Результати голосування виконкому ФНХУ
Автор ФНХУ
Середа, 11 липня 2018, 16:17

На чергових зборах виконкому Федерації настільного хокею України було розглянуто
низку питань перед сезоном 2018/2019.
На порядок денний було винесено дев'ять питань з різними варіантами відповідей.
Результати голосування:
1. Формат чемпіонату України:
а. 5 етапів, 3 залікових (2 голоси)
б. 5 етапів, 4 залікових (4 голоси)
в. 6 етапів (2 в Києві), 4 залікових (0 голосів)
2. Для юніорського і жіночого розрядів додається додатковий етап Кубок України серед
юніорів та Кубок України серед жінок:
а. Так (4 голоси)
б. Ні (2 голоси)
3. Для ветеранського розряду (KLO-ліга) залишити минулорічний регламент: 4 етапу, 3
залікових:
а. Так (6 голосів)
б. Ні (0 голосів)
4. Затвердити проект календаря 2018/2019
Якщо 5 етапів:
2 вересня (нед) - Одеса - 1 етап KLO-ліга
29 вересня (суб) - Маріуполь - 2 етап KLO -ліга
30 вересня (нед) - Маріуполь - 1 етап ВЧУ
20 жовтня (суб) - Рубіжне - 2 етап ВЧУ
17 листопада (суб) - Кропивницький - 3 етап ВЧУ
8 грудня (суб) - Київ - командний ВЧУ
9 грудня (нед) - Київ - 3 етап KLO-ліга
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30 березня (суб) - Київ - 4 етап ВЧУ, КЮ, КЖ
20 квітня (суб) - Харків - 4 етап KLO-ліга
21 квітня (нед) - Харків - 5 етап ВЧУ
11 травня (суб) - Київ - Кубок України
Якщо 6 етапів:
2 вересня (нед) - Одеса - 1 етап KLO-ліга
29 вересня (суб) - Маріуполь - 2 етап KLO-ліга
30 вересня (нед) - Маріуполь - 1 етап ВЧУ
20 жовтня (суб) - Рубіжне - 2 етап ВЧУ
17 листопада (суб) - Кропивницький - 3 етап ВЧУ
8 грудня (суб) - Київ - 4 етап ВЧУ
9 грудня (нед) - Київ - 3 етап KLO-ліга
30 березня (суб) - Київ - 5 етап ВЧУ
31 березня (нед) - Київ - командний ВЧУ, КЮ, КЖ
20 квітня (суб) - Харків - 4 етап KLO-ліга
21 квітня (нед) - Харків - 6 етап ВЧУ
11 травня (суб) - Київ - Кубок України
5. Внески на турніри:
a. Залишити як є 120/70 (2 голоси)
б. Підвищити до 160/100 (4 голоси)
6. Відбір до збірної на ЧС-2019 проводити:
a. За підсумками чемпіонату України (6 голосів)
б. 4 гравця за підсумками чемпіонату України + 4 гравця за спеціальним відбіркового
турніру (0 голосів)
7. У формулі етапу ОЧУ при кількості учасників <30 (одна відбіркова група), гравці які
не потрапили до play-off:
a. Залишити як є (закінчують змагання) (5 голосів)
б. Провести першу (9-19 місце у відбірковій групі), другу лігу (20-30 місце у відбірковій
групі) паралельно з play-off (1 голос)
8. Додати пункт в регламенти змагань, що столи та хокеї на етапи play-off повинні
вибиратися з тих на яких проходили групові турніри:
а. Так (6 голосів)
б. Ні (0 голосів)
9. Додати пункт в регламенти змагань, що на церемонії нагородження форма учасників
повинна бути узгоджена з організаторами змагань. Також гравець не має права
пропускати церемонію нагородження, крім випадків форс-мажору (про що необхідно
повідомити організаторів). В іншому випадку до гравця можуть бути застосовані
дисциплінарні стягнення у вигляді втрати очок зароблених на змаганні.
а. Так (4 голоси)
б. Ні (2 голоси)
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