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1. Загальні положення
1.1. Матчі проводяться за Правилами гри в настільний хокей Міжнародної федерації
настільного хокею ITHF (далі — Правила).

1.2. В залік Відкритого чемпіонату України в основному розряді (далі — ВЧУ) йдуть
результати, які гравець набрав під час виступів на чотирьох етапах ВЧУ. Для
юніорського та жіночого розрядів до розрахунку загального рейтингу додається ще
додатковий етап — Кубок України серед юніорів або жінок відповідно. Ветеранський
розряд проводиться згідно з Регламентом Відкритого чемпіонату України серед
ветеранів сезону 2018/2019.

1.3. Для участі на будь-якому етапі ВЧУ кожний гравець може пройти попередню
реєстрацію на сайті ФНХУ та повинен пройти акредитацію безпосередньо на місці
проведення змагань.

1.3.1. Попередня реєстрація на сайті ФНХУ закінчується за 24 години до початку
турніру.

1.3.2. Інформація про час початку та завершення акредитації на місці проведення
змагань публікується на сайті ФНХУ додатково.

1.3.3. Гравці, які пройшли попередню реєстрацію на сайті ФНХУ, в день проведення ВЧУ
до завершення акредитації повинні підтвердити свою реєстрацію в оргкомітеті турніру
(на місці проведення змагань).

1.3.4. Гравці, які не пройшли попередню реєстрацію на сайті ФНХУ, в день проведення
ВЧУ повинні зареєструватись на турнір в оргкомітеті (на місці проведення змагань) до
завершення акредитації та сплатити внесок, розмір якого наведено у пункті 1.4 даного
Регламенту, у подвійному розмірі.
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1.3.5. Гравці, які не пройшли акредитацію на місці проведення змагань у встановлений
строк, до участі в турнірі не допускаються.

1.3.6. Гравці, які пройшли попередню реєстрацію на сайті ФНХУ, але до завершення
акредитації на місці проведення змагань не повідомили організаторів про свою неучасть
у турнірі, на наступному турнірі сплачують штраф у розмірі внеску, розмір якого наведено
у пункті 1.4 даного Регламенту.

1.4. Кожний учасник етапу ВЧУ повинен заплатити турнірний внесок:

- дорослі — 160 грн., діти, що народилися після 01.01.2001 р. включно, — 100 грн.;

1.5. За участь у кожному з етапів ВЧУ та в Кубку України серед юніорів або жінок згідно
з місцем, яке посів гравець, йому нараховуються наступні рейтингові очки:

Місце
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Очки
100
96
92
88
82
80
78
76
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
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21
46
22
44
23
42
24
40
25
34
26
33
27
32
28
31
29
30
30
29
31
28
32
27
33
26
34
25
35
24
36
23
37
21
38
20
39
19
40
18
41
17
42
16
43
13
44
12
45
11
46
10
47
9
48
8
49
7
50
6
51
5
52
4
53
3
54
2
55 і далі — 1
1.6. Загальний рейтинг в основному розряді по закінченні усіх етапів формується із суми
чотирьох кращих результатів, показаних гравцем на цих залікових змаганнях. Загальний
рейтинг в юніорському та жіночому розряді по закінченні усіх етапів ВЧУ та розрядного
Кубку України формується із суми чотирьох кращих результатів з сьоми турнірів (шість
етапів ВЧУ та розрядний Кубок України). У разі рівності очок між двома та більше
гравцями послідовно враховуються наступні показники:
— вищий результат серед залікових етапів змагань у кожного з гравців;
— вищий результат у Світовому рейтингу, який було отримано на заліковому етапі
змагань кожним з гравців;
— вищий результат на найбільш пізньому з етапів ВЧУ, де брав участь хоча б один з
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гравців.
1.7. Етапи ВЧУ повинні розпочинатися у встановлений організаторами час.
1.8. Будь-які гравці, які не є громадянами України, беруть участь у ВЧУ на загальних
підставах без будь-яких обмежень.
2. Формула етапів ВЧУ
2.1. Етап ВЧУ проходить за наступною формулою.
2.2. На початку кожного етапу гравці поділяються на рівні відбіркові групи по 25—30
гравців згідно з результатами жеребкування.
2.3. Кількість відбіркових груп визначається організаторами турніру, виходячи з
кількості гравців:
— при кількості гравців до 30 створюється одна відбіркова група, 8 кращих гравців з якої
виходять до плей-офф;
— при кількості гравців від 30 до 45 створюються дві групи, по 12 кращих з яких
виходять до вищої ліги, решта — до першої ліги. 8 кращих гравців з вищої ліги
потрапляють до плей-офф;
— при кількості гравців від 46 до 60 створюються дві групи. По 12 кращих з кожної групи
проходять до вищої ліги. Гравці, які посіли в групах 13—21 місця, проходять до першої
ліги, з 22-го і нижче — до другої. 8 кращих гравців з вищої ліги виходять до плей-офф;
— якщо кількість гравців перевищує 60 створюються три групи. По 8 кращих з кожної
групи проходять до вищої ліги. Гравці, які посіли в групах 9—14 місця, проходять до
першої ліги, 15—20 — до другої, з 22-го і нижче — до третьої. 8 кращих гравців з вищої
ліги виходять до плей-офф.
2.4. Гравці в кожній групі грають в одне коло (по системі кожний із кожним).
2.5. Гравці вищої, першої та другої ліг грають в одне коло (за системою кожний із
кожним). При цьому, до кожної ліги гравці потрапляють зі збереженням очок, які були
отримані у відбіркових групах у матчах з іншими гравцями, що пройшли до цієї ліги.
2.6. За результатами кругових турнірів вищої, першої та другої ліг на етапі визначаються
остаточні місця з 9-го і нижче.
2.7. Стадія плей-офф (на вибування).
2.7.1. Гравці, які посіли у вищій лізі перші 8 місць, виходять у стадію плей-офф, де
розігрують перші 8 місць на етапі.
2.7.2. Матчі стадії плей-офф граються до чотирьох перемог одного з гравців. Матч за
третє місце грається до трьох перемог одного з гравців. У випадку нічийного результату
гри по закінченні її основного часу (п’ять хвилин) призначається додатковий час
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(овертайм) до першої закинутої шайби.
2.7.3. На кожній стадії плей-офф вибір конкретного настільного хокею, тобто ігрової
поляни (далі — поляни), в кожній парі залишається за гравцем, який посів більш високе
місце у вищій лізі (за наявності на турнірі до 30 гравців — у відбірковій групі). Однак за
іншим гравцем залишається право вибору сторони поляни, на якій пройдуть перші дві гри
в серії. На стадію плей-оф хокейні поляни та столи або підставки повинні вибиратися з
тих на яких проходили групові турніри.
2.7.4. Після перших двох ігор у серії на будь-якій стадії гравці міняються місцями. По
закінченні чотирьох проведених ігор гравці міняються місцями після кожної наступної
гри.
2.7.5. Під час однієї серії гравці не мають права вимагати заміни поляни, навіть у
випадку її поломки. Організатори у такому випадку повинні вжити всіх заходів для того,
щоб гравці продовжили серію, не змінюючи поляну.
2.7.6. Всі серії плей-офф починаються одночасно.

2.7.7. Пари 1/4 фіналу формуються за підсумками кругового турніру вищої ліги:

1 пара: 1 — 8;
2 пара: 2 — 7;
3 пара: 3 — 6;
4 пара: 4 — 5.

2.7.8. Переможці чвертьфіналів розігрують місця з 1 по 4 та формують півфінальні пари
за такою схемою:

1 пара: переможець 1 пари 1/4 фіналу — переможець 4 пари 1/4 фіналу;
2 пара: переможець 2 пари 1/4 фіналу — переможець 3 пари 1/4 фіналу.
2.7.9. Переможці півфіналів зустрічаються в серії за перше місце, а гравці, що у
полуфіналах програли, - в серії за третє місце.
2.7.10. Для гравців, що вибули на одній із стадій плей-офф, місця в підсумковій таблиці

5 / 10

Регламент Відкритого чемпіонату України з настільного хокею сезону 2018/2019
Автор ФНХУ
Середа, 15 серпня 2018, 22:14

розподіляються наступним чином: найвище місце посідає гравець, який показав кращий
результат у вищій лізі (за наявності на турнірі до 30 гравців – у відбірковій групі).
2.8. Якщо під час гри у відбіркових групах більше 50% результатів гравця є технічними
поразками, то гравець не враховується в підсумкових місцях, а результати його матчів з
усіма гравцями анулюються.
3. Порядок розіграшу кругового турніру
3.1. У круговому турнірі кожний гравець грає з кожним.
3.2. За перемогу в зустрічі гравцеві нараховується 3 очка, за нічию — 1 очко, за поразку
— 0 очок.
3.3. Розподіл місць між гравцями у круговому турнірі послідовно проводиться за
наступними критеріями:
а) загальна кількість набраних очок;
б) кількість очок у матчах між гравцями з рівною загальною кількістю очок;
в) різниця шайб у матчах між гравцями з рівною загальною кількістю очок;
г) кількість закинутих шайб у матчах між гравцями з рівною загальною кількістю очок;
ґ) кількість перемог у матчах між гравцями з рівною загальною кількістю очок;
д) загальна різниця шайб;
е) загальна кількість закинутих шайб;
є) загальна кількість перемог;
ж) додатковий матч-овертайм до першої зарахованої шайби.
4. Жеребкування
4.1. Розподіл гравців за групами відбувається шляхом жеребкування згідно з поточним
Світовим рейтингом, опублікованим на сайті ITHF, методом змійки.
4.2. Гравці, які не мають рейтингу, розподіляються по групах на розсуд організаторів
ВЧУ.
5. Формули Кубків України серед юніорів або жінок
5.1. Кубки України серед юніорів або жінок проводяться за формулою, яку приймає
оргкомітет цих змагань.

5.2. При складанні формули організатори повинні враховувати пункти 2—4 цього
регламенту та прагнути до подібності з основними етапами ВЧУ.
6. Суддівство
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6.1. На кожному з етапів ВЧУ та на Кубках України серед юніорів або жінок до початку
змагань президентом ФНХУ визначається склад Суддівської колегії, до якої входять три
основних та два резервних судді, і яка потребує погодження з організаторами турніру.
На матчі стадії плей-офф може бути призначений суддя за бажанням одного або обох
гравців.

6.2. Обов’язки членів Суддівської колегії:
— бути присутніми в залі змагань від початку до закінчення турніру;
— проводити призначення суддів з урахуванням їх територіальної приналежності;
— виносити рішення по всіх спірних питаннях, які на думку суддів потребують вирішення.
6.3. Обов’язки суддів:
— бути безпосереднім, незацікавленим свідком матчу;
— надавати інформацію про всі спірні питання Суддівській колегії;
— здійснювати вкидання шайби (за взаємною згодою учасники серії можуть здійснювати
вкидання самостійно);
— зобов’язувати гравців виконувати пункти 8.3, 9.5, 9.6 Правил;
— не дозволяти будь-який механічний вплив на хокей (трясіння, зміщення тощо);
— повідомляти Суддівський комітет про неодноразові повторення або кричущі
порушення будь-яких пунктів Правил;
— повідомляти Суддівський комітет про неспортивну поведінку гравців або порушення з
боку глядачів відповідно до Кодексу поведінки гравців та глядачів на змаганнях під
егідою ФНХУ;
6.4. Дані про суддівство вносяться до протоколів ігор.
6.5. Рішення про можливість дискваліфікації гравців виноситься президентом ФНХУ за
поданням Суддівської колегії згідно з Положенням про дискваліфікації на турнірах
ФНХУ в сезоні 2018/2019.
7. Внесення результатів до протоколу
7.1. Гравці зобов’язані акуратно заносити результати своїх матчів до протоколів та
залишати їх на столі для записів результатів.
7.2. Кожний результат повинен бути внесеним до протоколу до початку наступного туру.
7.3. Переможець у матчі відповідає за правильність внесення його результату до
протоколу. У разі, коли матч закінчився унічию, обидва гравці повинні переконатися, що
його результат записаний вірно.
7.4. Якщо гравець не зазначив результат в протоколі, особа, відповідальна за його
внесення, може спитати про результат матчу під час наступного туру (у тому числі,
безпосередньо під час гри). Якщо встановити результат матчу встановити неможливо
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(обидва гравці не бажають його називати, або відсутні), цей матч не зараховується обом
гравцям.
7.5. Будь-які зміни не можуть бути внесені до протоколу по закінченні кругового турніру,
за винятком випадків, коли помилка виникла під час перенесення результату з
паперового примірника протоколу до комп’ютера.
7.6. Якщо гравець стверджує, що виникла така помилка, організатори зобов’язані
надати йому протокол для перевірки.
7.7. Протести на помилкове внесення результатів повинні подаватися терміново після
публікації результатів. Організатори повинні встановлювати строк подачі протестів на
помилки в офіційних результатах.
8. Порядок вирішення спірних питань
8.1. За відсутності одного з гравців біля своєї сторони поляни більш ніж 30 секунд після
стартового сигналу, інший гравець має право зарахувати відсутньому гравцеві технічну
поразку з рахунком 0:5, зробивши відповідний запис в протоколі.
8.2. Усі ігри, які не були дограно у встановлений термін (п’ять хвилин) з будь-якої
причини (поломка хокею, спірний епізод у матчі тощо), повинні бути дограними під час
найближчої паузи між турами, не пізніше, ніж за тур до закінчення кругового турніру.
8.3. Усі спірні моменти розглядаються Суддівською колегією після звернення до неї
одного з учасників матчу або особи, яка була безпосереднім свідком гри, що має ознаки
договірної.
8.4. Рішення Суддівської колегії з будь-якого спірного питання обговоренню та
оскарженню не підлягають.
8.5. У випадку, коли гравець відмовляється виконати рішення Суддівської колегії,
оргкомітет має право підняти питання про дискваліфікацію гравця на даному турнірі.
8.6. Будь-яка гра, що проводиться під егідою ФНХУ, може бути знята на відео. За
наявності відеозапису проблемної гри Суддівська колегія має право скористатись ним
для перегляду та більш об'єктивної оцінки епізоду.
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9. Положення про відбір до збірної України з настільного хокею у сезоні 2018/2019
9.1. Загальна кількість місць національної збірної в усіх розрядах визначається,
виходячи з квот ITHF: 8 гравців в основному розряді (категорія «open»), по 5 гравців – у
ветеранському, юніорському та жіночому розрядах (категорії «veterans», «juniors» та
«ladies» відповідно).
9.2. Національна збірна може отримати також додаткові місця в категорії «open» за
рахунок місць (не більше трьох) за підсумками виступу українських гравців у Світовому
турі ITHF. Додаткові місця можуть бути надані гравцям, які увійдуть до першої двадцятки
підсумкової таблиці Світового туру.
9.3. До збірної України, яка прийматиме участь у чемпіонаті світу 2019 року, до категорії
«open» потрапляють гравці, які займають в основному розряді ВЧУ місця з першого по
восьме. Крім того, до цієї категорії можуть потрапити до трьох українських гравців, які за
підсумками Світового туру увійшли до двадцятки найкращих гравців.

9.4. До збірної України, яка прийматиме участь у чемпіонаті світу 2019 року, до категорії
«open team» гравці потрапляють за наступною схемою:

9.4.1. Якщо жоден з українських гравців не потрапив на чемпіонат світу 2019 року через
Світовий тур, до категорії «open team» потрапляють гравці, які займають в основному
розряді ВЧУ місця з першого по десяте.

9.4.2. Якщо через Світовий тур на чемпіонат світу 2019 року потрапив один український
гравець, до категорії «open team» крім нього потрапляють гравці, які займають в
основному розряді ВЧУ місця з першого по дев’яте.

9.4.3. Якщо через Світовий тур на чемпіонат світу 2019 року потрапили два українських
гравці, до категорії «open team» крім них потрапляють гравці, які займають в основному
розряді ВЧУ місця з першого по восьме.

9.4.4. Якщо через Світовий тур на чемпіонат світу 2019 року потрапили три українських
гравці, до категорії «open team» крім них потрапляють гравці, які займають в основному
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розряді ВЧУ місця з першого по сьоме.

9.5. В категоріях «veterans», «juniors» та «ladies» до збірної України потрапляють гравці,
які займають місця з першого по п'яте у ветеранському, юніорському та жіночому
розрядах ВЧУ відповідно, а також кращі гравці, які потрапляють на чемпіонат світу 2019
року через Світовий тур.
9.6. В категоріях «veterans team», «juniors team» та «ladies team» до збірної України
гравці потрапляють за наступною схемою:

9.6.1. Якщо через Світовий тур на чемпіонат світу 2019 року до відповідної категорії не
потрапляє український гравець, до цієї категорії потрапляють гравці, які займають в
цьому ж розряді ВЧУ місця з першого по п'яте.

9.6.2. Якщо через Світовий тур на чемпіонат світу 2019 року до відповідної категорії
потрапляє український гравець, до цієї категорії крім нього потрапляють гравці, які
займають в цьому ж розряді ВЧУ місця з першого по четверте.
9.7. Гравець, який потрапив до збірної України в будь-якому розряді, не має права
відмовитись від свого місця з метою передачі його іншому гравцеві. У разі відмови або
неможливості гравця виступити за збірну України право увійти до складу національної
команди (у кожному з розрядів) послідовно переходить до наступного гравця за
рейтингом ВЧУ у відповідному розряді.

9.8. У разі, коли гравець потрапляє до збірної України через Світовий тур та одночасно
за підсумками ВЧУ, право увійти до національної складу команди (у кожному з розрядів)
послідовно переходить до наступного гравця за рейтингом ВЧУ у відповідному розряді.
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