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1. Мета та завдання
Змагання проводяться з метою:
популяризації волейболу серед молодого покоління в Україні;
розширення аудиторії глядачів, залучення широких верств населення до занять
спортом;
підготовки резерву для команд майстрів, визначення найсильніших команд;
покращення навчально-тренувальної роботи в спеціалізованих навчальних
закладах спортивного профілю (надалі СНЗСП, ДЮСШ і СДЮШОР), спортивних
клубів областей, міст та інших спортивних організацій;
виявлення найсильніших Спортсменів - учасників змагань, з подальшим
поповненням збірних команд України для участі у чемпіонатах Європи та світу серед
юнаків та дівчат.
Усі пункти Регламенту спрямовані на підвищення загальної культури, рівня
змагань та майстерності їх учасників.
2. Керівництво проведенням змагань
Загальне керівництво підготовкою та проведенням чемпіонату України "Дитяча
ліга" з волейболу серед юнаків та дівчат сезону 2017 - 2018 років (надалі - змагання)
здійснюється Міністерством молоді та спорту України (надалі - Мінмолодьспорт),
Федерацією волейболу України (надалі - ФВУ), Міністерством освіти і науки України
(надалі - МОН), Асоціацією дитячого волейболу України (надалі - АДВУ).
Безпосереднє проведення змагань покладається на обласні (міські) федерації
волейболу, структурні підрозділи з фізичної культури та спорту Мінмолодьспорту,
обласних та Київської міської державних адміністрацій, спортивні клуби (команди), на
базах яких відбуваються змагання, Технічну Дирекцію АДВУ та головні суддівські
колегії, затверджені ФВУ або АДВУ.
Конфліктні ситуації розглядає апеляційне журі АДВУ.
3. Місце і терміни проведення змагань
Змагання проводяться протягом 2017 - 2018 навчального року на спортивних
базах клубів (команд), СНЗСП, ДЮСШ і СДЮШОР, які відповідають правилам змагань
та прийняті суддівською колегією.
Календар ігор складається після визначення складу учасників змагань.
Календар, терміни проведення турів повідомляється додатково Технічною
Дирекцією АДВУ.
4. Умови проведення змагань та визначення переможців
На попередньому етапі ігри проводяться відповідно до Офіційних Правил
проведення змагань з волейболу затвердженими ФВУ або по змішаній системі (див.
далі по тексту), Календаря змагань, Технічного Регламенту чемпіонату України "Дитяча
ліга" з волейболу сезону 2017 - 2018 років (далі - Технічного Регламенту) та цього
Регламенту.
Фінальна частина змагань серед юнаків та дівчат всіх вікових категорій
проводиться відповідно до Офіційних Правил проведення змагань з волейболу
затвердженими ФВУ, Календаря змагань, Технічного Регламенту та цього Регламенту.
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У фінальній частині беруть участь команди з обов’язковим оформленням
членства в АДВУ для учасників цих змагань.
Команди грають м’ячами марки «Мікаса», моделі «МУА-200».
Висота сітки для юнаків становить: 2001; 2002 р.н. та молодші - 243 см,; 2003;
2004 р.н. та молодші - 235 см, 2005 р.н. та молодші - 225 см.
Висота сітки для дівчат становить: 2001; 2002 р.н. та молодші - 224 см, 2003;
2004 р.н. та молодші - 220 см, 2005 р.н. та молодші - 215 см.
Якщо за команду грав незаявлений або дискваліфікований гравець, цій команді
зараховується поразка з рахунком 0:3 (0:25, 0:25, 0:25), очки не нараховуються.
У разі однакової кількості очок у двох і більше команд місця визначаються
за такими показниками:
1) за кращим співвідношенням виграних та програних партій в усіх зустрічах;
2) якщо співвідношення партій є однаковим, місця визначаються за кращим
співвідношенням виграних та програних очок в усіх зустрічах;
3) у випадку, коли співвідношення очок однакове, місця визначаються за
результатами матчів між командами-суперницями.
Система підрахунку очок для команд:
Юнаків: 2001; 2003 р. н. і молодші «11-17,15» та щвчат 2002; 2004 р. н.
і молодші «11-16,14» (в цих вікових категоріях змагання проводиться за двома
групами «А» і «Б»):
1. група «А»:
- за перемогу з рахунком 3 : 0 та 3 : 1 - 3 очка; 3 : 2 - 2 очка;
- за поразку з рахунком 0 : 3 та 1 : 3 - 0 очок; 2 : 3 - 1 очко;
- за неявку на гру - мінус 1 очко.
2. група «Б» - грає по змішаній системі (попередня частина змагань грається з
3-х обов'язкових партій):
- за перемогу з рахунком 3 : 0 - 3 очка; 2 : 1 - 2 очка;
- за поразку з рахунком 0 : 3 - 0 очок; 1 : 2 - 1 очко;
- за неявку на гру - мінус 1 очко.
Фінал проводиться між командами групи «А» та командами групи «Б» відповідно
до Календаря змагань.
Система підрахунку очок для команд:
Юнаків: 2002 р. н. та молодші, 2004 р. н. та молодші, 2005 р. н. та молодші
(«Ц-16Л4ЛЗ»!.
Дівчат: -2001 р. н. та молодші, - 2003 р. н. та молодші, - 2005 р. н. та молодші
(«Ц-17Л5ЛЗ»).
Команди юнаків та дівчат грають по змішаній системі (перша частина грається з
3-х обов'язкових партій):
- за перемогу з рахунком 3 : 0 - 3 очка; 2 : 1 - 2 очка;
- за поразку з рахунком 0 : 3 - 0 очок; 1 : 2 - 1 очко;
- за неявку на гру - мінус 1 очко.
У фінальних турах очки, які набрали команди в попередніх турах - не
зараховуються.
Право проведення фінального туру у всіх вікових категоріях визначається за
конкурсом Технічною Дирекцію АДВУ (команди, які зайняли перші місця в турнірній
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таблиці після попереднього етапу змагань мають перевагу та команди які бажають
прийняти фінальний тур, подають заявки з умовами проведення фінального туру).
Контакти Технічної Дирекції АДВУ: тел. 0677650480, електронна пошта:
аДуиТуц@етаі1.сот, сайт: \т\у.аДуи.сош.иа
5. Спортсмени - учасники змагань, умови подання заявок, допуск
Спортсменів - учасників
У змаганнях беруть участь команди СНЗСП, ДЮСШ і СДЮШОР, спортивних
клубів та збірних команд областей, міст і інших спортивних організацій.
Всі Спортсмени - учасники, яки беруть участь у змаганнях мають статус Аматорів
(в тому числі при наявності договору спортивної підготовки). Спортсмен - учасник зі
статусом професіоналів (при наявності професійного контракту з клубом) до змагань не
допускається.
Юнаки та Дівчата: І вікова група - 2001 р. н. та молодші, II вікова група -2002 р.
н. та молодші, III вікова група - 2003 р. н. та молодші, IV вікова група - 2004 р. н. та
молодші, V вікова група - 2005 р. н. та молодші.
Склад однієї команди для участі у турі - 12 гравців (не менше 8 гравців), 2
тренери, всього - 14 осіб.
Змагання серед команд юнаків 2001; 2003 р. н. і молодші та дівчат 2002; 2004 р. н.
та молодші проводиться за двома групами.
Групу "А" складається з команд юнаків та дівчат СНЗСП, СДЮСШОР, збірних
команд областей.
Групу "Б" складається з команд юнаків та дівчат ДЮСШ, СДЮСШОР,
спортивних клубів областей та інших спортивних організації.
Як що за вікову категорію заявилося менше ніж шість команд, вони приймуть
участь в старшої вікової категорії.
Учні першого року навчання в СНЗСП можуть грати за територію звідки вони
прибули, при наявності договору між СНЗСП та ДЮСШ, СДЮСШОР, спортивних
клубів областей, інших спортивних організації (Додаток №3
до Технічного
Регламенту).
У складах команд може бути заявлено два Спортсмена - учасника з інших
регіонів, якщо команди їх регіонів відповідної вікової категорії не беруть участь у
змаганнях, або Спортсмени - учасники не заявлені за команду свого регіону.
Для участі у змаганнях необхідно обов’язково надіслати на електронну пошту
Технічної Дирекції АДВУ необхідні дані з метою реєстрації кожного Спортсмена учасника (юнаків і дівчат) усіх вікових категорій та внесення інформації в базу даних
АДВУ, для оформлення спортивного паспорта, а саме:
- заповнену форму в електронному вигляді (Додаток №4 до
Технічного Регламенту);
- іменну заявку встановленого зразка (Додаток №2 до Технічного
Регламенту), підтвердження про участь в змаганнях;
- інформаційну довідку про команду та колективне фото команди (в
електронному вигляді);
'•
- персональні кольорові фото (в електронному вигляді) кожного Спортсмена
7 учасника,.які занесені в заповнену форму (Додаток №4 до Технічного Регламенту).
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Прізвища
всіх
Спортсменів- учасників, які отримали спортивний
паспорт на поточний сезон оприлюднюються на офіційному сайті АДВУ:
\у\т.аДуц.сот.иа.
Допуск команд до змагань проводиться мандатною комісією, яка складається
з представників Технічної Дирекції АДВУ. Для допуску команди подають наступні
документи:
- угода між командами СНЗСП, ДЮСШ і СДЮШОР, спортивних клубів областей,
міст та інших спортивних організацій, та АДВУ про співпрацю (Додаток №5 до
Технічного Регламенту), що підписується відповідальними особами сторін у день
допуску команди;
- при наявності договору на спортивну підготовку Спортсмена-учасника - копії
договорів, що містять дані (дату підписання, термін дії, підпис гравця), завірені
підписом президента та печаткою клубу (Додаток №6 до Технічного Регламенту);
- заповнений спортивний паспорт на кожного Спортсмена-учасника відповідної
форми (Додаток №7 до Технічного Регламенту) з вклеєною фотографією;
- персональна заява на проведення реєстрації від кожного Спортсмена-учасника
змагань (Додаток № 8 до Технічного Регламенту).
Для проходження мандатної комісії на кожному турі потрібно надати
головному судді наступні документи:
- спортивний паспорт на кожного Спортсмена-учасника та тренера;
- оригінал паспорта громадянина України (з 14 років);
- оригінал свідоцтва про народження (до 14 років) та оригінал учнівського квитка
з фотокарткою;
- іменну заявку встановленого зразка у двох примірниках (Додаток № 2 до
Технічного Регламенту) за підписом керівництва організації чи команди, обласного
(міського) лікувально-фізкультурного диспансеру або лікувального закладу (у заявці
має бути не більше 18 гравців).
Спортсмен-учасник, який не має «Спортивного паспорта», до змагань не
допускається.
Спортсмени-учасники виступають за ті команди, за які вони заявлені. Перехід
Спортсменів-учасників з однієї команди до іншої дозволяється до початку змагань.
Спортсмен-учасник має право на перехід до іншої команди тільки у тому випадку, якщо
батьки змінили місце проживання.
Спортсмени-учасники, які грають у молодшій віковій категорії, можуть грати за
команду старшої вікової категорії, якщо ці команди представляють одну область чи
м. Київ.
Дозаявка Спортсменів-учасників здійснюється до початку фінального туру
з обов’язковим погодженням з Технічною Дирекцією АДВУ (ліміт до 18 гравців).
6. Розподіл команд, розклад матчів
Розподіл команд на підгрупи, система та календар змагань, здійснюється
Технічною Дирекцією АДВУ.
У разі потреби черговість ігор ігрового дня може змінюватись за рішенням
головного судді змагань з обов’язковим повідомленням технічного директора змагань.
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7. Самоусунення від змагань
Якщо команда не може брати участь у черговому турі, вона повинна сповістити
про це технічну дирекцію АДВУ не пізніше, ніж за 7 діб до початку туру. В цьому
випадку команді зараховується поразка у матчах чергового туру з рахунком 0:3 (0:25;
0:25; 0:25) - (-1 очко). У разі повторного випадку, команда знімається зі змагань.
Відносно
цієї
команди
накладаються
фінансове
стягнення
згідно
«Дисциплінарного кодексу АДВУ» (Додаток 1 до Технічного Регламенту).
У разі зняття команди з розіграшу змагань результати усіх матчів цієї команди в
усіх турах поточної стадії змагань анулюються, очки командам з якими вони грали не
нараховуються.
Санкції до знятої команди визначаються Технічною Дирекцією АДВУ відповідно
до Дисциплінарних санкцій Технічного Регламенту.
8. Безпека та підготовка місця проведення змагань
Порядок підготовки спортивних споруд та дотримання безпеки учасників і
глядачів під час проведення змагань проводиться у відповідності до постанови Кабінету
Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 «Про порядок підготовки
спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових
спортивних та культурно-видовищних заходів».
З метою забезпечення безпеки глядачів та учасників змагань спортивні змагання
проводяться тільки на спортивних спорудах, прийнятих до експлуатації державними
комісіями, і за наявності актів технічного обстеження придатності спортивної споруди
для проведення заходу.
Забезпечення безпеки спортсменів при проведенні змагань покладається на
відповідальну особу організації, яка приймає змагання.
9. Фінансові витрати
Всі витрати на відрядження команд (проїзд, проживання, добові, харчування,
тощо) пов’язані з участю команд у змаганнях здійснюються за рахунок організацій, що
відряджають.
Витрати на харчування місцевої команди під час організації та проведення
домашніх турів - здійснюються за рахунок приймаючої сторони.
Витрати пов'язані з оплатою роботи суддів на турах попередньої та фінальної
частини змагань - здійснюються за рахунок приймаючої сторони (крім суддів, які
фінансуються за рахунок ФВУ).
За рахунок Мінмолодьспорту:
нагороджуються медалями тренери та гравці, які посіли перше, друге та треті
місця серед усіх вікових груп юнаків та дівчат;
витрати на оренду спортивних споруд фінальної частини змагань серед юнаків та
дівчат всіх вікових категорій;
витрати на харчування та проживання суддів фінальної частини змагань серед
юнаків та дівчат всіх вікових категорій.
За рахунок ФВУ:
витрати пов'язані з оплатою роботи суддів на турах попередньої та фінальної
частини змагань;
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проїзд, проживання та харчування іногородніх суддів на тури попередньої
частини змагань;
проїзд іногородніх суддів на тури фінальної частини змагань;
нагороджуються кубками команди, які посіли перше, друге та треті місця серед
усіх вікових груп юнаків та дівчат.
За рахунок АДВУ:
відзначаються дипломами команди, тренери та гравці, які посіли перше, друге та
треті місця серед усіх вікових груп юнаків та дівчат;
нагородження призерів та кращих гравців пам'ятними подарунками.
ДАНИЙ РЕГЛАМЕНТ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ
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