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ПРОТОКОЛ № 46
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ З
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ
ЗМАГАНЬ ФЕДЕРАЦІЇ ГАНДБОЛУ
УКРАЇНИ
Онлайн у додатку «ZOOM»

«21» квітня 2021 року

Присутні: Голова Комітету – Петрушевський Є.І., члени комітету: Чайченко
О.В., Корнієнко Н.П., Цукіло С.Д., Аврамчук О. А.
Відсутні: Вакула В.І., Сахнацький О. А.
Запрошені та присутні: представники ГК «Мотор» – Дмитро Карпущенко, ГК
«Донбас» – Іван Фучеджи, ГК «Одеса» – Михайло Щукін, ГК «Академія
гандболу» – Олексій Харченко, ГК «Мотор-Політехніка» – Дмитро
Корнієнко, ГК «СКА-Львів» – Валерій Мельник.
Запрошені, але не були представлені: ГК «Портовик» – Сергій Гордієнко, ГК
«ЦСКА-ШВСМ» – Олександр Дудко.
Порядок денний:
1. Розгляд питання щодо подальшого проведення Чемпіонату України з
гандболу серед чоловічих команд Суперліги сезону 2020-2021 рр. в умовах
всесвітньої пандемії COVID-19.
Доповідач: Петрушевський Є. І.
2. Різне.

По першому та другому питанню слухали:
Петрушевського Є.І. та представників гандбольних клубів, які
поділились інформацією щодо епідеміологічної ситуації у своїх містах та
регіонах, і разом обговорили можливі варіанти подальшого проведення
Чемпіонату України з гандболу серед чоловічих команд Суперліги сезону
2020-2021 рр. в умовах всесвітньої пандемії COVID-19.
Учасники наради підтвердили рішення, прийняте та затверджене
Протоколом № 43 Комітету ФГУ від 10.04.2021 року про продовження
чемпіонату Суперліги для команд групи «А» згідно з чинним регламентом,
без змін у форматі.
Було обговорено, що після того, як будуть зіграні всі матчі ІІ етапу,
команди групи «А» проведуть по два матчі ІІІ етапу (1 місце гратиме два
матчі проти 4 місця, 2 місце - проти 3 місця).
Вирішено, якщо після завершення трьох етапів різниця між 1-ю та 2-ю

командами турнірної таблиці становитиме 7 очок та менше, то для
визначення Чемпіона України між цими командами буде проведена серія ігор
до двох перемог.
Вирішено, якщо після завершення трьох етапів різниця між 3-ю та 4-ю
командами турнірної таблиці становитиме 7 очок та менше, то для
визначення бронзового призера Чемпіонату України між цими командами
буде проведена серія ігор до двох перемог.
Учасники наради підтвердили рішення, прийняте та затверджене
Протоколом № 43 Комітету ФГУ від 10.04.2021 року про те, що для команд
групи «Б» чемпіонат завершиться після ІІ етапу та підсумкові 5-8 місця
визначатимуться згідно кількості набраних очок.
Під час наради клуби затвердили дати та місце проведення Фіналу
чотирьох Кубка України. Він пройде 17 та 18 травня в Запоріжжі на
майданчику арени «Юність». Наразі вже відомі три учасники Фіналу
чотирьох – це «Донбас», «Мотор-Політехніка», а також «Мотор», чий
суперник по 1/4 фіналу полтавське «Динамо-Академія» знявся з турніру.
Четвертий учасник визначиться у чвертьфінальному протистоянні
ужгородських «Карпат» та столичного «ЦСКА-ШВСМ».
Голова Комітету ФГУ Петрушевський Є.І. обговорив із присутніми
доцільність організувати зустріч представників клубів команд чоловічої
Суперліги, на якій підбиватимуться підсумки поточного сезону та будуть
обговорені можливі зміни до Регламенту проведення чемпіонату України з
гандболу серед жіночих та чоловічих команд сезону 2021/2022, зазначив про
необхідність спільного вирішення питань, що стосуються проведення
чемпіонату та заохотив представників клубів висувати власні пропозиції
щодо можливих змін до Регламенту, які б удосконалили існуючу систему
проведення змагань. Учасники наради домовились провести зустріч у рамках
Фіналу чотирьох Кубка України в Запоріжжі.
Було обговорено питання проведення Універсіади, участь у якій зможе
взяти 1 команда від регіону, наразі заявки на участь у чоловічій Універсіаді
були подані 10-ма командами. До кінця квітня має бути прийняте рішення по
місцю проведення Фінального етапу чоловічої Універсіади. Матчі
прийматиме Одеса або Запоріжжя.
Враховуючи вищевикладене, представники Комітету ФГУ та представники
команд вирішили:
1. Після того, як будуть зіграні всі матчі ІІ етапу чемпіонату
Суперліги, команди групи «А» проведуть по два матчі ІІІ етапу (1 місце
гратиме два матчі проти 4 місця, 2 місце - проти 3 місця).
2. Якщо після завершення трьох етапів різниця між 1-ю та 2-ю
командами турнірної таблиці становитиме 7 очок та менше, то для
визначення Чемпіона України між цими командами буде проведена серія ігор
до двох перемог.

3. Якщо після завершення трьох етапів різниця між 3-ю та 4-ю
командами турнірної таблиці становитиме 7 очок та менше, то для
визначення бронзового призера Чемпіонату України між цими командами
буде проведена серія ігор до двох перемог.
4. Затвердити дати та місце проведення Фіналу чотирьох Кубка
України – 17 та 18 травня 2021 року в Запоріжжі на майданчику арени
«Юність».
5. Провести у рамках Фіналу чотирьох Кубка України в Запоріжжі
зустріч представників клубів команд Суперліги, точна дата проведення якої
буде визначена пізніше.
6. Дату та місце проведення Фінального етапу чоловічої Універсіади
визначити пізніше.
Рішення прийнято: одноголосно.

Голова Комітету ФГУ

Є. І. Петрушевський

Секретар Комітету ФГУ

Н. П. Корнієнко

