробити про це
відмітку в Протоколі матчу;
- про всі випадки порушення Правил гандболу, Регламенту та інших документів ФГУ
щодо проведення змагань в письмовій формі повідомити Комітет ФГУ;
- проконтролювати роботу судді-секретаря щодо підготовки звітної документації та
передачу копій такої документації офіційним особам команд;
- заповнити звітні документа делегата;
- обговорити з офіційними особами команд проблеми, пов’язані з проведенням
змагань (матчу);
- оцінити роботу суддів;
- протягом однієї години після завершення матчу в телефонному режимі
проінформувати Голову Комітету ФГУ про результати матчу;
- протягом трьох годин після завершення матчу направити на електронну адресу
ФГУ Протокол матчу, рапорт та інші звітні документи, а протягом трьох днів після
завершення матчу передати оригінали документів до офісу ФГУ.
6. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСПОРТУ СУДДЯМИ ТА ДЕЛЕГАТАМИ
6.1. Судді та делегати, які добираються до місця проведення матчу (та у зворотному
напрямку) повинні уникати зайвих витрат та обирати найбільш економний маршрут
поїздки.
6.2. Для прибуття до місця проведення матчу (змагань) суддям та делегатам
дозволяється використовувати:
рейсові автобуси;
потяги (оплаті підлягають витрати на квитки не вище класу «купе», та квитки не
вище «другого класу» в потягах типу «Інтерсіті» та «Інтерсіті+»;
власний транспорт, за умови відсутності рейсових автобусів та потягів, які
дозволяють дістатися до місця проведення матчу (змагань) та за умови відсутності квитків
на рейсові автобуси та потяги.
6.3. Оплату витрат суддів та делегатів на проїзд до місця проведення змагань (та у
зворотному напрямку) здійснюється командою–господарем в день прибуття суддів та
делегатів до місця проведення матчу, за умови надання суддями та делегатом документів
що підтверджують витрати на проїзд .
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДДІВ ТА ДЕЛЕГАТІВ
7.1. У відповідності з вимогами Правил гандболу, Регламенту ФГУ та інших
документів ФГУ щодо проведення змагань суддя та делегат можуть бути відсторонені від
обслуговування матчів:
у випадку неналежного виконання своїх обов’язків;
у випадку неявки без поважної причини на змагання (матч) після отримання
інформації про призначення;
у випадку порушення загальноприйнятих норм поведінки.
7.2. У випадку неявки або запізнення суддів та делегата на матч (без поважних
причин), що призвело до скасування матчу, на суддів та делегата (в рівних частинах)
покладається відшкодування витрат команд–учасників, пов’язаних з організацією матчу
(витрати на проїзд, проживання та перебування в місті проведення матчу команди–
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гостей; витрати на організацію та проведення матчу командою–господарем). Сума до
відшкодування визначається Комітетом ФГУ за поданням команд–учасників скасованого
матчу.
7.3. Мінімальний строк дискваліфікації суддів та делегатів один місяць, який в
окремих випадках може буди збільшений Президію ФГУ або СТК ФГУ.
7.4. У випадку надходження після змагань (матчу) протесту на дії суддів та/або
делегата, такі судді та/або делегат відстороняються від подальшого обслуговування
матчів до прийняття уповноваженими органами ФГУ рішення за наслідками розгляду
протесту.
7.5. Якщо Комітет ФГУ прийме рішення про задоволення протесту на дії суддів, а
делегат ФГУ виставив суддям високі оцінки (вище за «погано»), то за завищення оцінок
суддям делегат відстороняється від інспектування матчів за рішенням Комітету ФГУ.
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