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Регламент Відкритого чемпіонату України з настільного хокею сезону 2011/2012
1. Загальні положення
1.1. Матчі проводяться за Правилами гри в настільний хокей Міжнародної федерації
настільного хокею ITHF (далі — Правила).

1.2. Відкритий чемпіонат України (далі — ВЧУ) проходить відповідно до положень щодо
проведення Відкритого чемпіонату України з настільного хокею.
1.3. В залік ВЧУ йдуть результати, які гравець набрав під час виступів на п’яти етапах
ВЧУ, у Кубку Федерації настільного хокею України. Для ветеранського розряду до
розрахунку загального рейтингу береться ще один додатковий етап — Кубок України
серед ветеранів. За підсумками ВЧУ визначається також чемпіон України у жіночому
розряді.
1.4. За участь у кожному з етапів ВЧУ та в Кубку Федерації гравцеві нараховуються
рейтингові очки згідно з місцем, яке він посів.
1.5.1. Рейтингові очки розподіляються таким чином:
Місце Очки
1 100
2 96
3 92
4 88
5 82
6 80
7 78
8 76
9 70
10 68
11 66
12 64
13 62
14 60
15 58
16 56
17 54
18 52
19 50
20 48
21 46
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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
1.5.2. Загальний рейтинг після закінчення усіх етапів формується із суми трьох кращих
результатів, показаних гравцем на цих залікових змаганнях. У разі рівності очок між
двома та більше гравцями враховуються такі показники:
• більш високе місце на Кубку України (застосовується тільки у разі рівності очок серед
претендентів на перше місце у чемпіонаті в основному розряді);
• більш високе місце на етапі у кожного з гравців, що не увійшов до трійки їхніх
залікових результатів;
• абсолютна сума результатів з п’яти етапів ВЧУ та Кубку Федерації;
• вищий результат серед залікових етапів змагань у кожного з гравців;
• вищий результат у Кубку Федерації;
• вищий результат на найбільш пізньому з етапів ВЧУ, де брав участь хоча б один з
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гравців.

2. Формула етапів ВЧУ
2.1. Етап ВЧУ проходить за нижчезазначеною формулою.
2.2. Перша стадія:
2.2.1. На першому етапі гравці поділяються на рівні групи по 25-30 гравців згідно з
результатами жеребкування. Кількість груп на певному етапі визначається
організаторами турніру.
2.2.2.1. Кількість груп визначається, виходячи з кількості гравців. На першому етапі ВЧУ
рейтинг формується за підсумками попереднього сезону.
2.2.2.2. Якщо кількість гравців менш ніж 30, створюється одна відбіркова група, 8 кращих
гравців з якої виходять до плей-офф.
2.2.2.3. Якщо кількість гравців 30-45, створюються дві групи. 12 кращих з кожної групи
проходять до вищої ліги, інші до першої ліги. 8 кращих гравців з вищої ліги виходять до
плей-офф.
2.2.2.4. Якщо кількість гравців 46-60, створюються дві групи. 12 кращих з кожної групи
проходять до вищої ліги. Гравці які посіли 13-21 місця в групах проходять до першої ліги,
з 22-го і нижче – до другої. 8 кращих гравців з вищої ліги виходять до плей-офф.
2.2.2.5. Якщо кількість гравців 61 і більша, створюються три групи. 8 кращих з кожної
групи проходять до вищої ліги. Гравці які посіли 9-14 місця в групах 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.
2.2.3. Гравці в кожній групі грають в одне коло (по системі кожний із кожним).
2.2.4. До вищої ліги потрапляють (залежно від кількості груп на 1-й стадії) зі
збереженням очок, які були отримані у матчах з іншими гравцями, що пройшли у вищу
лігу.
2.3. Третя стадія:
2.3.1. Гравці вищої, першої та другої ліг грають в одне коло (за системою кожний із
кожним). Результати ігор на попередній ігровій стадії етапу враховуються.
2.3.2. За результатами кругових турнірів вищої, першої та другої ліг на етапі
визначаються остаточні місця с 9-го і нижче.
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2.3.3. Гравці, що посіли останні два місця у вищій лізі та перші два місця у першій лізі,
розігрують між собою плей-офф до двох перемог, починаючи з умовної півфінальної
стадії до остаточного визначення місць.
2.4. Четверта стадія проходить за ігровою схемою плей-офф (на вибування) відповідно
до Правил.
2.4.1. Гравці, які посіли у вищій лізі перші вісім місць, виходять у стадію плей-офф, де
розігрують перші 8 місць на етапі.
2.4.2. Матчі стадії плей-офф граються до чотирьох перемог одного з гравців. Матч за
третє місце грається до трьох перемог одного з гравців.
2.4.3. Чвертьфінальні пари формуються за підсумками кругового турніру вищої ліги:
1 пара: 1 — 8;
2 пара: 2 — 7;
3 пара: 3 — 6;
4 пара: 4 — 5.
2.4.4. Переможці чвертьфіналів розігрують місця з 1 по 4 та формують півфінальні пари
за такою схемою:
1 пара: 1/8 — 4/5;
2 пара: 2/7 — 3/6.
2.4.5. Переможці півфіналів зустрічаються в серії за перше місце.
2.4.6. Для гравців, які вибули на одній із стадій плей-офф, місця в підсумковій таблиці
розподіляються таким чином: найвище місце посідає гравець, який показав кращий
результат у вищій лізі.
2.5. Якщо груповому турнірі на першій стадії більше 50% результатів гравця є технічними
поразками, то гравець не враховується в підсумкових місцях та результатах матчів з
іншими гравцями.
Якщо гравець при цьому потрапив не до найнижчої ліги, то такий гравець буде
врахований у підсумкових місцях і разі своєї відсутності посяде найнижче можливе місце
у своїй лізі.
Якщо такий гравець відновить гру у змаганні у одній з ліг (окрім найнижчої), до яких він
потрапив, то результати його матчів будуть враховуватись лише за умови, що не більше
50% результатів будуть технічними поразками гравця. Такий гравець допускається до
раунду у пункті 2.4.5.
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
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— 0 очок.
3.3. Розподіл місць між гравцями у круговому турнірі проводиться за наступними
критеріями (у вказаному порядку та без повернення до попередніх критеріїв):
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
рейтингом ВЧУ методом змійки.
4.2. Гравці, які не мають рейтингу, розподіляються по групах на розсуд організаторів
ВЧУ.
4.3. Організатори ВЧУ мають рівномірно розподілити за групами іноземних гравців.
5. Формули етапів Кубку Федерації та Кубку України серед ветеранів
5.1. Етапи Кубку Федерації та Кубку України серед ветеранів проводяться за формулою,
яку приймає оргкомітет цих змагань і погоджує з Виконкомом ФНХУ. При складанні
формули організатори повинні враховувати п. п. 2—4 цього регламенту та прагнути до
подібності з основними етапами ВЧУ.
5.2. Розіграш Кубку Федерації сезону 2011/12 складається з шести етапів, три з яких
залікові: Кубок Одеси, Кубок Азову, Marganets Open, Кубок Харкова, Кубок Донбасу,
Кубок Києва. (Пункт 5.2. змінений згідно рішення Виконкому ФНХУ від 7 грудня 2011 року
)
5.3. Для ведення заліку розіграшу Кубку Федерації ведеться окремий рейтинг. За участь
у кожному з етапів Кубку Федерації гравцеві нараховуються залікові очки згідно з
місцем, яке він посів, відповідно до пункту 1.5.1. цього регламенту.
5.4. Після проведення усіх етапів Кубку Федерації складається підсумкова таблиця.
Згідно неї та відповідно до пункту 1.5.1. цього регламенту, гравці отримують рейтингові
очки у залік ВЧУ, які тотожні виступу на одному етапі ВЧУ, відповідно до пункту 1.5 цього
регламенту.
5.5. До загального ветеранського рейтингу за розіграш Кубку Федерації нараховуються
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очки відповідно до п. 1.5.1 цього регламенту та з відрахуванням 10 очок для учасників,
які посіли з 1-го місця по 45-те включно. Учасникам, які посіли місця з 46-го та нижче,
нараховується одне очко.
5.6. У разі рівності очок при підрахуванні загального рейтингу Кубку Федерації
враховується:
• більш високе місце на етапі Кубку Федерації у кожного з гравців, що не увійшов до
трійки їхніх залікових результатів;
• абсолютна сума результатів на Кубку Федерації;
• вищий результат на найбільш пізньому з етапів ВЧУ, де брав участь хоча б один з
гравців.
6. Суддівство
6.1. На кожному з етапів ВЧУ, етапів Кубку Федерації та на Кубку України серед
Ветеранів на всі матчі стадії плей-офф, починаючи з 1/4 фіналу, повинен бути
призначений суддя.
6.2. Дані про суддівство вносяться до протоколів ігор.
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