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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ.
Змагання проводятся з метою :
- розвитку та популяризації хокею на траві;
- підвищення спортивної майстерності;
- підготовки збірних команд міста та області до чемпіонату України з хокею 
на траві в приміщеннях серед юніорів 1999-2000 р.н.;
- визначення кращих спортсменів і команд;
- вшанування пам’яті вихованця ОСДЮШОР з хокею на траві «Олімпія» -  
Владислава СЛОБОДЯНИКА.

Змагання проводяться з 25 по 26 листопада 2016 року у м. Вінниці, на 
базі спортивного залу спорткомплексу «Здоров’я» (вул. Примакова, 23). 
Початок змагань о 10—.

Керівництво змаганнями забезпечується управлінням фізичної 
культури та спорту облдержадміністрації, ГО відділенням НОК України у 
Вінницькій області, федерацією хокею на траві Вінницької області та 
ОСДЮШОР «Олімпія».

Організація змагань покладається на тренерський склад ОСДЮШОР 
«Олімпія», федерацію хокею на траві Вінницької області та головну 
суддівську колегію.

2. СТРОКИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ.

3. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ.



Безпосереднє проведення змагань покладається на головного суддю 
Луцинкевича Володимира Степановича.

4. УЧАСНИКИ.
До участі у змаганнях допускаються спортсмени команд спортивних 

шкіл, міст та районів області, спортивних клубів та інших областей, які 
заявилися до 20 листопада 2016 року. Вік учасників -  молодь до 18 років 
(1999-2000 р.н.). Склад команди -  12 гравців, тренер, суддя.

5. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ.
Змагання проводяться за правилами Міжнародної федерації 

індорхокею та іншими регламентуючими документами ФХТУ. Змагання 
проводяться за системою 5 х 5 (4 польових гравців та воротар).

Примітка: Формула проведення змагань буде визначена 21
листопада згідно поданих попередніх заявок.

Місця розподіляються за найбільшою кількістю набраних очок: 
перемога -  4 очки 
нічия -  2 очки 
поразка - 1  очко 
неявка -  0 очок.

У випадку рівності очок перевагу має команда: 
за кращим співвідношенням забитих і пропущених м’ячів у всіх зустрічах; 
за кращими показниками забитих м’ячів у зустрічах з усіма командами; 
за кращими показниками забитих м’ячів у зустрічах між ними; 
за кращим співвідношенням забитих та пропущених м’ячів між ними.

У випадках визначення місць для команд-суперниць всі вищенаведені 
пункти застосовуються послідовно для визначення місця першої, другої та 
інших команд.

У разі рівності усіх показників -  виконується серія штрафних кидків 
(по 5 від кожної команди).

6. ФІНАНСОВІ УМОВИ.
Витрати по проїзду, добовим, проживанню та харчуванню несуть 

відраджуючі організації.
Витрати по суддівству та медичному обслуговуванню покладаються на 

управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації.
Витрати по оренді спортзалу, нагородженню дипломами, кубками, та 

медалями покладаються на ОСДЮШОР з хокею на траві «Олімпія».
Витрати по нагородженню кращих гравців команд (футболки, 

блокноти, ручки та олівці з олімпійською символікою), а також у номінаціях 
«Кращий воротар»; «Кращий бомбардир»; «Кращий гравець змагань» -



пам’ятними кубками покладаються на ГО відділення НОК України у 
Вінницькій області.

Витрати пов’язані з виготовленням пам’ятних футболок покладаються 
на федерацію хокею на траві Вінницької області.

Інші витрати пов’язані з нагородженням за рахунок незаборонених 
законодавством джерел.

7. НАГОРОДЖЕННЯ КОМАНД ТА УЧАСНИКІВ
Команди, що зайняли 1-3 місця нагороджуються пам’ятними кубками, 

гравці та тренери цих команд медалями та дипломами. Кращі гравці змагань 
нагороджуються цінними подарунками, а у номінаціях «Кращий воротар»; 
«Кращий бомбардир»; «Кращий гравець змагань» -  пам’ятними кубками. 
Інші учасники змагань нагороджуються пам’ятними дипломами. Гравці, що 
посіли 1-6 місця нагороджуються пам’ятними футболками.

8. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ ПОДАННЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У
ЗМАГАННЯХ

Попередні заявки на участь у змаганнях подаються на електронну 
адресу головного судді змагань та/або господарів змагань до 20 листопада 
2016 року.

Іменні заявки подаються головній суддівській колегії у перший день 
змагань, але не пізніше 9—.

У заявочному листі повинні бути вказані такі дані на кожного гравця: 
прізвище, ім’я (повністю); дата народження; спортивне звання (розряд); 
місто; ФСТ; назва спортивної школи; прізвище, ініціали тренера; віза лікаря. 
Заявку затверджують підписами та печаткою керівник, представник команди, 
лікар (допуск).

Орієнтовна форма:
З А Я В К А

на участь команди________________________ у ________________________________
(назва команди) (назва змагань)

п/п
Прізвище, ім’я 

спортсмена
Рік народж. Розряд

Місто
(район)

ФСТ
Спортивна школа, 

організація
Прізвище
тренера

Підпис
лікаря

До змагань допущено   осіб____________________________  ___________
Прізвище лікаря Підпис

Тренер (представник)__________________ _______ ______________
Підпис Прізвище, ініціали

Керівник_______________ _________________________
Підпис Прізвище, ініціали

М.П.



9. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Головний суддя -ЛУЦИНКЕВИЧ Володимир Степанович
моб. тел. +38 068 210 20 99;

+38 063 898 19 11; 
e-mail: vladimir085@gmail.com

Вінницька обласна СДЮШОР з хокею на траві «Олімпія»
тел./факс (0432)611 421; 
e-mail: olimmyal@i.ua

Дане Положення є офіційним запрошенням(викликом) на змагання
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