
Р Е Г Л А М Е Н Т 
чемпіонату України з хокею з шайбою  

сезону 2011 – 2012 років -  
чемпіонату Професіональної хокейної ліги 

Відповідно до Договору між Федерацією хокею України (ФХУ) та Професіональною 
хокеюною лігою (ПХЛ) про співробітництво, ПХЛ має виключне право на проведення 
чемпіонату України серед дорослих команд вищої кваліфікації у сезоні 2011/2012 років. 
Цей Регламент визначає єдиний порядок проведення чемпіонату України з хокею з шайбою, 
що проводиться ПХЛ у сезоні 2011/2012 років і діє з моменту його затвердження до моменту 
прийняття нового. Вимоги Регламенту є обов’язковими для всіх команд, що беруть участь у 
чемпіонаті. 

  

  

 
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

В Регламенті використані терміни, а також визначення та скорочення в наступному їх 
розумінні: 
АРБІТРАЖНИЙ КОМІТЕТ - дисциплінарний орган ПХЛ, який розглядає порушення у 
матчах чемпіонату і виносить рішення щодо накладання додаткових покарань на хокеїстів, 
тренерів та офіційних представників команд; 

 
ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ – постійно діючий апарат працівників ПХЛ, що виконує 
поточну роботу за напрямами, визначеними органами управління ПХЛ; 

 
ДЕРЖМОЛОДЬСПОРТ – Державна служба молоді та спорту України, центральний орган 
виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у молодіжній сфері, сфері 
фізичної культури та спорту; 

 
ДИСЦИПЛІНАРНИЙ РЕГЛАМЕНТ – звід дисциплінарних норм та видів дисциплінарних 
стягнень; 

 
КОЕФІЦІЕНТ ЕФЕКТИВНОСТІ – універсальний показник виступу команди у чемпіонаті, 
який визначається шляхом ділення кількості здобутих командою очок на кількість 
проведених командою матчів та застосовується для остаточного визначення місць команд; 

 
МАТЧ (ГРА) – хокейна гра чемпіонату, для команди, що проводить гру на спортивній 
споруді власником чи орендарем якої вона є – "домашня", а для іншої команди, що бере 
участь у грі – "гостьова"; 



 
ЗАЯВОЧНИЙ ЛИСТ – офіційний документ, що подається клубом до ПХЛ згідно із 
вимогами чинного Регламенту 

 
ІІХФ (IIHF) – Міжнародна федерація хокею на льоду 

 
КОМАНДА "ГОСПОДАР" – хокейний клуб (команда), що проводить матч на спортивній 
споруді власником чи орендарем якої вона є; 

 
ЛЬОДОВИЙ МАЙДАНЧИК – біла льодова поверхня із розміткою згідно із Офіційною 
книгою Правил ІІХФ, обмежена бортами та захисним склом; 

 
НАГЛЯДОВА РАДА – орган управління ПХЛ на період між Загальними зборами ПХЛ; 

 
ОФІЦІЙНА ОСОБА – представник ПХЛ, ФХУ або їх співробітник, представник органу 
центральної або місцевої виконавчої влади з фізичної культури та спорту, який виконує 
офіційні функції, пов’язані з організацією та проведенням чемпіонату; 

 
ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК – особа, керівник або інший посадовець клубу (команди) на 
матчі і, яка внесена до офіційного заявочного листа команди; 

 
"ПЛЕЙ–ОФФ" – система проведення серії матчів, що передбачає обов’язкове визначення 
переможця; 

 
ПРАВИЛА ГРИ - звід положень та вимог, затверджених Конгресом Міжнародної федерації 
хокею (ІІХФ) у 2010 році, обов’язкових для виконання в офіційних змаганнях з хокею; 

 
ПРОТОКОЛ ГРИ – офіційний документ гри, що містить її результат, кількісні та якісні 
характеристики, особливі зауваження суддів та представників команд; 

 
РЕГЛАМЕНТ – локальний нормативний акт ПХЛ, погоджений з ФХУ та Держмолодьспорту, 
що визначає єдиний порядок та умови участі хокейних клубів (команд), хокеїстів, керівників 
та посадових осіб хокейних клубів, тренерів, офіційних осіб, суддів, інспекторів в офіційних 
змаганнях з хокею з шайбою; 

 
СТАНДАРТНИЙ КОНТРАКТ ХОКЕІСТА – індивідуальна письмова угода між 
спортсменом і фізкультурно-спортивною організацією, в тому числі професіональним клубом, 
що укладена на підставі вимог чинного трудового законодавства України, Статуту та 
регламентних документів ПХЛ та ФХУ; 



 
СУДДЯ – офіційна особа, яка має відповідну кваліфікацію і призначена ПХЛ для арбітражу 
матчів чемпіонату; 

 
СУДДЯ-ІНСПЕКТОР – офіційна особа, яка має відповідну кваліфікацію та призначена ПХЛ 
для інспектування матчів чемпіонату; 

 
СПОРТИВНА СПОРУДА – палац спорту або інша спортивна арена із хокейним 
майданчиком та трибунами для глядачів, що відповідає основним вимогам Правил гри в 
хокей та профшла необхідну процедуру атестації; 

 
ТРАНСФЕРНА КАРТКА – офіційний міжнародний сертифікат (дозвіл), що визначає 
терміни переходу спортсмена з під юрисдикції національної асоціації однієї країни під 
юрисдикцію іншої країни, підписаний відповідними національними хокейними асоціаціями 
та затверджений ІІХФ (IIHF); 

 
ТРЕНЕР – фахівець, який має спеціальну освіту, сертифікат (атестат) відповідної категорії, 
працює у хокейному клубі за контрактом, проводить навчально-тренувальну роботу з 
хокеїстами та керує діями команди під час ігор; 

 
ФХУ – всеукраїнська громадська організація «Федерація хокею України», що визнана 
Міжнародною федерацією хокею (ІІХФ) на льоду та Національним олімпійським комітетом 
України (НОК); 

 
ХОКЕЙНИЙ КЛУБ – клуб із статусом юридичної особи, який бере участь в чемпіонаті 
України з хокею з шайбою; 

 
ХОКЕІСТ - спортсмен, який має діючий контракт (письмову угоду) з одним із хокейних 
клубів і у складі команди бере участь в навчально-тренувальному процесі та чемпіонаті 
України; 

 
ХОКЕІСТ-ВІЛЬНИЙ АГЕНТ – спортсмен, який не має діючого контракту (письмової угоди) 
ні з одним хокейним клубом; 

 
ХОКЕІСТ-ЛЕГІОНЕР – спортсмен, який не є громадянином України, має оформлену 
міжнародну трансфертну картку (ліцензію) відповідно до норм МФХ (BY-LAWS, 2009) та 
контракт з одним із українських клубів; 

 
ЧЕМПІОНАТ – скорочена назва відповідного чемпіонату України з хокею з шайбою – 
чемпіонату Професіональної хокейної ліги. 



 
РОЗДІЛ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА РЕГЛАМЕНТУ ТА ПРАВА  

Стаття 1. Нормативно-правова база та область застосування 
1.1. Основу нормативно-правової бази чинного Регламенту складають: 
1.1.1. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» № 3808-ХІІ від 24.12.1993 р., в редакції 
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та 
інших законодавчих актів України» №1724-VI від 17.11.2009р. 
1.1.2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок підготовки спортивних споруд та 
інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-
видовищних заходів» №2025 від 18.12.1998 р. 
1.1.3. Статут Об‘єднання хокейних клубів «Професіональна хокейна ліга», статут і 
регламентні правила Федерації хокею України (ФХУ) та Міжнародної федерації хокею (IIHF).  
1.1.4. Договір від 01.08.2011 р. між Об‘єднанням хокейних клубів «Професіональна хокейна 
ліга» та Всеукраїнською громадською організацією «Федерація хокею України» про 
співробітництво, за яким всі майнові і немайнові права на проведення чемпіонату України 
належать ПХЛ. 
1.1.5. Договір про участь команди у чемпіонаті України на відповідний сезон, укладений між 
ПХЛ та командою, що має намір брати участь у змаганні. 
1.2. Регламент чемпіонату України з хокею з шайбою сезону 2011-2012 років є локальним 
нормативним документом ПХЛ. 
1.2.1. Цей Регламент встановлює та регулює спортивні відносини команд-учасниць 
чемпіонату України в сезоні 2011-2012 років, а також організатора змагання. 
1.2.1. Норми та правила, передбачені в Регламенті, є обов’язковими для всіх учасників 
Чемпіонату. 
 
Стаття 2. Правила гри, за якими проводяться матчі чемпіонату 
2.1. Дії хокеїстів, тренерів та інших офіційних представників команд, що беруть участь у 
чемпіонаті, визначаються до, під час та після закінчення матчу за Офіційною книгою правил 
(2010 – 2014 IIHF Official Rule Book, 2010) та згідно із вимогами статей цього Регламенту та 
Дисциплінарного регламенту ПХЛ.  
2.2. Всі учасники змагань зобов'язані знати та неухильно виконувати Правила гри в хокей та 
вимоги регламентів чемпіонату. 
 
Стаття 3. Права на проведення чемпіонату 
3. 1. Відповідно до статті 2 Договору між ФХУ та ПХЛ про співробітництво, право на 
проведення чемпіонату України по хокею делеговано та належить ПХЛ. 
3.2. До виключних прав ПХЛ належать: 
3.2.1. затвердження Регламенту чемпіонату, як локального нормативного акту, що регулює 
умови та порядок участі хокейних команд, хокеїстів, тренерів, керівників та інших посадових 
осіб хокейних команд, арбітрів у змаганні; 
3.2.2. у разі необхідності тлумачення норм цього Регламенту і прийняття рішень з будь-якої 
суперечливої ситуації, що виникає між хокейними командами, хокеїстами, тренерами та 
іншими посадовими особами команд, суддів, а також спірних питань, що не врегульовані цим 
Регламентом; 
3.2.3. організація та загальний контроль за проведенням ігор чемпіонату; 
3.2.4. організація арбітражу та визначення результатів зіграних матчів та чемпіонату в цілому; 
3.2.5. притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності хокейні команди, 
хокеїстів, тренерів, керівників та інших посадових осіб хокейних команд, суддів за 
порушення норм цього Регламенту; 



3.2.6. використання в будь-яких цілях назви та офіційної символіки чемпіонату; 
3.2.7. визначення та допуск спортивних споруд для проведення матчів чемпіонату; 
3.2.8. затвердження зразків та виготовлення нагородної атрибутики для переможця та 
призерів чемпіонату; 
3.2.9. виробництво та реалізація товарів з назвою чемпіонату, в тому числі сувенірної 
продукції; 
3.2.10. запровадження, виробництво та вручення нагород, призів учасникам окремих ігор та 
чемпіонату в цілому. 
3.3. Окремі права на чемпіонат, що належать ПХЛ, передаються хокейним командам, або 
третій стороні відповідно до положень цього Регламенту та на підставі двосторонніх 
договорів, що укладаються між ПХЛ та хокейною командою, або третьою стороною в 
частинах: 
3.3.1. організації окремого «домашнього» матчу змагання на спортивній споруді; 
3.3.2. укладання та фінансове забезпечення за власний рахунок договору оренди із 
спортивною спорудою, що включає питання матеріально-технічного та організаційного 
забезпечення, безпеки учасників матчу та глядачів при проведенні «домашніх» матчів, а 
також розміщення реклами спонсорів та партнерів команди і чемпіонату в середині 
спортивної споруди. 
3.3.3. реалізації вхідних квитків на «домашні» матчі команди, розміщення реклами спонсорів 
команди на хокейній екіпіровці гравців команди  
 
Стаття 4. Керівництво проведенням чемпіонату 
4.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням чемпіонату здійснює Генеральна 
дирекція ПХЛ, а також Виконавчий комітет ФХУ та відповідний департамент 
Держмолодьспорту. 
4.2. Безпосередня організація та контроль за проведенням матчів чемпіонату покладається на 
Генеральну дирекцію ПХЛ. 
4.3. Організація, контроль та інспектування суддівства змагань здійснює Генеральна дирекція 
ПХЛ. 
 
Стаття 5. Терміни, система проведення та структура змагання 
5.1. Офіційні ігри чемпіонату України 2011-2012 років проводяться у період з 16 вересня 2011 
року по 1 квітня 2012 року.  
5.2. Структура чемпіонату, остаточні терміни та система проведення матчів у відповідному 
сезоні визначаються відповідним розділом цього Регламенту. 
 
Стаття 6. Відповідальність за проведення матчів чемпіонату 
6.1. Безпосередня підготовка та відповідальність за проведення окремо взятого матчу 
чемпіонату покладається на керівництво (власників) команди, що бере участь у чемпіонаті і є 
«господарем» майданчика та головного арбітра матчу, кандидатуру якого затверджено 
Генеральною дирекцією ПХЛ. 
6.2. Обласні федерації хокею, що є суб’єктами Федерації хокею України, та Республіканський 
комітет з фізичної культури та спорту АР Крим, управління з питань фізичної культутри і 
спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій сприяють 
командам у проведені окремо взятого матчу чемпіонату в частині, що належить до їх 
компетенції. 
 
Стаття 7. Вирішення суперечливих ситуацій 
7.1. Контроль за дотриманням цього Регламенту та вирішення спорів, пов‘язаних з 
організацією та проведенням чемпіонату, вирішення яких можливе на підставі цього 



Регламенту, здійснює Генеральна дирекція ПХЛ, з наступним інформування учасників 
змагань. 
7.2. У разі виникнення суперечливих ситуацій, що пов’язані з організацією та проведенням 
окремо взятого матчу чемпіонату, вирішення яких неможливе на підставі положень цього 
Регламенту, рішення по ним приймає Арбітражний комітет ПХЛ.  
7.3. Про прийняті рішення Генеральна дирекція інформує всіх учасників чемпіонату і такі 
рішення є обов’язковими для всіх команд, хокеїстів, тренерів, суддів, керівників та інших 
посадових осіб команд, що беруть участь у чемпіонаті. 

 
РОЗДІЛ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЧЕМПІОНАТУ 

 
Стаття 8. Мета проведення чемпіонату 
8.1. Чемпіонат проводиться з метою: 
8.1.1. популяризації та піднесення престижу хокею в Україні, розвитку виду спорту в регіонах 
країни ; 
8.1.2. організації дозвілля громадян України, дітей, юнаків та підлітків, пропаганди 
українського спорту; 
8.1.3. залучення до активних занять хокеєм школярів та людей різних вікових категорій. 
 
Стаття 9. Завдання проведення чемпіонату 
9.1. Чемпіонат вирішує наступні завдання: 
9.1.1. визначення за спортивним принципом команди – чемпіона України; 
9.1.2. підвищення майстерності учасників змагання; 
9.1.3. залучення до офіційних змагань професіональних хокейних команд; 
9.1.4. визначення команд – призерів чемпіонату; 
9.1.5. підготовки спортсменів до виступів клубних та збірних команд України у міжнародних 
змаганнях; 
9.1.6. розвиток та змійцнення клубної інфраструктури, підвищення професійної майстерності 
тренерських кадрів в регіонах; 
9.1.7. сприяння командам в залученні інвесторів, спонсорів та маркетингових партнерів; 
9.1.8. визначення кращих хокеїстів для формування збірних команд України. 

 
РОЗДІЛ 3. УЧАСНИКИ ЧЕМПІОНАТУ 

Стаття 10. Склад учасників чемпіонату 
10.1. Склад команд учасників чемпіонату сезону 2011/2012 формується із команд, що 
пройшли атестацію, уклали із ПХЛ Договір на участь у чемпіонаті та подали у встановлені 
строки передбачені Регламентом заявочні документи.  
10.2. Визнання команд учасниками чемпіонату та допуск гравців команд здійснюється 
Наглядовою радою Ліги в строки, що визначені цим Регламентом.  
10.3. Всі гравці команд та інші офіційні особи клубів отримують статус «учасник чемпіонату» 
та відповідне посвідчення, примірники яких виготовляє ПХЛ. 
 
Стаття 11. Гравці учасників чемпіонату 
11.1. Гравцями учасників чемпіонату можуть бути громадяни України та громадяни інших 
країн, яким на момент початку чемпіонату виповнилось 18 років і, яких включено до складу 
професіональних хокейних команд (клубів) на підставі письмової угоди між командою 



(клубом) та гравцем, або уповноваженою на це особою, згідно із чинним законодавством 
України. 
11.2. Гравці команд - учасників чемпіонату зобов’язані дотримуватись вимог цього 
Регламенту та Дисциплінарного регламенту, а також виконувати рішення ПХЛ, що прийняті у 
межах її статутних повноважень. 
 
Стаття 12. Участь у чемпіонаті хокеїстів молодших за віком 
12.1. Гравцями учасників чемпіонату можуть бути визнані спортсмени, яким на момент 
початку змагання не виповнилось 18-ти років лише у разі наявності висновку спеціалізованої 
медичної установи та належного оформлення угоди про відмову відшкодування збитків 
гравцю, чий вік менший за дозволений, обов‘язково посвідчений підписами його законних 
представників. 
12.2. Гравцям, чий вік менший 16-ти років, брати участь у чемпіонаті забороняється.  
 
Стаття 13. Участь у чемпіонаті жінок 
На всіх етапах чемпіонату включення жінок до офіційного заявочного листа команди та їх 
участь в окремо взятому матчі чемпіонату України 2011/2012 заборонена. 

  

РОЗДІЛ 4. ВИМОГИ ДО ХОКЕЙНИХ КОМАНД 

Стаття 14. Основні вимоги  
14.1. До участі у чемпіонаті допускаються команди клубів, що пройшли атестацію, уклали із 
ПХЛ договір про участь у чемпіонаті та виконали умови, що передбачені договором до 
початку чемпіонату.  
14.1.1. Форма договору про участь команди у чемпіонаті міститься у додатку до цього 
Регламенту. 
14.2. Хокейний клуб, що має намір укласти договір про участь у чемпіонаті, зобов’язаний у 
строки, встановлені ПХЛ, надати до Генеральної дирекції ПХЛ два екземпляри підписаного зі 
свого боку договору та наступні документи: 
14.2.1. рішення органу управління клубу про участь команди у чемпіонаті та фінансові 
гарантії такої участі; 
14.2.2. копію документу на право власності або договору про оренду спортивної споруди, 
атестованої ПХЛ, на весь термін чемпіонату, що завірена власником цієї спортивної споруди, 
і в якому включено пункт про виконання власником спортивної споруди вимог Положення 
про порядок підготовки спортивних споруд для проведення масових заходів, в тому числі 
чемпіонату України з хокею; 
14.2.3. акт звірки щодо відсутності у клубу заборгованості перед ПХЛ та Федерацією хокею 
України; 
14.2.4. лист про відсутність боргів перед хокеїстами та тренерами станом на 1 серпня 
поточного року за підписом президента та головного бухгалтера клубу; 
14.2.5. заявочний лист з додатками за встановленою ПХЛ формою, в тому числі з копіями 
контрактів з хекеїстами та тренерами команди; 
14.2.6. копії реєстраційних документів власної дитячо-юнацької школи або копію угоди з 
діючою дитячо-юнацькою школою на підготовку резерву для команд клубу. 
14.3. Клуб, що має намір взяти участь у чемпіонаті зобов‘язаний сплатити встановлені 
грошові внески до початку чемпіонату. 
14.4. Вимоги щодо підготовки резерву визначаються окремим розділом цього Регламенту. 



14.5. Вимоги, зазначені у пунктах 14.1., 14.2.3 та 14.2.4 набувають чинності з наступного 
ігрового сезону. 

  

РОЗДІЛ 5. ЗАЯВКА КОМАНД ТА ДОПУСК ДО УЧАСТІ У ЧЕМПІОНАТІ 

Стаття 15. Терміни подання заявочних документів 
15.1. Команди зобов‘язані подати до Генеральної дирекції ПХЛ заявочний лист та інші 
документи, передбачені Регламентом, у термін до 31 серпня 2011 року, згідно графіку, що 
затверджується Наглядовою радою ПХЛ. 
15.2. Про зміни дати та часу подачі заявочних документів команди інформуються відповідним 
листом Генеральної дирекції. 
15.3. Будь-які документи, подані командами-учасницями Чемпіонату після 18:00 31 серпня 
2011 року не приймаються.  
15.4. Заявочні документи, попередньо надіслані по факсу або електронною поштою, мають 
бути замінені на оригінал до 18:00 31 серпня 2011 року. В іншому випадку ці документи 
визнаються недійсними 
15.5. У випадку порушення встановленого строку та порядку подачі заявочних документів, 
визначених цим Регламентом, а також у випадку подання неповного або неналежним чином 
оформленого комплекту документів, Генеральна дирекція може відмовити у розгляді таких 
документів. 
 
Стаття 16. Заявочний лист команди 
16.1. Форму заявочного листа на участь у чемпіонаті визначає ПХЛ. Заявочний лист 
подається до Генеральної дирекції у надрукованому українською мовою вигляді. Всі графи 
заявочного листа заповнюються на кожного хокеїста окремо і повинні містити повну та 
достовірну інформацію. 
16.2. Заявочний лист із списком повинен бути завірений керівництвом команди та лікарем, 
або медичною установою, що має державну ліцензію на право ведення медичної діяльності. 
16.3. До заявочного листа команди вносяться прізвища 32-х спортсменів, які мають діючий 
контракт (індивідуальну угоду) із клубом. 
16.4. Внесення змін до заявочного листа команди, оформлення переходів або оренди хокеїстів 
здійснюється уповноваженими особами команд тільки у визначені цим Регламентом строки. 
 
Стаття 17. Обов’язкові додатки до заявочного листа команди  
17.1. Команди зобов’язані подати до Генеральної дирекції в надрукованому вигляді наступні 
додаткові документи до заявочного листа:  
17.1.1. другий екземпляр заявочного листа із списком, що оформлений за встановленою 
формою; 
17.1.2. зареєстрований у ПХЛ «Стандартний контракт хокеїста» на кожного з спортсменів, 
яких включено до заявочного листа команди; 
17.1.3. копію першої сторінки національного паспорта кожного з спортсменів, що завірена 
керівництвом команди;  
17.1.4. копію документів на право власності або копію договору із спортивною спорудою, що 
визнана такою, що відповідає загальним стандартним вимогам для проведення матчів 
чемпіонату і атестована ПХЛ; 
17.1.5. копію акта державної комісії про готовність спортивної споруди, що використовується 
командою при проведені матчів на правах власності або оренди; 
17.1.6. копію страхового полісу цивільної відповідальності при проведенні спортивно-



видовищних заходів (домашніх матчів, в тому числі матчів за системою плей-офф); 
17.1.7. письмову угоду між клубами про перехід або оренду хокеїстів (за наявності); 
17.1.8. оформлені згідно iз вимогами "IIHF International Transfers Regulations" міжнародні 
трансферні картки на хокеїстів, що знаходяться під юрисдикцією національних федерацій 
хокею інших країн, та зареєстровані в ФХУ;  
17.1.9. для хокеїстів молодше 18-ти років довідку із спеціалізованої медичної установи, що 
підтверджує можливість даного спортсмена за своїми фізичними даними та станом здоров‘я 
брати участь у змаганнях, та письмову угоду про відмову відшкодування збитків гравцю, чий 
вік менший за дозволений, обов‘язково посвідчений підписами його законних представників; 
17.1.10. кольорову офіційну емблему хокейної команди (на електронному носії, 400 dpi); 
17.1.11. кольорове фото команди у хокейній формі (на електронному носії, 400 dpi ); 
17.1.12. кольорові фотографії керівника хокейного клубу, головного та інших тренерів 
команди, всіх хокеїстів, включених до заявочного листа (на електронному носії, 400 dpi); 
 
Стаття 18. Переходи хокеїстів 
18.1. Правила переходу хокеїстів з одного клубу в інший клуб є обов'язковими для всіх 
суб'єктів, що беруть участь у чемпіонаті. 
18.2. Хокеїст, контракт якого зареєстрований у ПХЛ, має право на перехід з одного клубу в 
інший клуб у наступних випадках: 
18.2.1. після закінчення терміну дії контракту між хокеїстом і клубом;  
18.2.2. при оформленні дострокового розірвання контракту за взаємною згодою хокеїста та 
клубу; 
18.2.3. у разі домовленості між двома клубами (нинішній та майбутній) і хокеїстом про його 
перехід в інший клуб до закінчення терміну дії контракту. 
18.3. З метою впорядкування переходів хокеїстів із клубу в клуб між такими клубами 
обов’язково укладається «Договір про перехід хокеїста», копія якого обов‘язково 
надсилається до Генеральної дирекції ПХЛ. 
18.4. Договір про перехід і оренду хокеїстів має право підписувати керівник хокейного клубу 
або особа, уповноважена на це керівництвом хокейного клубу. 
18.4. Переходи хокеїстів здійснюються в терміни, встановлені статтею 19 цього Регламенту. 
18.5. Клуб, що має намір придбати хокеїста, який має діючий контракт, зобов’язаний до 
початку переговорів з хокеїстом поінформувати письмово його клуб про свій намір. При 
порушенні даного положення за рішенням Генеральної дирекції хокейний клуб може бути 
оштрафований на 5 000 (п’ять тисяч) гривень, а перехід хокеїста визнаний недійсним. 
18.6. Хокеїст не має права брати участь у тренувальних заняттях іншого клубу до повного 
юридичного оформлення його переходу. 
18.7. Хокеїст, що самовільно залишив клуб за наявності діючого контракту, може бути 
дискваліфікований строком до одного року. Рішення про дискваліфікацію примає 
Арбітражний комітет ПХЛ. 
18.8. Переходи хокеїстів з клубів інших національних федерацій оформлюються відповідно 
до статутних норм ІІХФ з обов’язковим оформленням трансферної картки, яка реєструється в 
ФХУ. 
 
Стаття 19. Дозаявка, переходи та оренда хокеїстів 
19.1. Оформлення дозаявок, переходів та оренди, у випадках не передбачених статтею 20 
цього Регламенту, здійснюється уповноваженими особами команд тільки у визначені періоди.  
19.2. Цим Регламентом дозаявка та перехід гравців дозволені у період, який починається з дня 
початку чемпіонату і завершується за п‘ять днів до початку другого етапу («плей-офф») 
чемпіонату. 
19.3. Дозаявка та переходи хокеїстів у період після завершення зазначеного періоду 



заборонена.  
19.4. Гравець дозаявлений за команду менше, ніж за 24 години до початку матчу участі у 
цьому матчі брати не може. 
19.5. У разі переходу хокеїста протягом чемпіонату, клуб, до якого переходить хокеїст, 
зобов’язаний подати до Генеральної дирекції наступні документи: 
19.5.1. заявочний лист, що оформлений за встановленою для дозаявок формою; 
19.5.2. зареєстрований ПХЛ «Стандартний контракт хокеїста» з новим клубом та копію 
першої сторінки його національного паспорта, засвідченої керівництвом клубу, а також інші 
документи, передбачені цим Регламентом для заявки гравців. 
19.6. У разі переходу хокеїста, клуб, з якого переходить хокеїст, зобов’язаний подати до 
Генеральної дирекції новий заявочний лист. 
19.7. Протягом проведення чемпіонату дозволяється строкова оренда гравців. 
19.7.1. термін строкової оренди не може бути меншим за 30 (тридцять) днів; 
19.7.2. оренда гравця оформлюється відповідною угодою між клубами, яка реєструється в 
Генеральній дирекції ПХЛ; 
19.7.3. укладання нової угоди про оренду гравця можливе лише через 60 (шістдесят) днів 
після завершення попереднього терміну оренди і повернення гравця до клубу; 
19.7.4. стандартний контракт хокеїста, укладений між гравцем та клубом, який виступає 
орендодавцем, є чинним протягом всього терміну оренди і не потребує перезакалючення з 
клубом, який є орендарем. 
19.8. У разі оренди хокеїста протягом чемпіонату, клуб, до якого переходить хокеїст, 
зобов’язаний подати до Генеральної дирекції наступні документи: 
19.8.1. заявочний лист, що оформлений за встановленою для дозаявок формою; 
19.8.2. договір про оренду хокеїста. 
19.9. У разі переходу хокеїста на умовах оренди, клуб, з якого переходить хокеїст, 
зобов’язаний подати до Генеральної дирекції новий заявочний лист. 
 
Стаття 20. Додаткові заявки на українських хокеїстів 
Хокеїсти – громадяни України, які виступали в поточному сезоні за закордонні клуби на 
підставі затвердженої міжнародної трансферної картки, можуть бути дозаявлені до складу 
будь-якої команди та допущені до ігор чемпіонату у строки, визначені цим Регламентом. 
 
Стаття 21. Заявка легіонерів 
21.1. У сезоні 2011/2012 років до складу команди дозволяється заявляти 7 хокеїстів громадян 
інших країн (легіонерів) за умови оформлення у встановлені Спортивним регламентом 
міжнародної трансфертної картки МФХ (IIHF).  
21.2. Дозаявка понад встановлений ліміт можлива лише за умови сплати спеціального внеску 
на рахунок ПХЛ у розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень за кожного легіонера, заявленого 
понад ліміт. 
 
Стаття 22. Заявка по факсу 
22.1. У разі неможливості прибуття уповноваженого представника команди до Генеральної 
дирекції для оформлення дозаявочних документів, дозволяється надіслати дозаявку по факсу. 
Дозаявка, що надіслана по факсу, діє протягом 5-ти днів з моменту її отримання Генеральною 
дирекцією і повинна бути замінена на оригінал документів протягом цього періоду. 
22.2. У випадку, якщо надіслана по факсу заявка (дозаявка) не була замінена на оригінал у 
встановлені терміни, вона вважається недійсною. 
 
Стаття 23. Міжнародна трансферна картка (ITC) 
23.1. Гравцям, які бажають перейти з однієї країни в національну асоціацію іншої країни для 



участі в національному змаганні під юрисдикцією нової національної асоціації, яка керує 
національним чемпіонатом, необхідно звернутися із заявою на трансфер за допомогою 
трансферної карти ІІХФ. Гравці у віці до 18 років проходять трансфер за допомогою листа-
підтвердження (Under 18 Player Transfer Application). 
23.2. Трансфертна картка заповнюється належним чином і підписується гравцем, старою 
національною асоціацією, новою національною асоціацією та затверджується ІІХФ (IIHF). 
Вся інформація у трансфертній карті повинна бути правильно заповнена до того, як вона 
відправляється для затвердження в ІІХФ (IIHF). 
23.3. Трансфертна картка стає дійсною з дня її підтвердження ІІХФ. З цього дня гравець 
знаходиться під юрисдикцією нової національної асоціації. Залучені в даний процес 
національні асоціації отримають копію підтвердженої трансфертної картки. 
23.4. У випадку, якщо гравець виступає без ITC, що діє, тоді нова національна асоціація, 
новий клуб та гравець стають об'єктами дисциплінарних процедур ІІХФ. 
23.5. Трансфертні картки гравців належним чином зареєстровані у ФХУ, приймаються ПХЛ 
без додаткового розгляду. 
 
Стаття 24. Порядок оформлення міжнародної трансфертної картки 
Процедура трансферту гравця повинна починатися з переговорів двох відповідних клубів. 
Згідно угоді між двома клубами про трансферт гравця, новий клуб, в який переходить гравець, 
повинен почати процес трансферту з отримання і детального заповнення ITC, підписання ITC 
гравцем та новою національною асоціацією, а також негайно повідомити колишній клуб і 
відіслати ITC через нову національну асоціацію в стару національну асоціацію для її 
підтвердження. 
 
Стаття 25. Страхування учасників чемпіонату 
25.1. Обов’язковою умовою допуску хокеїстів до участі у чемпіонаті є оформлення 
командами відповідних страхових документів, якими здійснюється колективне або 
індивідуальне медичне страхування. 
25.2. Відсутність належним чином оформлених на весь період чемпіонату страхових полісів є 
підставою для не допуску спортсмена або команди до участі у чемпіонаті. 
25.3. Відповідальність за належне та своєчасне оформлення страхових полісів для хокеїстів, 
включених до заявочного листа, несе керівництво клубу. 
 
Стаття 26. Страхування цивільної відповідальності команд 
26.1. Клуби, команди яких беруть участь у чемпіонаті, зобов'язані до його початку належним 
чином оформити страхові документи щодо страхування цивільної відповідальності при 
проведенні спортивно-видовищних заходів, а саме при проведенні домашніх матчів в 
поточному сезоні, включаючи матчі другого етапу чемпіонату (плей-офф).  
26.2. Страховими подіями обов‘язково повинні бути: 
26.2.1. спричинення шкоди життю та здоров'ю третіх осіб (фізичний збиток); 
26.2.2. спричинення шкоди майну третіх осіб (майновий збиток). 
 
Стаття 27. Наслідки порушень процедури заявок 
У разі порушення вимог цього розділу Регламенту хокеїст вважається неоформленим у 
встановленому порядку і його участь у чемпіонаті забороняється. 

РОЗДІЛ 6. СПОРТИВНІ СПОРУДИ 

Стаття 28. Льодові майданчики 
28.1. Технічні характеристики льодового майданчику, на якому проводяться матчі чемпіонату, 



повинні відповідати вимогам ІІХФ та бути акредетовані (атестовані) ПХЛ.  
28.2. Генеральна дирекція ПХЛ веде реєстр атестованих спортивних споруд, проводить 
регулярні інспекції щодо їх технічного стану. Порядок атестації спортивних споруд 
викладений в окремому розділі цього Регламенту. 
28.3. Команда-господар відповідальна за надання льодового майданчика у стані повної 
пригодності для проведення матчів чемпіонату і підтримання його в цьому стані на весь 
період чемпіонату. 
28.4. Хокейний майданчик, борти, дві хвіртки у кожної лави, захисний екран (сітка), сітка за 
воротами, розмітка ігрового поля, ворота (ігрові, тренувальні, запасні), табло та інші елементи 
арени повинні відповідати вимогам Правил гри, затвердженим ІІХФ. 
28.5. Освітлення льодового покриття повинно бути не менше 1000 люкс. 
28.6. Команда-господар льодового майданчика повинна забезпечити доступ до мережі 
Інтернет по LAN (мінімум 2 МБ/сек) або WAN (мінімум 2 МБ/сек) в зоні суддівського столу. 
28.7. Електронне табло повинно відображати наступну інформацію: 
28.7.1. назви команд, що грають; 
28.7.2. час, що зіграний у поточному періоді, який відлічується у хвилинах і секундах у 
зворотному порядку – від 20:00 до 00:00; 
28.7.3. штрафний час, що залишився, для як мінімум двох гравців кожної з команд, який 
відлічується у зворотному порядку – від загальної кількості штрафного часу до 00:00; 
28.7.4. рахунок матчу; 
28.7.5. час тайм-аутів, що відлічується у зворотному порядку від 00:30 до 00:00; 
28.7.6. час перерв, що відлічується у зворотному порядку від 15:00 до 00:00.  
 
Стаття 29. Допоміжні приміщення спортивної споруди 
29.1. Допоміжні приміщення спортивної споруди повинні відповідати переліку і 
характеристикам, що визначаються Державними будівельними нормами «Спортивні та 
фізкультурно-оздоровчі споруди» (ДБН В.2.2.-13-2003) та цим Регламентом. 
29.2. Всі допоміжні приміщення спортивної споруди повинні мати чітко відмінні графічні 
вказівники та піктограми, які слугують путівником для різних категорій відвідувачів 
спортивної споруди. 
29.3. Допоміжні приміщення, що призначені для обслуговування учасників змагань, повинні 
бути відокремлені від аналогічних приміщень, що призначені для глядачів і преси. 
29.4. У спортивних спорудах, де проводяться змагання, мають бути передбачені: 
29.4.1. роздягальні для гравців команд, розраховані на 25 осіб (з корисною площею, виходячи 
з 2 кв.м на особу), із зручними для хокеїстів меблями, спеціальним покриттям підлоги, що 
дозволяє пересуватися у ковзанах, душовими кабінами (з не менш як 4 душовими сітками), 
туалетами (не менш як 1 унітаз та 1 пісуар, шлюз із умивальником), сушилкою для форми (не 
менш як 7 кв.м); 
29.4.2. роздягальня для польових суддів, розрахована не менш як на 5 осіб (загальною 
площею не менш як 15 кв.м), обладнана також душовою кабіною та туалетом; 
29.4.3. приміщення для бригади суддів розраховане не менш як на 12 осіб (загальною площею 
не менш як 20 кв.м), обладнане також душовою кабіною та туалетом; 
29.4.4. приміщення для допінг-контролю, яке відповідає нормам ІІХФ; 
29.4.5. робоче місце за суддівським столом для ведення прямої трансляції через Інтернет, яке 
повинно включати в себе персональний комп‘ютер, що забезпечений швидкісним каналом 
доступу до Інтернету; 
29.4.6. місце, умови та обладнання для здійснення контрольного відеозапису матчу, а також 
для функціонування системи «відео-гол»; 
29.4.7. місце та умови для команди «гостів» для здійснення відеозапису матчу, за 
виключенням технічних засобів, необхідних для її здійснення; 



29.4.8. пункт надання першої медичної допомоги; 
29.4.9. місце для заточки ковзанів (площею не менше ніж 3 кв.м); 
29.4.10. машиною для обробки льодового покриття та приміщенням для її паркування; 
29.4.11. місце для спілкування акредитованих представників ЗМІ з гравцями та тренерами 
команд; 
29.4.12. окремі місця для преси на трибунах для глядачів; 
29.4.13. місця для глядачів на трибунах, що відділені від місць для команд, суддів та 
технічних працівників арени, захищені від раптового потрапляння шайби прозорим екраном 
або сіткою, із входом до них, що відокремлений від входу на арену команд, суддів та 
технічних працівників арени; 
29.4.14. гардеробом, фойє, буфетами (кафе), туалетами для глядачів; 
29.4.15. місцем для підйому Державного Прапора України; 
29.4.16. засобами пожежогасіння. 
29.5. Споруда, яка на момент атестації не обладнана системою «відео-гол», може бути 
атестована за умови, якщо її власник візьме на себе зобов‘язання встановити таку систему 
протягом ігрового сезону, до початку ігор серії «плей-офф». Якщо після завершення терміну, 
відведеного на встановлення системи, система «відео-гол» не буде встановлена, спортивна 
споруда позбавляється права приймати матчі чемпіонату. 
29.6. Вимоги, щодо наявності буфетів (кафе) можуть бути змінені у сезоні 2011/2012 на 
вимоги наявності автоматів з продажу кави, чаю та прохолоджувальних напоїв у разі 
невеликої кількості глядацьких місць або браком приміщень, які б відповідали вимогам 
санітарно-гігієнічних норм для підприємств громадського харчування. 
29.7. Команда – «господар» матчу має забезпечити надання обом командам та суддівській 
бригаді протягом матчу питної води та гарячих напоїв (чай, кава). 
29.8. Роздягальні, передбачені для команд та суддів, не повинні межувати між собою. 
29.9. Біля споруди має бути обладнана автостоянка, на якій повинно бути заброньоване місце 
для автотранспорту, що доставляє на гру команди, суддів та інших офіційних осіб клубів і 
ПХЛ. 
29.10. Вимоги даної статті набувають чинності у повному обсязі з сезону 2012/2013 років.  
 
Стаття 30. Тренувальні майданчики 
30.1. Хокейний клуб повинен постійно розвивати свою матеріально-технічну базу. Всі клуби, 
чиї команди беруть участь у змаганнях, мають протягом найближчих чотирьох років мати в 
своєму розпорядженні тренувальний каток, на якому повинні бути створені всі умови для 
якісного навчально-тренувального процесу дорослих і дитячих команд клубу. 
30.2. Майданчик, на якому проводяться «домашні» матчі може бути одночасно і 
тренувальним. 
30.3. У сезоні 2011/2012 років допускається проводити тренувальний процес на майданчиках, 
які не повністю відповідають вимогам цього Регламенту або не атестовані ПХЛ. 
 
Стаття 31. Допуск спортивних споруд 
31.1. Допуск спортивних споруд для проведення матчів чемпіонату здійснюється ПХЛ за 
результатами перевірки її технічного стану не пізніше, ніж за два тижні до початку першого 
матчу. 
31.2. Перевірці технічного стану підлягають спортивні споруди, що заявлені командами для 
проведення домашніх матчів чемпіонату. 
31.3. Генеральна дирекція ПХЛ проводить вибіркові перевірки технічного стану спортивних 
споруд протягом чемпіонату. Перевірки повинні бути завершені не пізніше ніж за дві години 
до початку найближчого матчу чемпіонату. 
31.4. У разі виявлення недоліків, які можливо усунути, Генеральна дирекція ПХЛ письмово 



повідомляє клуб, який проводить матчі у цій споруді, про необхідність усунення таких 
недоліків.  
31.5. У разі виявлення суттєвих недоліків, усунути неможливо без закриття споруди на 
ремонтні роботи тривалістю більше одного тижня, або несуттєві недоліки не були усунені 
протягом місяця, така споруда позбавляється права приймати матчі чемпіонату на термін до 
усунення виявлених недоліків. 

  

РОЗДІЛ 7. СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ ТА КАЛЕНДАР ЧЕМПІОНАТУ 

Стаття 32. Система проведення чемпіонату  
32.1 Чемпіонат проводиться у два етапи:  
32.1.1. перший етап – матчі за коловою системою; 
32.1.2. другий етап – матчі за системою «плей-офф». 
 
Стаття 33. Офіційний календар матчів 
33.1. Календар чемпіонату є невід’ємною частиною цього Регламенту. 
33.2. Календар розробляється Генеральною дирекцією, затверджується Наглядовою радою 
ПХЛ і передається командам не пізніше, ніж за 10 календарних днів до початку чемпіонату. 
33.3. Зміни до Календаря вносяться лише у випадках, передбачених цим Регламентом. 
 
Стаття 34. Ігрові дні чемпіонату 
Календарем чемпіонату не встановлюється єдині ігрові дні. 

  

РОЗДІЛ 8. ПЕРШИЙ ЕТАП ЧЕМПІОНАТУ 

Стаття 35. Система розіграшу  
35.1. Для проведення розиграшу на першому етапі чемпіонату команди проводять матчі між 
собою відповідно до Календаря чемпіонату. 
35.2. Очки, нараховані у всіх матчах зараховуються до загальної кількості очок здобутих 
командами на першому етапі. 
 
Стаття 36. Система нарахування очок на першому етапі 
36.1. В кожному матчі команди-учасниці розігрують 3 очка. 
36.2. За результатом зіграного матчу команді за перемогу в основний час нараховується 3 
очка, за перемогу у додатковому періоді (овертаймі) або серії післяматчевих кидків – 2 очка. 
36.3. За результатом зіграного матчу за поразку в основний час команді очки не 
нараховуються, за поразку у додатковому періоді або серії післяматчевих кидків 
нараховується 1 очко. 
 
Стаття 37. Визначення місць на першому етапі 
37.1. На першому етапі місця команд у підсумкових таблицях визначаються за загальною 
сумою очок, нарахованих командам в усіх матчах, що передбачені цим Регламентом та 
офіційним календарем чемпіонату. 
37.2. Команди, що за підсумками першого етапу не потрапили до числа команд-учасниць 
другого етапу, відповідно до Регламенту, припиняють свою учать в чемпіонаті. 
 



Стаття 38. Поточне та остаточне визначення місць 
38.1. Для визначення поточного та остаточного місця команд у разі рівності очок у двох або 
більше команд перевагу має команда за наступними показниками, що застосовуються 
послідовно: 
38.1.1. що має більшу кількість очок у очних матчах між цими командами; 
38.1.2. що має кращу різницю закинутих та пропущених шайб у очних матчах між цими 
командами; 
38.1.3. що має найбільшу кількість закинутих шайб в іграх між собою; 
38.1.4. що має кращу різницю забитих і пропущених шайб в усіх матчах першого етапу; 
38.1.5. що має більшу кількість перемог в усіх матчах першого етапу; 
38.1.6. що має більшу кількість перемог в основний час в усіх матчах першого етапу; 
38.1.7. що має більшу кількість перемог у додатковому періоді та у серії післяматчевих кидків 
в усіх матчах першого етапу; 
38.1.8. що має більшу кількість закинутих шайб в усіх матчах першого етапу; 
38.2. При рівності всіх показників після застосування процедури п.38.1, місця команд 
визначаються жеребом. 
 
 
Стаття 39. Залік анульованих матчів або матчів, що не відбулися 
39.1. У випадках, коли відповідно до положень цього Регламенту результат окремого матчу 
першого етапу чемпіонату повинен бути анульований з одночасним заліком одній з команд 
технічної поразки з рахунком (-:+), застосовуються наступні вимоги: 
39.1.1. у випадку, якщо матч відбувся, завершився і команда, якій повинна бути зарахована 
технічна поразка, його програла в основний час, то результат матчу не анулюється і 
залишається тим самим; 
39.1.2. у випадку якщо матч відбувся, але не завершився, або відбувся, але команда, якій 
повинна бути зарахована технічна поразка, його не програла в основний час - результат матчу 
анулюється, відповідній команді зараховується технічна поразка з рахунком -:+ і очки не 
нараховуються. Команді–суперникові зараховується технічна перемога з рахунком +:- та 
нараховується 3 очки, гравцям команд нараховуються індивідуальні статистичні бали; 
39.1.3. у випадках, коли матч не відбувся і одній з команд, яка повинна була взяти в ньому 
участь, відповідно до положень цього Регламенту повинна бути зарахована технічна поразка з 
рахунком -:+, то цій команді очки не нараховуються. В цьому випадку команді–суперникові 
зараховується технічна перемога з рахунком +:- та нараховується 3 очки. При визначені 
поточних або остаточних місць команд на першому етапі, матчі, що не відбулися, 
враховуються; 
39.1.4. при підрахунку різниці закинутих та пропущених шайб для визначення займаних 
командами місць на першому етапі чемпіонату шайби в матчах, в яких відповідно до 
положень цього Регламенту одній з команд зарахована технічна поразка з рахунком (-:+), а 
іншій команді технічна перемога з рахунком (+:-), не враховуються. 
 
Стаття 40. Час початку матчів на першому етапі 
40.1. Для початку матчів чемпіонату на першому етапі встановлюється єдиний проміжок часу. 
40.2. Команди зобов'язані розпочинати всі матчі у робочі дні не раніше 18:00 та не пізніше 
21:00 за київським часом, у вихідні та святкові дні – не раніше 13:00 та не пізніше 17:00 за 
київським часом. 
40.3. У разі, коли на одному і тому ж льодовому майданчику має відбутися два матчі між 
різними командами, такі матчі проводяться з інтервалом у чотири години. Час початку першої 
гри, в такому разі, дозволяється призначати не раніше 15:00 години. 
40.4. У будь-якому випадку інтервал між іграми однієї команди не повинен бути меншим за 



20 годин. 
40.5. Про остаточний час початку матчу в межах встановленого проміжку часу команда 
«господар» льдового майданчику зобов'язана письмово поінформувати команду «гостей» та 
Генеральну дирекцію не пізніше ніж за 5 днів до його початку. 
 
Стаття 41. Додатковий період (овертайм) у матчах першого етапу 
41.1. У разі, якщо після закінчення третього періоду основного часу матчу на першому етапі 
зафіксовано нічийний результат, призначається додатковий період (овертайм) тривалістю 5 
хвилин, який проводиться за наступними правилами: 
41.1.1. овертайм проводиться після двохвилинної перерви (без прибирання та заливки льоду, 
без зміни воріт, гравці залишаються на своїх половинах майданчика), за кожну команду 
грають по 5 (п'ять) хокеїстів незалежно від ігрового амплуа; 
41.1.2. гра в овертаймі проводиться до першої закинутої шайби. Команда, що закинула шайбу, 
стає переможцем матчу і матч завершується. Якщо будь-яка команда відмовляється грати в 
овертаймі, то цій команді зараховується поразка в матчі; 
41.1.3. у овертаймі штрафи накладаються відповідно до Правил гри в хокей так само як і в 
основний час. У овертаймі невикористаний штрафний час хокеїстів, отриманий ними в 
основний час матчу, залишається в силі; 
41.1.4. якщо на одну з команд в овертаймі накладається штраф, то за цю команду до 
закінчення штрафу на хокейному майданчику грають 3 польових гравця і воротар, а за іншу 
команду 4 польових гравця і воротар; 
41.1.5. якщо у овертаймі при грі за кожну команду 4 польових гравців та по одному 
воротареві на кожну команду накладається по одному малому штрафу, то до закінчення 
штрафу на хокейному майданчику грають за кожну команду 4 польові гравці і один воротар. 
В цьому випадку оштрафовані хокеїсти повинні знаходитися на лаві для оштрафованих 
хокеїстів до першої, після закінчення штрафів, зупинки гри; 
41.1.6. якщо в овертаймі після накладення штрафу одна з команд отримує перевагу в двох 
хокеїстів, то у команди-порушника на хокейному майданчику залишаються 3 польових гравця 
і воротар, а за іншу команду грають 5 польових гравців і воротар. При першій же зупинці гри, 
коли закінчується перевага у два гравця, залежно від ситуації чисельний склад польових 
гравців, що грають за кожну з команд, стає 4 на 4 або 4 на 3; 
41.1.7. якщо основний час матчу закінчується з чисельною перевагою однієї з команд в 
польових гравцях 5 на 4, то овертайм команди починають з чисельним складом польових 
гравців 4 на 3; 
41.1.8. якщо основний час матчу закінчується з чисельною перевагою однієї з команд в 
польових гравцях 5 на 3, то овертайм команди починають з чисельним складом польових 
гравців 5 на 3. Із закінченням штрафів і продовженням ігрових дій чисельний склад польових 
гравців може бути 5 на 5 або 5 на 4. При першій же зупинці гри чисельний склад польових 
гравців команд, що беруть участь в матчі, повинен бути приведений у відповідність із 
співвідношенням 4 на 4 або із співвідношенням 4 на 3; 
41.1.9. якщо основний час матчу закінчується з чисельним складом польових гравців команд 
3 на 3, то овертайм команди починають з чисельним складом польових гравців 3 на 3. 
41.1.10. якщо основний час матчу закінчується з чисельним складом польових гравців команд 
4 на 4 і хокеїст або хокеїсти відбувають нерівні або рівні штрафи на лаві штрафників, то 
овертайм команди починають з чисельним складом польових гравців 4 на 4. Після виходу 
штрафників на лід чисельний склад польових гравців команд стає 5 на 4 або 5 на 5 і при 
першій же зупинці гри він приводиться у відповідність із співвідношенням 4 на 3 або 4 на 4; 
41.1.11. якщо у овертаймі після накладення штрафів команди грають 3 на 3 і на одну з команд 
накладається штраф, то у команди-порушника на хокейному майданчику залишаються 3 
польових гравця і воротар, а за іншу команду грають 4 польових гравця і воротар. Якщо в 



даній ситуації на команду порушника накладається ще один штраф, то цей штраф стає 
«відкладеним» і команди продовжують грати 3 на 4. 
 
Стаття 42. Післяматчеві кидки 
42.1. Якщо після закінчення овертайма будь-якого матчу чемпіонату, за винятком останнього 
матчу фінальної серії, рахунок гри не зміниться, то для визначення переможця матчу 
призначаються післяматчеві кидки, які виконуються за наступними правилами: 
42.1.1. після закінчення овертайма центральна частина льодового майданчика, що обмежена 
точками вкидання, повинна бути насухо очищена від снігу льодоприбиральним комбайном; 
42.1.2. до початку виконання післяматчевих кидків головний суддя матчу викликає двох 
капітанів команд, які беруть участь у матчі, в суддівську зону та проводить жеребкування. 
Переможець жеребкування обирає, яка з команд першою виконуватиме післяматчевий кидок; 
42.1.3. процедура серії післяматчевих кидків починається з того, що три різних гравця з 
кожної команди по черзі виконують кидки. Списки гравців наперед не складаються. У 
процедурі виконання кидків можуть брати участь всі воротарі та гравці з обох команд, які 
вказані в протоколі матчу, за винятком хокеїстів вказаних в п. 42.1.4; 
42.1.4. хокеїсти, чиї штрафи не були завершені до закінчення овертайма, не мають права 
виконувати післяматчеві кидки. Ці хокеїсти повинні залишатися на лаві штрафників або піти 
у роздягальню до закінчення процедури післяматчевих кидків. Хокеїсти, на яких був 
накладений штраф під час виконання кидків, повинні залишатися на лавці штрафників або 
піти у роздягальню до кінця процедури пробиття післяматчевих кидків; 
42.1.5. воротарі повинні захищати ті ж самі ворота, що і у овертаймі. Воротарі можуть 
мінятися після кожного післяматчевого кидка. Воротар, що не захищає в даний момент 
ворота, повинен знаходитися на лаві запасних; 
42.1.6. хокеїсти обох команд по черзі виконуватимуть кидки до тих пір, поки не буде забитий 
вирішальний гол. Кидки, що залишилися, не виконуються; 
42.1.7. якщо після серії, що складається з трьох післяматчевих кидків кожної команди, 
зберігається нічийний результат, то виконуються кидки поодинці від кожної команди тими ж 
або новими гравцями до переможного гола в парі. Кидки до переможного результату можуть 
виконаються одним і тим же гравцем команди. Першими починають виконувати кидки 
хокеїсти команди, яка в серії з трьох післяматчевих кидків виконувала кидки останньої. Гра 
завершиться, як тільки поєдинок між двома гравцями закінчиться переможним результатом. 
42.2. Процедура виконання післяматчевих кидків в частині, що не врегульована положеннями 
цієї статті Регламенту, здійснюється відповідно до ст. 509 Офіційної книги правил гри в хокей. 
42.3. Секретар матчу фіксує всі виконані післяматчеві кидки, записує хокеїстів, воротарів та 
забиті голи.  
42.4. До загального результату матчу зі всіх голів, забитих під час виконання післяматчевих 
кидків, зараховується тільки один вирішальний гол. Вирішальний гол в післяматчевих кидках 
хокеїстам в індивідуальну статистику не включається. Не враховуються такі голи і для 
визначення переможців в індивідуальних призах чемпіонату. 
42.5. Будь-який штраф воротаря (окрім дисциплінарного до кінця гри та матч-штрафа), 
отриманий під час виконання післяматчевих кидків відбувається будь-яким хокеїстом 
команди. 
42.6. Малий штраф, накладений на команду під час виконання післяматчевих кидків, 
відбувається будь-яким хокеїстом команди. Малий штраф накладений на гравця, наприклад, 
на прохання про вимірювання ключки, відбувається хокеїстом у якого проводилося 
вимірювання. Оштрафованим хокеїстам вже не дозволяється виконувати післяматчеві кидки 
аж до завершення матчу. 
42.7. Якщо команда відмовляється брати участь в процедурі післяматчевих кидків, матч 
закінчується і цій команді зараховується поразка. 



42.8. Якщо оголошений диктором хокеїст з будь-якої причини відмовляється виконувати 
післяматчевий кидок, кидок вважається виконаним, а узяття воріт не зараховується. 

 
РОЗДІЛ 9. ДРУГИЙ ЕТАП ЧЕМПІОНАТУ («ПЛЕЙ-ОФФ») 

Стаття 43. Порядок визначення команд для участі у другому етапі чемпіонату та 
структура розіграшу другого етапу 
43.1. У другому етапі чемпіонату за системою «плей-офф» переможця чемпіонату визначають 
команди, що зайняли з першого по четверте місця, згідно із нарахованими очками в усіх 
матчах на першому етапі.  
Команди, що вибороли з п‘ятого по восьме місця, змагатимуться між собою за право взяти 
участь у розіграші Кубку України перед початком наступного сезону. В даному випадку 
розігрується одне місце в розіграшу Кубку України.  
43.2. Кожна з команд отримує рейтинговий номер відповідно до місця, зайнятого за 
результатами першого етапу чемпіонату. 
43.3. Для участі у другому етапі формуються пари команд згідно їх рейтингових номерів: 1-й 
номер зграє з 4-м, 2-й – з 3-м, 5-й з 8-м, 6-й з 7-м. 
43.4. Перевагу свого майданчика на всіх стадіях «плей-офф» отримують команди з вищим 
рейтинговим номером (кількістю очкок на першому етапі) і першу та другу (а також п‘яту і 
сьому, за необхідністю) гру проводять на своєму майданчику, третю та четверту (а також 
шосту, за необхідіністю) – на майданчику суперника. 
43.5. Серії матчів між командами, що мають рейтингові номери з 1 по 4 - проводяться до 
чотирьох перемог однієї з команд, команд з 5 по 8 - до трьох перемог. 
43.6. Матч за третє та сьоме місця не проводиться. Третє та сьоме місця здобуває одна з 
команд, що програла у матчі свого 1/2 фіналу і має кращі показники за підсумками першого 
етапу чемпіонату. 
43.7. Матчі серії «плей-офф» проводяться в основний час за загальними правилами, а 
овертайм – з особливостями, викладеними у статті 44 цього Регламенту.  
 
Стаття 44. Особливості додаткового періоду (овертайму) у матчах другого етапу 
чемпіонату («плей-офф») 
44. 1. Якщо у матчах другого етапу чемпіонату («плей-офф»), за виключенням останнього 
матчу фінальної серії, після трьох періодів зафіксований нічийний результат, то 
призначається додатковий період (овертайм) тривалістю 10 (десять) хвилин за наступними 
правилами: 
44.1.1. овертайм проводиться після двохвилинної перерви (без прибирання, заливки льоду і 
зміни воріт), протягом якої хокеїсти залишаються на льоду; 
44.1.2. інші правила проведення овертайма відповідають правилам проведення овертайма для 
матчів першого етапу чемпіонату. 
44.2. Якщо в останньому матчі фінальної серії зафіксований нічийний результат, то 
призначається додатковий період (овертайм) тривалістю 20 (двадцять) хвилин і проводиться 
він за наступними правилами: 
44.2.1. у додатковому періоді (овертаймі) грають по 6 (шість) гравців кожної з команд, 
незалежно від їхнього ігрового амплуа; 
44.2.2. перший і подальші овертайми проводяться після п'ятнадцятихвилинних перерв, 
протягом яких команди знаходяться у роздягальнях, одночасно проводиться прибирання та 
заливка льоду; 
44.2.3. у першому та інших непарних овертаймах команди займають ворота відповідно до 
розташування воріт у другому періоді основного часу матчу. У другому та інших парних 



овертаймах команди займають ворота відповідно до розташування воріт у першому періоді 
основного часу матчу; 
44.2.4. кількість овертаймів не обмежена, гра в овертаймах триває до першої закинутої шайби. 
Команда, що закинула шайбу, стає переможцем матчу і матч завершується; 
44.2.5. якщо яка-небудь команда відмовляється грати в овертаймах, то цій команді 
зараховується поразка в матчі. 
 
Стаття 45. Час початку матчів другого етапу чемпіонату 
45.1. Для початку матчів на всіх стадіях другого етапу чемпіонату («плей-офф») визначено 
єдиний проміжок часу: 
45.1.1. усі матчі у серії серії «плей-офф» повинні розпочинатися у будні дні не раніше 18:00 
та не пізніше 20:30 за київським часом, у вихідні та святкові дні – не раніше 13:00 та не 
пізніше 17:00 за київським часом; 
40.1.2. У разі, коли на одному і тому ж льодовому майданчику має відбутися два матчі між 
різними командами, такі матчі проводяться з інтервалом у чотири години. Час початку першої 
гри, в такому разі, дозволяється призначати не раніше 15:00 години. 
45.1.3. про остаточний час початку матчу в межах встановленого проміжку часу команда 
«господар» льдового майданчику зобов'язана письмово поінформувати команду «гостей» та 
Генеральну дирекцію не пізніше ніж за 5 днів до його початку. 
 
Стаття 46. Розподіл місць за підсумками двох етапів чемпіонату 
46.1. За підсумками двох етапів чемпіонату визначаються його переможці: чемпіон, срібний 
призер та бронзовий призер, а також визначаються команди, що зайняли в чемпіонаті місця з 
четвертого до останнього місця в турнірній таблиці включно.  
46.2. Команда, що зазнала поразки у матчах фінальної серії, стає срібним призером 
чемпіонату. 
46.3. Бронзовим призером чемпіонату стає команда з числа команд з 1-ї по 4-ту, що зазнали 
поразки за підсумками серій 1/2 фіналу, яка при цьому має кращий рейтинг за підсумками 
першого етапу чемпіонату. 
46.4. Розподіл місць з 5-го по 8-те у чемпіонаті здійснюється шляхом розіграшу серед команд, 
що мають рейтингові номери з 5 по 8, відповідно до нарахованих на першому етапі очок. При 
цьому п‘яте, шосте та сьоме місця визначаються аналогічнодо визначення першого, другого 
та третього місця. 

  

РОЗДІЛ 10. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМОГО МАТЧУ 

Стаття 47. Загальні положення 
47.1. Всі матчі проводяться на хокейних майданчиках, допущених ПХЛ для проведення 
матчів чемпіонату, в строки (день та час), що встановлені цим Регламентом та Календарем 
чемпіонату, за винятком випадків коли Генеральна дирекція приймає окреме рішення з цього 
питання. 
47.2. Команда, яка представляє Україну в Європейських кубках, має право на перенос матчу 
туру, що згідно із календарем змагання має відбутися за 3 дні до/після матчів в Європейських 
кубках на 1 день або на найближчий резервний день, визначений календарем змагання.  
Для перенесення матчу команда письмово звертається з клопотанням до Генеральної дирекції 
та команди-суперника не пізніше, ніж за 5 днів до проведення матчу. Рішення про дату, на 
яку переноситься матч, приймається Генеральною дирекцією протягом двох діб з моменту 
отримання клопотання. 



47.3. Команда, яка делегує до складу збірних команд України (національної, молодіжної та 
юніорської) 3-х і більше гравців, має право на перенесення матчу туру, що згідно із 
календарем змагання має відбутися за 3 дні до/після початку навчально-тренувального збору 
або міжнародних матчів збірних команд на 1 день або на найближчий резервний день, 
визначений календарем змагання.  
Для перенесення матчу команда письмово звертається з клопотанням до Генеральної дирекції 
та команди-суперника не пізніше, ніж за 3 дні до проведення матчу. Рішення про дату, на яку 
переноситься матч, приймається Генеральною дирекцією протягом доби з моменту отримання 
клопотання. 
47.4. Перенесення матчу на інший день можливе за рішенням Генеральної у разі виникнення 
незалежних від команд обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини) як то: пожежа, 
землетрус, повінь, ураган, шторм, вибух, аварія, зсув грунту, нагромадження снігу, інші 
стихійні лиха, а також видання актів органів державної влади, оголошення надзвичайного 
становища, війни, ліквідація наслідків стихійного лиха, теракту, громадські заворушення, за 
умови, що наслідки цих подій не можуть бути подолані до часу початку матчу.  
Такий перенос відбувається за умов обопільної письмової згоди команд, що мають брати 
участь у грі. Рішення про перенесення приймається не пізніше ніж за добу до дати 
проведення матчу.  
47.5. Не дозволяється перенесення раніше вже перенесених матчів. 
47.6. При виникненні форс-мажорних обставин у день проведення матчу для команди 
«гостей», обома командами вживаються такі дії: 
47.6.1. у разі несвоєчасного прибуття команди «гостей» до місця проведення матчу або 
встановленого часу його початку (не вихід на хокейний майданчик) команда «господар» 
зобов’язана здійснити всі можливі заходи щодо проведення матчу в цей же день з початком 
до 22:00 за київським часом; 
47.6.2. команда «гостей» зобов’язана негайно повідомити Генеральну дирекцію та команду 
«господаря» про виникнення та особливості форс-мажорних обставин і по ходу їх подолання 
регулярно інформувати про час передбачуваного прибуття команди «гостей» на місце 
проведення матчу; 
47.6.3. у разі неможливості проведення матчу у визначений Календарем чемпіонату день 
Генеральна дирекція може прийняти рішення про його перенесення на наступний день. 
Остаточний час початку матчу в цьому випадку погоджується із командами, що братимуть 
участь у матчі. Рішення про новий час початку гри доводиться до відома команд протягом 
двох годин після отримання Генеральною дирекцією інформації про прибуття команди 
«гостей» на місце проведення матчу.  
47.6.4. у разі неможливості проведення матчу ні у день, визначений Календарем чемпіонату, 
ні у наступний за ним день, Генеральна дирекція приймає рішення про перенесення матчу на 
більш пізній термін. Остаточний день проведення матчу в цьому випадку погоджується із 
командами, що братимуть участь у матчі. 
47.7. При виникненні форс-мажорних обставин у день проведення матчу для команди 
«господарів», обома командами вживаються такі дії: 
47.7.1. команда «господарів» зобов’язана негайно повідомити Генеральну дирекцію та 
команду «гостей» про виникнення та особливості форс-мажорних обставин і по ходу 
подолання таких обставин регулярно їх інформувати; 
47.7.2. команда «господар» зобов’язана здійснити всі можливі заходи щодо проведення матчу 
в цей же день з початком до 22:00 за київським часом; 
47.7.3. у разі неможливості проведення матчу у визначений Календарем чемпіонату день 
Генеральна дирекція може прийняти рішення про його перенесення на наступний день. 
Остаточний час початку матчу в цьому випадку погоджується із командами, що братимуть 
участь у матчі. Рішення про новий час початку гри доводиться до відома команд протягом 



двох годин після отримання Генеральною дирекцією інформації про прибуття команди 
«гостей» на місце проведення матчу.  
47.7.4. у разі неможливості проведення матчу ні у день, визначений Календарем чемпіонату, 
ні у наступний за ним день, Генеральна дирекція приймає рішення про перенесення матчу на 
більш пізній термін. Остаточний день проведення матчу в цьому випадку погоджується із 
командами, що братимуть участь у матчі. 
47.8. Команді, що не прибула своєчасно на календарну гру, або своїми діями чи бездіяльністю 
не створила належних умов для її проведення зараховується технічна поразка з рахунком -:+, 
крім випадків пов’язаних із виникненням незалежних від команди обставин непереборної 
сили (форс-мажором), викладених у пунктах 47.4, 47.6, 47.7. 
47.9. Матч чемпіонату розпочинається короткою офіційною церемонією, що передбачає: 
47.9.1. розташування команд на своїх місцях на лавах до початку церемонії; 
47.9.2. оголошення суддею-інформатором назв команд і виклик на лід стартового складу 
спочатку команди «гостей», а потім – команди «господаря» майданчику; 
47.9.3. виконання запису Державного Гімну України.  
47.10. Перед початком кожної гри повинен бути піднятий Державний Прапор України. 
47.11. При зупинці гри після 10:00 хвилини у кожному періоді суддя-інформатор зобов'язаний 
оголосити завчасно надану у надрукованому вигляді командами інформацію, тривалість якої 
не повинна перевищувати 15 секунд, щодо офіційних спонсорів та комерційних партнерів 
граючих команд. Гра продовжується після закінчення такої інформації. 
47.12. У разі, якщо команда «господар» організовує платний вхід на гру для глядачів, то в 
такому випадку вона зобов'язана за власний рахунок надати 25 (двадцять п'ять) квитків для 
команди «гостей». 
47.13. Команда «господар» повинна забезпечити безкоштовний перегляд матчу пред‘явникам 
посвідчень «учасник чемпіонату» . 
47.14. Клуб «господар» зобов‘язаний надати команді «гостей» безплатно: 
47.14.1. автобус для проїзду від вокзалу (аеропорту) до готелю, у дні матчів та тренувань – з 
готелю до льодової арени і назад; 
47.14.2. автотранспорт суддям, що приїхали з інших міст, для доставки їх до готелю, на 
льодову арену, вокзал (аеропорт); 
47.14.3. у разі, якщо команда гостей прибуває власним автотранспортом, клуб «господар» 
зобов‘язаний надати супровід від межі міста до готелю та від готелю до місця проведення гри 
(та у зворотному напрямку). 
47.15. Клуб «господар» зобов‘язаний надати уніформу для суддівської бригади за бортом 
майданчику. Комплект уніформи виготовляється ПХЛ та передається для використання 
клубам до початку ігор чемпіонату. 
47.16. Клуб «господар» зобов‘язаний забезпечити якісну підготовку льоду з чіткою розміткою 
хокейного поля, а також наявність ігрових та запасних воріт з новими сітками. 
47.16.1. підготовка льоду має бути завершена не менш як за 1 (одну) годину до початку матчу 
для забезпечення передматчевої розминки суддів та гравців команд;  
47.17. Клуб «господар» зобов‘язаний вести якісний цифровий запис у форматі DVD-відео всіх 
«домашніх» матчів. Після завершення матчу (протягом 1 години), один примірник запису у 
форматі DVD-відео (запис клубного оператора) повинен бути переданий інспектору матчу 
(головному судді) для відеотеки ПХЛ. Хокейні клуби зобов‘язані забезпечити зберігання 
касет та електронних носіїв (жорсткі диски, тощо) з відеозаписом з камер, що розташовані за 
воротами та над воротами впродовж 10 діб після завершення матчу. 
47.18. Відповідальність за медичне обслуговування покладається на клуб «господар». За 40 
хвилин до початку матчу та у продовж всього матчу у місці проведення змагань обов‘язково 
повинні знаходитися машина і бригада лікарів швидкої допомоги. 
47.19. Хокейні клуби зобов‘язані забезпечити виконання наступних вимог щодо використання 



відеоекранів (відеотабло, проекційні екрани та інші відеоносії): 
47.19.1. використання відео екранів (відеотабло, проекційні екрани та інші відеоносії) у 
спортивній споруді, де проводяться змагання, повинно сприяти нормальному проведенню 
матчу; 
47.19.2. необхідно показувати гру та її учасників у позитивному аспекті; 
47.19.3. зображення на екрані не може мати лайливого характеру для хокеїстів, офіційних 
представників команд, суддів, глядачів; 
47.19.4. зображення на екрані не може демонструватися, якщо його метою та очевидним 
ефектом є підбурення вболівальників до безладу, порушення громадського порядку, проявам 
агресії; 
47.19.5. необхідно уникати показів хокеїстів і персоналу команд, які оскаржують рішення 
суддів, таких, що ображають інших учасників матчу або демонструють непристойні жести;  
47.19.6. необхідно показувати відеоповтори епізодів гольових моментів обох команд у рівній 
пропорції. 
47.20. Забороняється показувати: 
47.20.1. спірні моменти, що пов‘язані з порушенням правил і взяттям воріт, які можуть 
викликати негативну реакцію гравців, офіційних представників команд та глядачів; 
47.20.2. конфлікти і ситуації, які призвели до бійок, та самі бійки; 
47.20.3. відеозапис з суддівської системи перегляду; 
47.20.4 моменти завдання травм гравцям та іншим учасникам матчу; 
47.20.5. записи вболівальників, що б‘ються між собою, вигукують до суддів чи хокеїстів, а 
також таких, що кидають сторонні предмети в учасників матчу, суддів або персонал команди. 
47.21. Клуб «господар» зобов‘язаний організувати рекламу «домашніх» матчів чемпіонату 
(афіші, спеціальні щити біля льодової арени, реклама на телебаченні, радіо, в газетах, а також 
буклети на ігри тощо). 
 
Стаття 48. Передігрова розминка (тренування) 
48.1. Команда «господар» зобов’язана за власний рахунок забезпечити надання часу для 
проведення розминки (тренування) на льодовому майданчику, на якому буде проводитись 
відповідна гра, для команди гостей в день проведення матчу та наперпедодні. В час, наданий 
для розминки, не включається час 20-ти хвилинної розминки, яка проводится безпосередньо 
перед початком матчу. 
48.2. Час для додаткової розминки команди «гостей» в день проведення матчу тривалістю 45 
хвилин надається у період з 9:30 до 11:45, якщо початок матчу до 17:00, або з 10:00 до 11:45 – 
якщо початок матчу після 17:00. 
48.3. Час для додаткової розминки команди «гостей» напередодні дня проведення матчу 
тривалістю 1 година надається у період з 18:00 до 19:00. 
48.4. Для проведення передігрової розминки команда «господар» льдового майданчика надає 
команді «гостей» 30 (тридцять) шайб. 
48.5. Хокеїсти, які беруть участь у передігровій розминці мають бути у повній ігровій формі 
та екіпіровці. За порушення даного пункту на хокеїста накладаються штрафні санкції згідно з 
Дисциплінарним регламентом. 
48.6. Клуб може відмовитися від проведення розминки, передбаченої цією статтею. Про 
відмові від такої розминки клуб «гість» має повідомити клуб «господар» не пізніше ніж за 3 
(три) дні до її початку. 
 
Стаття 49. Кількість хокеїстів заявлених на матч 
49.1. Команда має право заявити на окремо взятий матч 22 спортсмена із заявочного листа 
команди. До офіційного протоколу матчу вносяться прізвища 20-ти польових гравців та 2-х 
воротарів.  



49.2. У виняткових випадках дозволяється заміна воротаря третім воротарем, якщо під час 
розминки один з воротарів отримує травму, що не дозволяє йому брати участь в матчі (не 
порушуючи вимог цього Регламенту). 
49.3. На кожний матч має бути заявлено не менше 2 гравців віком до 20 років. У разі 
відсутності таких гравців у заявленому складі команди, загальна кількість заявлених гравців 
зменшується на таку ж кількість. 
49.4. У разі виклику гравців віком до 20 років на офіційні збори до національних збірних, 
дозволяється заміна таких гравців гравцями старшого віку без обмежень встановлених у 
п.49.3. 
 
Стаття 50. Перерви між періодами 
Тривалість перерв між періодами матчу повинна складати рівно 15 хвилин. У перервах між 
періодами матчу повинні бути забезпечені належне прибирання та заливка льоду. 
 
Стаття 51. Відповідальність за дії, що призвели до зриву матчу 
51.1. Всі випадки зриву проведення календарних матчів, якщо виникають фінансові претензії 
однієї із сторін по матеріальним витратам на не проведену чи не закінчену гру, підлягають 
розгляду Генеральною дирекцією ПХЛ. 
51.2. При встановленні навмисних дій по зриву матчу (у випадку коли матч не розпочався), 
винна сторона відшкодовує заподіяний її діями (бездіяльністю) збиток у вигляді штрафу у 
розмірі 25 000 (двадцять п’ять тисяч) гривень на рахунок ПХЛ, а також до неї можуть бути 
застосовані інші санкції, аж до дискваліфікації клубу. 
51.3. У разі відмови керівництвом однієї з команд від подальшого проведення гри або уводу 
команди з хокейного майданчика команді зараховується технічна поразка -:+ та накладається 
штраф у розмірі 25000 (двадцять п’ять тисяч) гривень. 
51.4. У разі незабезпечення громадського порядку на трибунах та в інших приміщеннях 
спортивної споруди, виникнення безладу, або хуліганських дій з боку глядачів до, в час, або 
після закінчення матчу, що призвели до загрози здоров'ю та безпеці учасників матчу, на 
хокейну команду накладається штраф відповідно до Дисциплінарного регламенту. 
 
Стаття 52. Оформлення результату матчу 
52.1. Результат проведеного матчу оформлюється офіційним протоколом за затвердженою 
формою та після його закінчення терміново повідомляється Генеральній дирекції ПХЛ. 
52.2. Відповідальність за своєчасність повідомлення результату, а також надання Генеральній 
дирекції оригіналу офіційного протоколу матчу несе головний суддя гри.  
52.3. У випадку знаходження помилок в офіційних протоколах, Генеральна дирекція ПХЛ має 
право вносити зміни у такі протоколи. Внесення змін можливе на підставі відеозапису матчу 
протягом 72 годин після його завершення на підставі офіційного запиту клубу, надісланого 
електронною поштою. 
По закінченню терміну у 72 години після завершення матчу, запити на внесення змін до 
офіційного протоколу та до офіційної системи статистики не розглядаються 
 
Стаття 53. Ігрова форма хокеїстів 
53.1. Команди, що беруть участь у чемпіонаті, зобов‘язані мати 2 (два) комплекти верхньої 
форми, що мають контрастний колір.  
Команда гостей виступає у світлій формі, команда-господар поля у верхній формі контрастній 
за кольором (темній).  
53.2. Всі гравці кожної команди повинні бути одягнені в однакові за кольором светри, труси, 
гамаші та шоломи, за вийнятком воротаря, якому дозволяється носити шолом, відмінний за 
кольором від решти гравців команди. 



В іграх чемпіонату команди хокейних клубів, що зустрічаються між собою, грають у шоломах, 
на які в обов‘язковому порядку мають бути нанесені номери, що добре читаються на відстані. 
53.3. Основний колір повинен складати приблизно 80% від кольору кожної частини форми, за 
вийнятком рекламних нашивок, номерів та прізвищ гравців. 
53.4. Кожен гравець повинен мати індивідуальний номер висотою від 25 до 30 см на 
зворотній стороні свого светра та висотою 10 см на обох рукавах. 
53.5. Номери на светрах гравців повинні бути в межах від "1" до "99" включно. 
53.6. Номер хокеїста повинен міститися в заявочному листі команди і має бути закріплений за 
хокеїстом протягом усього сезону.  
53.7. У верхній частині светра, на спині, кожного гравця повинно бути розміщенно його 
прізвище, виконане українськими літерами висотою 10 см. 
53.8. Гравці, які народились після 31 грудня 1974 року, під час гри зобов’язані носити, як 
мінімум, захист очей (візор), що відповідає встановленим міжнародним стандартам. 
53.9. Всі гравці у віці до 18 років під час гри зобов’язані носити захист горла та повні лицьові 
маски. 
53.10. Всі гравці у віці до 20 років, які під час гри не носять повну лицьову маску, зобов’язані 
носити індивідуальну капу. 

Стаття 54. Визначення кращих гравців матчу 
За підсумками кожного матчу, тренери визначають двох кращих гравців (1 гравця з команди, 
що перемогла, та 1 гравця з команди, що програла). У разі відмови тренера однієї з команд 
назвати кращих гравців матчу, всі хокеїсти можуть бути названі з числа гравців команди-
суперника. 

  

РОЗДІЛ 11. НАГОРОДЖЕННЯ ЧЕМПІОНА ТА ПРИЗЕРІВ ЧЕМПІОНАТУ 

Стаття 55. Нагородження переможця чемпіонату 
55.1. Нагородами для команди - чемпіона України з хокею є перехідний Кубок, пам‘ятний 
кубок за перше місце та золоті медалі. 
55.2. Команда, що за результатами фінальної серії матчів «плей-офф» здобула перемогу 
оголошується чемпіоном України та нагороджується перехідним Кубком та золотими 
медалями. 
55.3. Перехідний Кубок вручається капітанові команди-чемпіона після закінчення останньої 
гри фінальної серії «плей-офф». Перехідний Кубок зберігається у клубі, який ним був 
нагороджений, протягом року та повертається до Генеральної дирекції перед початком матчів 
серії «плей-офф» наступного чемпіонату. 
55.4. Медалі за І місце (золотими медалями) вручаються хокеїстам, тренерам та іншим 
посадовим особам команди.  
55.5. Медалями чемпіонів України нагороджуються: 
55.5.1. тренери, які вказані в заявочному листі команди на дату завершення чемпіонату; 
55.5.2. хокеїсти, які вказані в заявочному листі команди на дату завершення чемпіонату; 
55.5.3. три керівника та п'ять інших посадових осіб клубу, за поданням керівництва клубу. 
 
Стаття 56. Нагородження срібного призера чемпіонату 
56.1. Нагородами для команди, яка посіла ІІ місце у чемпіонаті України з хокею (срібного 
призера чемпіонату) є срібні медалі. 
56.2. Медалі за ІІ місце (срібні медалі) вручаються хокеїстам, тренерам та іншим посадовим 
особам команди після закінчення чемпіонату.  



56.3. Медалями чемпіонату України нагороджуються: 
56.3.1. тренери, які вказані в заявочному листі команди на дату завершення чемпіонату; 
56.3.2. хокеїсти, які вказані в заявочному листі команди на дату завершення чемпіонату; 
56.3.3. три керівника та п'ять інших посадових осіб клубу, за поданням керівництва клубу. 
 
Стаття 57. Нагородження бронзового призера чемпіонату 
57.1. Нагородами для команди, яка посіла ІІІ місце у чемпіонаті України з хокею (бронзового 
призера чемпіонату) є бронзові медалі. 
57.2. Медалі за ІІІ місце (бронзові медалі) вручаються хокеїстам, тренерам та іншим 
посадовим особам команди після закінчення чемпіонату.  
57.3. Медалями чемпіонату України нагороджуються: 
57.3.1. тренери, які вказані в заявочному листі команди на дату завершення чемпіонату; 
57.3.2. хокеїсти, які вказані в заявочному листі команди на дату завершення чемпіонату; 
57.3.3. три керівника та п'ять інших посадових осіб клубу, за поданням керівництва клубу. 
 
Стаття 58. Нагородження спеціальними призами. 
58.1. За підсумками чемпіонату присуджуються спеціальні призи: 
58.1.1. кращий нападаючий; 
58.1.2. кращий воротар; 
58.1.3. кращий захисник; 
58.1.4. кращий бомбардир; 
58.1.5. найцінніший гравець серії «плей-офф»; 
58.1.6. кращий молодий гравець; 
58.1.7. кращий тренер; 
58.1.8. кращий арбітр; 
58.2. Володар призу «кращий бомбардир» визначається за результатами статистики матчів, 
володарі інших призів – за результатами статистики та з обов‘язковим урахуванням думки 
клубів. 

  

РОЗДІЛ 12. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ 

Стаття 59. Правила чесної гри (fair-play) 
Команди, що беруть участь у чемпіонаті, у своїй діяльності керуються принципами чесного 
ділового партнерства, справедливості, неухильної поваги до суперників, арбітрів, глядачів та 
приймають всі необхідні заходи для запобігання насильства та протиправних дій на 
спортивних спорудах. 
 
Стаття 60. Недостовірна інформація про хокеїстів 
60.1. За недостовірну інформацію про хокеїстів, які включені до заявочного листа команди та 
брали участь у матчах чемпіонату, на команду накладається штраф у розмірі 8 000 (вісім 
тисяч) гривень. 
60.2. У разі, якщо недостовірна інформація сталася із вини хокеїста, він дискваліфікується на 
період до завершення чемпіонату. 
60.3. У разі участі у матчі незаявленого, заявленого з порушеням вимог цього Регламенту, 
неправильно заявленого або дискваліфікованого гравця, команді, за яку брав участь у матчі 
такий гравець зараховується технічна поразка (-:+). 
 
Стаття 61. Обмеження доступу до суддівської кімнати 



Окрім суддів, що обслуговують матч, до кімнати в якій знаходиться головний та лінійні cудді, 
дозволяється входити тільки інспектору матчу та резервному судді. Представники команд 
можуть увійти до суддівської кімнати тільки з дозволу головного судді матчу. 

  

РОЗДІЛ 13. КОНТРАКТИ ХОКЕЇСТІВ 

Стаття 62. Стандартний контракт хокеїста 
62.1. Для включення будь-якого хокеїста до заявочного листа команда зобовязана укласти з 
ним контракт (строкову індивідуальну угоду). 
62.2. Контракт є двосторонньою угодою про встановлення відносин між клубом та хокеїстом, 
що визначає відповідно до чинного законодавства України належність хокеїста до 
спортивного клубу. 
62.3. Контракти укладаються згідно із чинним законодавством України за затвердженою ПХЛ 
типовою формою, визначають належність хокеїста до спортивного клубу та реєструються 
Генеральною дирекцією ПХЛ. 
62.4. Контракти укладаються виключно відповідно до типової форми стандартного контракту 
хокеїста, що затверджена ПХЛ, і набувають сили локального нормативного акту. Контракти, 
відмінні від типової форми стандартного контракту хокеїста, до реєстрації не приймаються і 
претензії за ними не розглядаються. 
62.5. Перед підписанням контракту хокеїст та клуб повинні уважно вивчити його текст з тим, 
щоб бути упевненими, що раніше обумовлені умови та зобов'язанння включені в контракт, і 
його зміст та трактування зрозумілі сторонам. 
62.6. Хокеїст не має права укладати стандартні контракти хокеїста з двома і більше 
хокейними командами (клубами) або спортивними школами одночасно. При порушенні 
даного положення, за рішенням ПХЛ, хокеїст підлягає дискваліфікації строком від шести 
місяців до одного року і не має права брати участь у чемпіонаті України. 
62.7. Контракт укладається у трьох екземплярах, які підписуються посторінково, 
затверджується і реєструється в ПХЛ. Після процедури затвердження та реєстрації по одному 
екземпляру контракту повертається сторонам, а третій екземпляр залишається на зберіганні у 
Генеральній дирекції ПХЛ. 
62.8. Клуб і хокеїст не мають права укладати новий контракт до закінчення терміну контракту, 
що діє. Контракт закінчується 30 квітня року, що завершує термін дії контракту. 
62.9. Хокеїст, у якого термін дії контракту закінчився, отримує статус «вільний агент» з 1 
травня року припинення контракту. Хокеїст є «вільним агентом» до моменту укладення 
нового контракту з будь-яким клубом. 
62.10. Жоден хокеїст не має права брати участь у чемпіонаті без наявності контракту з клубом, 
зареєстрованого ПХЛ. 
 
Стаття 63. Вирішення суперечок по стандартним контрактам хокеїстів 
63.1. Всі спори, розбіжності або вимоги, що виникли з контрактних відносин між клубом та 
хокеїстом, підлягають розгляду Арбітражним комітетом ПХЛ відповідно до його 
повноважень. Рішення Арбітражного комітету ПХЛ, прийняте відповідно до його компетенції, 
є остаточним і оскарженню не підлягає. 
63.2. При розгляді справ Арбітражний комітет ПХЛ керується чинним трудовим 
законодавством України, локальними нормативними актами Міжнародної федерації хокею, 
Федерації хокею України та ПХЛ. 

  



РОЗДІЛ 14. ПІДГОТОВКА РЕЗЕРВУ У ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ ШКОЛАХ 

Стаття 64. Вимоги до підгтовки резерву в ДЮСШ 
64.1. В організаційній структурі хокейного клубу повинна бути хокейна школа, з тим самим 
найменуванням, що й хокейний клуб, та гарантією участі дитячо-юнацьких команд у 
чемпіонаті України. 
64.2. Хокейні клуби, які беруть участь у змаганнях, мають виконати вимоги щодо хокейної 
школи в повному обсязі протягом трьох (п‘яти) років. В тому числі: 
64.2.1. у сезоні 2011/2012 всі клуби, що не мають школи, повинні розпочати процес створення 
школи (реєстрація, ліцензування, підбір викладацьких кадрів, набір учнів тощо); 
64.2.2. починаючи з сезону 2012/2013 у школах клубів повинні бути в наявності групи не 
менш ніж двох вікових категорій, на базі яких формуються команди для участі у 
всеукраїнських та регіональних змаганнях відповідного віку; 
64.2.3. починаючи з сезону 2013/2014 у школах клубів щорічно має додаватися не менш 
однієї вікової категорії з формуванням відповідної команди; 
64.2.4. із спортсменами, які навчаються у школах клубів та старші 14 років, мають бути 
укладені контракти з клубом на перші два роки після завершення навчання. 
64.3. Клуби, які не мають своєї хокейної школи у сезоні 2011/2012 років, повинні укласти 
угоду з дитячо-юнацькими спортивними школами (ДЮСШ), брати участь у фінансування 
навчального процесу кандидатів у резерв клубу, а також фінансувати їх участь у першості 
України. 

  

РОЗДІЛ 15. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОФІЦІЙНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ 
КОМАНД 

Стаття 65. Загальні положення 
65.1. Керівники хокейних клубів, тренери, хокеїсти та інші офіційні особи команд, що беруть 
участь у чемпіонаті, зобов'язані виконувати всі вимоги цього Регламенту та Правила гри в 
хокей, дотримуючись при цьому дисципліни, організованості, шани до суперників та глядачів. 
65.2. Керівники хокейних клубів, хокеїсти, тренери та інші офіційні особи хокейних команд 
перед початком хокейного сезону зобов'язані організувати співбесіду щодо обізнаності із 
Дисциплінарним регламентом чемпіонату.  
 
Стаття 66. Обов'язки та відповідальність команд 
66.1. У разі кадрових змін в керівництві хокейного клубу та хокейної команди, а також змін 
банківських та поштових реквізитів клубу, керівництво хокейного клубу зобов'язане в 
триденний термін письмово сповістити про це Генеральну дирекцію ПХЛ. 
66.2. Команди, що беруть участь у чемпіонаті, при порушенні або неналежному виконанні 
положень цього Регламенту несуть відповідальність, встановлену цим Регламентом та 
Дисциплінарним регламентом. Накладення штрафів на команди здійснюється відповідно до 
Дисциплінарного регламенту або за окремим рішенням Арбітражного комітету ПХЛ. 
66.3. У разі укладення договору про перехід/оренду хокеїста хокейний клуб, що залишає 
хокеїст, а також клуб до якого переходить хокеїст зобов’язані у триденний термін письмово 
повідомити про це Генеральну дирекцію ПХЛ. 
66.4. Всі штрафи та компенсації підлягають сплаті на розрахунковий рахунок ПХЛ у термін, 
що не перевищує п'ять календарних днів з дня накладення штрафу.  
66.5. Команди зобов’язані за 1 годину до початку матчу подати судді-секретарю 
надрукований за встановленною формою склад команди на гру з інформацією про номери та 



амплуа хокеїстів, вказавши склад стартової п'ятірки та воротаря. 
66.6. Після закінчення розминки і до початку матчу, тренери команд, що беруть участь у грі, 
зобов’язані перевірити правильність заповнення складу команди в офіційному протоколі 
матчу та підписати його. 
66.7. Після закінчення матчу всі хокеїсти зобов'язані брати участь у післяматчевому 
рукостисканні. У разі порушення вимог даної статті на хокеїста накладаються дисциплінарні 
санкції згідно із Дисциплінарним регламентом. 
66.8. Керівництво команди «господаря» зобов'язано забезпечити безпеку всіх офіційних осіб, 
що прибувають у складі делегації команди «гостей», суддів, представників ПХЛ, ФХУ та 
Держмолодьспорту.  
66.9. Перед кожним матчем та в перервах керівництво команди «господаря» разом з 
дирекцією спортивної споруди, де проводиться матч, зобов'язано оповіщати глядачів про 
неприпустимість хуліганських дій, що заважають проведенню матчу.  
66.10. Вся інформація на спортивній арені під час проведення матчів для учасників хокейного 
матчу та глядачів повинна здійснюватися українською мовою. 
66.11. Забороняється проголошувати заклики, давати будь-яку неперевірену інформацію, а 
також інформацію щодо додаткових призів та грошових винагород, що стимулюють одну з 
граючих команд, після початку матчу та в ході його проведення. 
66.12. Команда «гостей» зобов'язана за 10 днів до приїзду повідомити керівництву команди 
«господаря» терміни свого перебування в даному місті (для бронювання місць в готелі) і, не 
пізніше ніж за 3 доби до приїзду, повідомити про дату, час та спосіб свого прибуття. 
66.13. Керівники хокейних клубів несуть відповідальність за невиконання вимог цього 
Регламенту, незабезпечення необхідних організаційних заходів, пов'язаних з проведенням 
хокейних матчів, а також за поведінку хокеїстів та офіційних особ своєї команди до, під час 
та після закінчення гри. 
66.14. Відповідно до діючих правил ІІХФ, ФХУ та ПХЛ керівники хокейних команд 
зобов’язані на підставі отримання офіційних письмових викликів забезпечити своєчасне 
прибуття спортсменів та інших спеціалістів у збірні команди України та збірні команди інших 
країн для їх підготовки та участі в міжнародних турнірах та чемпіонатах. 
66.15. На всіх хокеїстів повинні бути заведені «медичні карти» де протягом сезону 
фіксуються всі захворювання, травми, а також препарати та медичні методики, що 
застосовані лікарями команд для відновлення спортсменів. 
66.16. Керівники, хокеїсти, тренери та обслуговуючий персонал хокейних команд не мають 
права втручатися в дії суддівської бригади, що проводить матч.  
У разі порушень цих правил вищезазначеними особами застосовуються санкції, визначені 
Дисциплінарним регламентом. 
У разі якщо ці дії призвели до тяжких тілесних ушкоджень, на команду накладається штраф у 
розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень, а особи, причетні до цього інценденту, 
дискваліфікуються на період до завершення чемпіонату. 
Офіційним особам клубів забороняється коментувати дії суддівської бригади протягом 24 
годин з моменту закінчення матчу. За порушення цієї вимоги на клуб накладається штраф у 
розмірі 4 000 (чотири тисячі) гривень. 
66.17. У робочій зоні навколо ігрового майданчика під час проведення гри чемпіонату можуть 
знаходитися лише судді, заявлені на матч гравці і не більше 6 офіційних представників 
кожної з команд. 
66.18. За невиконання вимог Офіційної книги правил гри та вимог регламентів змагання, 
тренери, хокеїсти і офіційні особи несуть відповідальність відповідно до характеру порушень. 
У разі отримання тренерами, хокеїстами і офіційними представниками команд 
дисциплінарних штрафів і матч-штрафів, порядок їх дискваліфікації та розміри грошових 
компенсацій визначаються Дисциплінарним регламентом. 



66.19. Дисциплінарні покарання, накладені на хокеїстів та представників хокейних клубів 
відповідно до цього Регламенту, якщо термін їх засттосування не завершився, автоматично 
поширюються на наступний хокейний сезон не залежно від того залишився хокеїст або 
представник в даному хокейному клубі або перейшов в іншій. 
66.20. Керівники, лікарі, хокеїсти та інший персонал хокейної команди повинні мати на увазі, 
що у разі встановлення фактів застосування заборонених лікарських препаратів та медичних 
методик, вони будуть піддані дискваліфікації відповідно до «Інструкції про порядок 
застосування положень і правил по допінг-контролю». 
66.21. На всі хокейні команди (хокеїстів, офіційних представників та обслуговуючий 
персонал команди) розповсюджуються вимоги «Інструкції про порядок застосування 
положень і правил по допінг-контролю». Хокеїсти можуть бути піддані допінг-контролю в 
будь-який час протягом всього хокейного сезону. 
66.22. У випадках, коли до, під час або після закінчення гри на льодовий майданчик, у 
напрямку до хокейного майданчика або безпосередньо у розташування учасників матчу були 
кинуті сторонні предмети, до хокейної команди «господаря» застосовуються дисциплінарні 
санкції: 
66.22.1. за кидання сторонніх предметів на льодовий майданчик, у розташування лав для 
запасних або оштрафованих хокеїстів, суддів, обслуговуючого персоналу – штраф у розмірі 5 
000 ( п'ять тисяч) гривень; 
66.22.2. за скоєння хуліганських дій, бійок, кидання скляного посуду та інших предметів, що 
призвели до загрози здоров'ю та безпеці учасників матчу, або такі дії призвели до зупинки 
матчу – штраф у розмірі 15 000 (п'ятнадцять тисяч) гривень. 
66.22.3. у разі, якщо вищезазначені дії на трибунах спортивної споруди повторюються, ПХЛ 
має право заборонити проведення матчів на цій спортивній споруді або вхід глядачів на 
трибуни спортивної споруди. 

  

РОЗДІЛ 16. ФІНАНСОВІ УМОВИ  

Стаття 67. Фінансові витрати команд 
Витрати на оренду льодових майданчиків для проведення «домашніх» ігор та передматчевих 
тренувань, проїзд до місця проведення «гостьових» ігор, добові, проживання у готелі та 
харчування спортсменів, тренерів та інших посадових осіб здійснюються за рахунок власних 
коштів команд, що беруть участь у чемпіонаті або організацій, що їх відряджають. 
 
Стаття 68. Фінансові витрати організатора 
Оплата роботи суддівських бригад усіх матчів згідно із затвердженими нормативами, в тому 
числі оплата проїзду залізницею арбітрів до місця проведення матчів та зворотньо, 
проживання у готелі здійснюються за рахунок коштів ПХЛ. 
 
Стаття 69. Виготовлення нагород 
Витрати на виготовлення та придбання нагород (меладі, кубки, дипломи, пам’ятні призи тощо) 
для переможця та призерів змагання здійснюються за рахунок коштів ПХЛ та спонсорів. 

  

РОЗДІЛ 17. БЕЗПЕКА ТА ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ СПОРТИВНИХ СПОРУД 



Стаття 70. Безпека при проведенні матчів чемпіонату 
70.1. Відповідно до «Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших 
спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних 
заходів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 2025 від 18 грудня 1998 
року, відповідальність за підготовку та технічний стан спортивних споруд покладається на їх 
власників та орендарів. 
70.2. Контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпеченням безпеки при проведенні 
змагань здійснюють комісії з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально 
відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів, що 
утворені Радою міністрів АР Крим, відповідними обласними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями. 
70.3. Організація-власник спортивної споруди не менш, ніж за 4 години до початку змагань, 
зобов’язана подати до комісії акт про технічний стан та готовність споруди до проведення 
змагань. 
70.4. Відповідальність за підготовку місць змагань, проведення ігор, медичне забезпечення та 
безпеку покладається на керівництво клубів, на майданчиках яких проводяться ігри.  
70.5 У день проведення матчу хокейний клуб-«господар поля» спільно з правоохоронними 
органами та адміністрацією льодової арени за 2 (дві) години до початку матчу повинен вжити 
всіх необхідних заходів щодо забезпечення громадської безпеки і здійснювати їх до моменту 
повної евакуації глядачів і учасників змагань 
70.6. Невиконання вимог, передбачених цим розділом, що стали причиною виникнення 
надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою відповідальність, 
передбачену законодавством України. 
70.7. Відповідальність за життя та безпеку спортсменів під час проведення змагань, а також 
укладання індивідуальних або колективних страхових угод покладається на головних 
тренерів та керівництво клубів. 
70.8. В межах своєї компетенції остаточне рішення про можливість чи не можливість 
проведення календарної гри приймає головний суддя, призначений для арбітражу матчу. 

  

РОЗДІЛ 18. АРБІТРАЖ ЧЕМПІОНАТУ 

Стаття 71. Організація cуддівства матчів чемпіонату 
71.1. Призначення суддів та, у разі необхідності, інспекторів на матчі чемпіонату, а також 
контроль за якістю суддівства протягом сезону здійснює Генеральна дирекція ПХЛ. 
71.2. Суддівство матчів чемпіонату здійснюється суддями, які уклали відповідний договір з 
ПХЛ, атестовані Федерацією хокею України, виконують всі вимоги Правил гри в хокей, 
вимоги локальних нормативних актів ФХУ та ПХЛ. 
71.3. Суддівство кожного матчу чемпіонату повинно здійснюватися суддями об'єктивно, 
чесно та неупереджено, згідно із Правилакми гри в хокей та положеннями цього Регламенту. 
71.4. Головні та лінійні судді матчів чемпіонату несуть перед ПХЛ відповідальність за чітке 
та належне виконання своїх професійних обов'язків, покладених на них цим розділом 
Регламенту. 
71.5. Неналежне виконання арбітрами своїх обов'язків тягне за собою відповідальність, 
передбачену договорами між особами, що залучаються до суддівства матчів чемпіонату та 
ПХЛ. 
71.6. Заяви команд про заміну затверджених суддів, призначених для проведення окремо 
взятого матчу чемпіонату не приймаються і не розглядаються. 
 



Стаття 72. Чисельний склад бригади арбітрів матчу 
72.1. Матч, що включено до календаря чемпіонату, обслуговують судді на хокейному 
майданчику та бригада, що розташована за бортами хокейного майданчику.  
72.2. Матчи І частини чемпіонату обслуговують судді на хокейному майданчику у кількості 
3-х осіб: головний суддя та два лінійних. 
72.3. Матчі ІІ частини чемпіонату (серія «плей-офф») обслуговують судді на хокейному 
майданчику у кількості 4-х осіб: два головних судді та два лінійних. 
72.4. Бригада суддів за бортами майданчика складається з 10 (десяти) суддів : 
72.4.1. суддя-секретар - 1 особа; 
72.4.2. суддя відеоповтору - 1 особа; 
72.4.3. суддя статистики - 2 особи; 
72.4.4 суддя-інформатор - 1 особа; 
72.4.5. суддя часу гри - 1 особа; 
72.4.6 суддя за воротами - 2 особи 
72.4.7. суддя при покараних гравцях - 2 особи. 
72.5. На кожен матч призначається інспектор матчу, який відповідає за контроль якості 
суддівства і виконання установлених заходів з організації та проведення матчів Чемпіонату, 
відповідно до Регламенту Чемпіонату та Правил гри в хокей з шайбою (Офіційна книга 
правил 2010-2014 ІІХФ). Обов‘язки інспектора визначаються Положенням про інспектування 
матчів чемпіонату. 
72.6. Оплата роботи головних суддів, лінійних суддів, інспектора матчу та бригади суддів за 
бортами майданчика, їх проїзд до місця проведення гри та назад, проживання в готелі та 
харчування здійснюється за рахунок ПХЛ. 
Ця норма поширюється лише на офіційні матчі Чемпіонату. У разі проведення товариських 
зустрічей, оплата роботи суддівської бригади здійснюється за рахунок клубів – організаторів 
зустрічі. У цьому разі розмір оплати роботи суддів має бути не менше ніж 1/2 від розміру 
оплати, встановленого для офіційних матчів. 
72.7. Призначення головних і лінійних суддів, інспекторів на матчі чемпіонату, а також 
контроль за якістю суддівства здійснює Генеральна дирекція ПХЛ. Призначення бригади 
суддів здійснює колегія суддів при регіональній федерації хокею.  
 
Стаття 73. Порядок прибуття арбітрів до місця проведення матчу 
73.1. Судді окремо взятого матчу чемпіонату зобов’язані не менше ніж за 2 доби повідомити 
команду «господар» про дату, час та спосіб прибуття до місця проведення матчу. 
73.2. Судді, які призначені для обслуговування матчу, зобов'язані прибути в місто, де 
заплановано проведення матчу, не пізніше, ніж за 6 годин до початку матчу.  
73.3. У разі нез'явлення головного судді, матч проводить один з двох лінійних суддів.  
У разі нез'явлення на матч всієї бригади суддів на хокейному майданчику, одного або двох 
лінійних суддів, за рішенням Генеральної дирекції, прийнятому не пізніше, ніж за три години 
до початку матчу, матч обслуговується найбільш кваліфікованими суддями з числа тих, що 
проживають в місті проведення матчу та які атестовані ФХУ. 
 
Стаття 74. Порядок підготовки до суддівства матчу 
74.1. Перед початком матчу чемпіонату головний суддя матчу зобов'язаний: 
74.1.1. оглянути хокейний майданчик, оцінити якість льоду та його придатність для 
проведення матчу; 
74.1.2. перевірити присутність на спортивній споруді медичного персоналу та, у разі 
необхідності, представників правоохоронних органів; 
74.1.3. перевірити наявність у спортивні споруді Державного Прапору України, 
інформаційних стендів, присвячених чемпіонату, роботу інформаційного табло; 



74.1.4. перевірити наявність документів про готовність спортивної споруди до проведення 
матчу; 
74.1.5. переконатися в наявності системи «відео-гол» на суддівському столі, спільно з 
технічним представником клубу-«господаря поля» перевірити її робочий стан; 
74.1.6. переконатися в правильності та наявності повної ігрової форми та екіпірування 
хокеїстів, що беруть участь у розминці перед матчем; 
74.1.7. виконати інші дії з підготовки до проведення матчу, що передбачені цим Регламентом, 
Правилами гри в хокей та розпорядженнями Генеральної дирекції ПХЛ. 
74.2. За результатами перевірок та оглядів головний суддя зобов‘язаний звернути увагу 
посадових осіб клубу «господаря» на необхідність усунення виявлених порушень та недоліків 
в підготовці до матчу.  
74.3. Всі зауваження головний суддя зобов‘язаний відобразити в офіційному протоколі матчу.  
74.4. У разі суттєвих порушень цього Регламенту, що перешкоджають належному та/або 
безпечному проведенню матчу, головний суддя зобов‘язаний невідкладно доповісти про 
виявлені порушення до Генеральної дирекції ПХЛ для прийняття оперативних рішень. 
74.5. У випадку присутності на грі інспектора, всі вищезазначені заходи і огляди головний 
суддя проводить спільно з інспектором. 
74.6. Головний суддя матчу чемпіонату, у випадку виникнення спірної ситуації при взятті 
воріт, на свій розсуд може скористатися системою «відео-гол». При перегляді відеозапису 
можуть бути присутні лише головні судді, інспектор та один технічний працівник, який 
забезпечує роботу системи «відео-гол». 
 
Стаття 75. Дії суддів після закінчення матчу 
75.1. Після закінчення матчу головний суддя зобовязаний: 
75.1.1. отримати від секретаря матчу офіційний протокол, перевірити його, зробити відповідні 
записи та особисто підписати; 
75.1.2. терміново проінформувати виконавчу дирекцію про проведений матч по телефону та 
здійснити контроль за відправкою офіційного протоколу матчу по факсу; 
75.2. Всі порушення встановленого порядку підготовки і проведення матчу чемпіонату, та 
випадки, коли у відповідності до положень цього Регламенту хокейні клуби можуть бути 
притягнені до матеріальної відповідальності, підлягають обов‘язковому відображенню 
головним суддею в офіційному протоколі матчу. 
75.3. У разі застосування до гравця або представника однієї з команд передбаченого 
Дисциплінарним регламентом покарання у вигляді дисциплінарного штрафу до кінця гри або 
матч-штрафа, головний суддя матчу на зворотній стороні офіційного протоколу матчу в 
розділі «Про дисциплінарні порушення хокеїстів і представників команд» зобов'язаний 
вказати номер і пункт статті, згідно якої застосовано покарання. 
75.4. Після оформлення офіційного протоколу матчу протягом однієї доби головний суддя 
зобов’язаний особисто доставити або вислати замовленим листом оригінал офіційного 
протоколу та при необхідності рапорт, що містить докладний опис порушень, зафіксованих в 
протоколі і порушень, встановлених Регламентом порядку підготовки та проведення матчу до 
Генеральної дирекції ПХЛ.  
75.5. У разі порушення вимог цієї статті Регламенту оплата роботи головного судді матчу 
проводиться після отримання від нього письмового пояснення з урахування санкцій, 
передбачених відповідним договором. 

  

РОЗДІЛ 19. ПОРЯДОК ПОДАЧІ ПРОТЕСТУ 



Стаття 76. Строки подачі протесту  
76.1. Заява про подачу протесту на неправильно проведений матч подається офіційним 
представником клубу головному судді після завершення гри. Про подачу протесту головний 
суддя зобов‘язаний повідомити до Арбітражного комітету ПХЛ.  
76.2. Заява про подачу протесту фіксується у протоколі матчу представником клубу, який 
опротестовує результат гри. Протест у письмовій формі (протягом 24 годин після завершення 
гри) надсилається до Арбітражного комітету ПХЛ.  
76.3. Головний суддя матчу зобов‘язаний того ж дня доповісти у рапорті суть протесту і 
направити його разом з протоколом гри до Арбітражного комітету ПХЛ. 
76.4. Не приймаються до розгляду протести з посиланням на причини: 
76.4.1. положення «поза грою»; 
76.4.2. перекидання шайби; 
76.4.3. визначення місця вкидання шайби; 
76.4.4. накладання штрафів; 
76.4.5. правильність визначення взяття воріт. 
 
Стаття 77. Розгляд протестів 
77.1. Протести розглядаються Арбітражним комітетом ПХЛ після оплати клубом, що вніс 
протест, грошового внеску у розмірі 5 000,00 гривень на банківський рахунок ПХЛ. 
77.2. Якщо протест буде задоволений, то внесок повертається клубу, що його подавав. 
 
Стаття 78. Цифровий запис матчів 
78.1. Клуби, команди яких беруть участь у чемпіонаті, зобов‘язані вести якісний цифровий 
запис на DVD усіх «домашніх» матчів та зберігати його протягом 10 діб.  
78.2. Хокейні клуби зобов‘язані забезпечити зберігання касет та електронних носіїв з 
відеозаписом з камер, що розташовані за воротами та над воротами, протягом 10 діб. Вони 
мають бути представлені до Арбітражного комітету ПХЛ у разі подачі протесту або розгляді 
інцидентів. 

 


