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“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Голова федерації Черкаської

області по волейболу

Соколовський О.В. _________

Положення

відкритої першості Черкаської області

по волейболу 2019-2020 р.

1. Мета змагань

1.1 Змагання проводяться з метою подальшого розвитку волейболу в регіоні, росту
майстерності гравців; популяризації здорового способу життя, залучення громадян до
регулярних занять спортом; вироблення уміння та навичок спільної праці учасників
змагань в єдиній команді, вироблення активної життєвої позиції та розвиток
громадянського суспільства в регіоні.
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2. Керівні органи змагань

2.1 Змагання організовуються та проводяться спільними зусиллями Управління сім’ї,
молоді та спорту Черкаської облдержадміністрації, Федерації волейболу Черкаської
області, місцевих спортивних організацій, громадської організації „Волейленд”

(м. Черкаси), а також самих учасників змагань. Загальне керівництво змаганнями
здійснює координатор Прокопенко Віталій (контактний телефон
096-454-39-23,093-029-62-61)

3. Терміни та місця проведення

3.1 Змагання проводяться з листопада 2019 року по квітень 2020 року згідно календаря,
який розробляється координатором .

3.2

Місця проведення визначаються координатором

4. Учасники змагань

4.1 До участі у змаганнях допускаються всі бажаючі команди Черкаської та інших
областей України, які мають належну спортивну підготовку та допуск лікаря до змагань і
зобов’язуються дотримуватися умов даного Положення.
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4.2 Склад команди -14 гравців та 2 офіційні особи. В фінальний частини допускаються
гравці які на протязі сезону брали участь хоч в одній грі відбіркового циклу. Склади
команд, а також вся інша інформація відносно змагань публікується на сайті громадської
організації «Волейленд» www.voleyland.ck.ua. http://cherkasy.volleyball.ua

4.3 Попередню заявку на участь в змаганнях необхідно подати координатору відкритої
першості Черкаської області по волейболу не пізніше, ніж 28 жовтня 2018
року(federacion.vol.ck.ua@i.ua). В заявці обов’язково повинно бути вказаний склад
команди із зазначенням прізвища, ім’я та дати народження гравців.

4.4 До участі в ветеранському турнірі допускаються гравці, які не молодші 1980 року
народження.

4.5 До участі не допускаються гравці, які приймають участь в чемпіонаті України сезону
2019-2020 року за команди майстрів: вищої та суперліги. Також гравців гравших у
зарубіжних клубах.

5. Суддівство

5.1 Змагання мають проходити у дружній та товариській атмосфері. Всі учасники та
судді повинні дотримуватися принципів чесної гри та відноситися з повагою один до
одного.

5.2 Під час проведення ігор в Черкасах судді призначаються координатором , за
погодженням з Арбітражною комісією Федерації волейболу Черкаської області.
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5.3 Суддівство змагань в інших містах забезпечується силами команд-учасниць за
принципом: гру обслуговує представник команди, яка не виступає в даному матчі.

У випадках, коли вважає необхідним та має таку можливість, координатор може
призначити нейтральних суддів. Також у разі, якщо команди дають згоду, матч може
обслуговувати місцевий суддя.

6. Система проведення

6.1 Змагання проводяться за діючими правилами гри в волейбол .

Ветеранського турніру та дівчат:

6.2 Команди грають по колу за результатами минулого року , календар змагань
розробляє координатор після того, як будуть остаточно визначені всі команди-учасниці.

6.3 На попередньому етапі ігри проводяться з трьох партій до рахунку 25 набраних очок
у кожній партії ,при рахунку 24:24 до різниці у 2 очка , при цьому перемога у кожній з
партій дає команді одне залікове очко до турнірної таблиці.
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6.4 Фінальна частина проводиться з 5 партій по схемі: команди, які зайняли 1 і 4 місця та
2 і 3 , грають між собою, команди, які програли грають за 3-4 місце, переможці за 1-2
місце.

Молодіжного турніру:

6.4 Команди грають по колу.

6.5 Фінальна частина проводиться по схемі: команди, які зайняли 1 і 4 місця та 2 і 3 ,
грають між собою, команди, які програли грають за 3-4 місце, переможці за 1-2 місце.

6.6 При розподіленні місць до уваги беруться наступні показники:

1) кількість набраних очок

2) у разі однакової кількості очок у двох (або більше) команд місця визначають за кращою
різницею виграних та програних очок у всіх зіграних іграх.

3) у разі однакових перших двох показників місця визначають за кращим показником в
особистих зустрічах між двома (або більше) командами. При цьому спочатку
враховується кількість набраних очок, якщо цей показник рівний – різниця партій.

6.7 Перенесення ігор дозволяється за домовленістю команд у зручний час для двох
команд, але не пізніше наступного туру.

5/7

Регламент 2019-2020
17.10.2019 19:40 -

6.8 Спірні питання по проведенню змагань вирішуються на виконкомі федерації
Черкаської області з волейболу.

7. Нагородження переможців та учасників

7.1 Команди-призери змагань та гравці команд-призерів нагороджуються кубками,
грамотами та медалями.

7.2 Найкращі гравці цінними подарунками.

8. Фінансові витрати

8.1. Кожна з команд, що бажає прийняти участь у проекті , повинна сплатити внесок для
часткової компенсації витрат на проведення турніру та для гарантування спроможності
та бажання команди взяти участь у всіх турах змагань.

8.2 Сума внеску – 600,00 (шість сотень грн.00коп.) грн. та 150 грн. за кожну гру, жіночі
-150 грн за кожну гру

Банківські реквізити для перерахування внесків:

Банк - ПАТ "Акцент-Банк"

номер рахунку 29244825503000

МФО 307770
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ОКПО 14360080

Призначення платежу:

перерахування на карту 5375235100609369 ИНН 2513201870

Прокопенко Віталій Вікторович

8.3 Відрядження учасників здійснюється за рахунок організацій, що відряджають
команди.

8.4 Грамоти, медалі, суддівства, фінансування сайту турніру здійснюється за рахунок
федерації волейболу Черкаської області та спонсорських надходжень.
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