КОМІТЕТ З ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
ФЕДЕРАЦІЇ ГАНДБОЛУ УКРАЇНИ
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ПРОТОКОЛ № 40
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ З
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ
ЗМАГАНЬ ФЕДЕРАЦІЇ ГАНДБОЛУ
УКРАЇНИ
Онлайн у додатку «ZOOM»

«02» квітня 2021 року

Присутні: Голова Комітету – Петрушевський Є.І., члени комітету: Чайченко
О.В., Корнієнко Н.П., Тимошенко Б.О., Вакула В.І., Цукіло С.Д., Аврамчук
О. А., Сахнацький О. А.
Відсутні: немає.
Запрошені: представники ГК «Мотор» – Геннадій Касай, Дмитро
Карпущенко; ГК «Одеса» – Михайло Щукін; ГК «Академія гандболу» –
В’ячеслав Дідушенко; ГК «Портовик» – Сергій Гордієнко; ГК «ЦСКАШВСМ» – Олександр Дудко; ГК «Мотор Політехніка» – Дмитро Корнієнко;
ГК «СКА-Львів» – Валерій Мельник.
Не був представлений ГК «Донбас».
Порядок денний:
1.
Розгляд питання щодо подальшого проведення чемпіонату
України з гандболу серед клубів чоловічої Суперліги України та Кубку
України з гандболу серед чоловічих команд сезону 2020-2021 рр.
Доповідач: Петрушевський Є. І.
2.

Різне.

По першому питанню слухали:
Петрушевського Є.І. та представників гандбольних клубів, які
поділились інформацією щодо складної епідеміологічної ситуації у своїх
містах та регіонах, та обговорили можливість подальшого проведення
чемпіонату України з гандболу серед клубів чоловічої Суперліги та Кубку
України з гандболу серед чоловічих команд сезону 2020-2021 рр.
На робочій нараді, що пройшла в онлайн-режимі за участі
представників клубів та Комітету з організації на проведення змагань ФГУ,
обговорили, зокрема, ситуацію з доступом до арен, можливість проведення
на них ігор, а також варіанти змін у календарі заключної частини сезону
чемпіонату України чоловічої Суперліги та чоловічого Кубку України.
Зазначені заходи є необхідними, оскільки складна епідеміологічна ситуація

позначається фактично на всіх сферах життя в Україні і проведення
спортивних змагань не є виключенням.
Представники команд повідомили, наскільки карантинні обставини
вплинули на можливість проводити підготовку, приймати матчі, а також
здійснювати виїзди на гостьові ігри. Було обговорено доцільність проведення
або ж відтермінування проведення відповідних матчів.
Представники клубів групи «Б» («Портовик», «ЦСКА-ШВСМ»,
«Мотор-Політехніка», «СКА-Львів») повідомили про труднощі з переїздами і
доступом до ігрових залів.
Представники групи «А» («Мотор», «Донбас», «Одеса», «Академія
гандболу») повідомили, що наразі, оскільки три команди групи «А» з
чотирьох базуються в одному місті, питання проведення відповідних матчів
та логістичні питання можуть бути вирішені.
Головний тренер «СКА-Львів» Валерій Мельник повідомив, що у клуба
є можливість проводити домашні ігри, зокрема матч 1/4 фіналу Кубка
України «СКА-Львів» – «Мотор-Політехніка» 3-го квітня 2021 року у
м. Львові (початок 12.30).
Держтренер Олександр Чайченко розповів про плани збірної України
на підготовку до заключних ігор відбору на Євро-2022. Команда планує
зібратись у Запоріжжі з 23 по 27 квітня, 28-го числа на запорізькій арені
«Юність» планується проведення гри Україна – Чехія, а 2-го травня
планується зустріч команд у чеському Брно.

Враховуючи вищевикладене, голова Комітету ФГУ запропонував:
1.
Відтермінувати проведення матчів 1/4 фіналу Кубка України у
парі «Донбас» – «Одеса», що мали відбутись 6-7 квітня у Запоріжжі.
2.
Матч 18 туру (група Б) між командами «ЦСКА-ШВСМ»
«Портовик» провести в Южному.

–

3.
У зв'язку зі складною карантинною ситуацією, зокрема
труднощами з переїздами і доступом до ігрових залів клубів групи «Б»
(«Портовик», «ЦСКА-ШВСМ», «Мотор-Політехніка», «СКА-Львів»), та
готовністю команд розглянути можливість змін формату завершення
чемпіонату Суперліги, доручити Комітету ФГУ розробити варіанти
оновленого формату завершення чемпіонату Суперліги та надати їх на
розгляд клубів.
4.
Наразі не змінювати формат турніру у групі «А»
(«Мотор», «Донбас», «Одеса», «Академія гандболу»), оскільки у зазначеному
квартеті три команди з чотирьох базуються в одному місті, що зменшує
кількість питань з логістикою.

5.
Матч 1/4 фіналу Кубка України «СКА-Львів»
Політехніка» проводити згідно розкладу – 3-го квітня
(початок 12.30).

–

«Мотору Львові

6.
Наступні матчі «Мотора» у Суперлізі проводити після
повторного поєдинку запоріжців із «Мешков Брест» у 1/8 фіналу Ліги
чемпіонів (8 квітня, Брест).
7.
28.04.2021 року на запорізькій арені «Юність» проводити гру
Україна – Чехія.
8.
У визначенні підсумкових результатів чемпіонату дотримуватись
виключно спортивного принципу.
9.

Наступну онлайн-нараду запланувати на 10 квітня.

Рішення прийнято: одноголосно.

Голова Комітету ФГУ

Є. І. Петрушевський

Секретар Комітету ФГУ

Н. П. Корнієнко

