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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Завдання Дисциплінарного регламенту
1. Основними завданнями Дисциплінарного Регламенту є:
1.1. Регулювання порядку і умов організації та проведення Чемпіонату та інших спортивних
заходів УХЛ.
1.2. Контроль за дотриманням чинного Регламенту Чемпіонату Клубами, Хокеїстами і іншими
учасниками змагань.
1.3. Зміцнення спортивної дисципліни.
1.4. Встановлення основних порушень Регламенту Чемпіонату, Правил гри в хокей, інших
вимог організатора спортивних змагань, викладених в нормативних документах УХЛ.
1.5. Визначення видів дисциплінарної відповідальності за скоєні порушення.
1.6. Встановлення процесуальних форм і процедур діяльності Спортивно-Дисциплінарного
комітету.
Стаття 2. Сфера застосування
1. Положення Дисциплінарного Регламенту застосовуються до учасників усіх заходів УХЛ.
2. Дисциплінарні заходи застосовуються до всіх без винятку фізичних або юридичних осіб –
учасників Чемпіонату (Клуби, Хокеїсти, тренери, офіційні особи Клубів, Судді тощо), якщо
буде визнана їх вина в скоєнні порушення.
3. Співучастю у порушенні є умисна участь двох і більше осіб у вчиненні порушення.
Стаття 3. Аналогія
При проведенні Чемпіонату або будь-яких інших заходів УХЛ, коли виникають ситуації або
обставини, прямо не врегульовані Регламентом Чемпіонату та іншими нормативними
документами УХЛ, при прийнятті рішень враховуються правила поведінки, що склалися і
широко застосовуються в галузі спорту в цілому і хокею зокрема.
Стаття 4. Вина
1. Особа підлягає покаранню, якщо буде визнана винною у скоєнні порушення.
2. Якщо інше не зазначено, дисциплінарні заходи застосовуються незалежно від того, чи були
вони вчинені навмисно або з необережності.
3. У виняткових випадках Спортивно-Дисциплінарний комітет при розгляді та вирішенні
справи застосовує принцип об'єктивного зобов'язання провини.
РОЗДІЛ 2. ВИДИ ПОКАРАНЬ
Стаття 5. Попередження
Попередження є профілактичним заходом і призначається в разі малозначності наслідків
порушення і визнанням провини порушником.
Стаття 6. Штраф
1. Штраф є грошовим стягненням на юридичну особу і накладається уповноваженими органами
УХЛ. Зазначені в цьому Регламенті штрафи встановлюються в гривнях.
2. Всі штрафи перераховуються на поточний рахунок УХЛ протягом 5 робочих днів з дня
отримання повідомлення про накладення штрафу.
3. У разі, якщо після зазначеного терміну сума штрафу не перерахована, УХЛ залишає за собою
право застосування більш суворих санкцій, аж до застосування технічної поразки на всі
наступні матчі аж до моменту сплати штрафу.
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Стаття 7. Грошова компенсація
1. Грошова компенсація за додаткову дискваліфікацію Хокеїста або представника команди
застосовується на підставі письмового звернення Клубу щодо Хокеїста, на якого накладено
додаткове покарання.
2. Грошова компенсація підлягає оплаті в термін до початку наступної гри команди.
Стаття 8. Штраф за порушення Правил гри в хокей
1. У разі порушення Хокеїстом під час матчу Правил гри в хокей суддя застосовує покарання,
передбачені Правилами гри в хокей.
2. Порядок накладення покарань регулюється Правилами гри в хокей і цим Регламентом.
Стаття 9. Дискваліфікація на певну кількість матчів, на певний період
1. Дискваліфікація на матч – це заборона на участь у майбутньому матчі відповідно до
Правилами гри в хокей і нормами цього Регламенту.
2. Дискваліфікація на певний період – це заборона на участь в змаганнях, матчах протягом
певного терміну відповідно до Правил гри в хокей і нормами цього Регламенту.
Стаття 10. Дискваліфікація з поточних змагань
1. Дискваліфікація команди з поточних змагань може застосовуватися при встановленні
систематичного порушення регламентних документів змагань, що проводяться УХЛ за
рішенням Наглядової ради УХЛ.
2. За неявку без поважної причини (форс-мажору) на дві гри, команда-учасник знімається з
Чемпіонату.
3. Якщо команда, яка виключена зі змагань, або вийшла з числа учасників змагань за своєю
ініціативою, провела половину і більше матчів, їй зараховуються технічні поразки в матчах, які
залишилися (-:+), а командам-суперницям зараховуються технічні перемоги (+:-). Якщо
команда, яка виключена зі змагань (вийшла за своєю ініціативою), провела менше половини
матчів – результати зіграних нею матчів анулюються. Всі індивідуальні статистичні показники
(закинуті шайби, результативні передачі і т.п.), набрані гравцями в матчах з дискваліфікованою
командою анулюються.
Стаття 11. Компенсація команді матеріальних витрат
Всі разі зриву проведення (несвоєчасного початку) календарних матчів і пов’язаних з цим
матеріальних претензій однієї зі сторін, винна сторона відшкодовує причинені її діями
(бездіяльністю) збитки потерпілій стороні.
Стаття 12. Проведення матчу без глядачів
За рішенням Спортивно-дисциплінарного комітету УХЛ, винний Клуб може бути зобов'язаний
провести певний домашній матч без глядачів. На такому матчі мають право бути присутніми
тільки акредитовані УХЛ журналісти, працівники Клубів, представники УХЛ.
Стаття 13. Технічна поразка
1. Технічна поразка (-:+) зараховується команді, яка допустила такі порушення:
1.1. Участь в грі не заявленого гравця.
1.2. Неявку команди на гру.
1.3. Припинення гри до завершення часу гри.
1.4. Незабезпечення Клубом-господарем необхідних умов проведення матчу.
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Стаття 14. Анулювання результату матчу
1. Анулювання результату матчу – це скасування фактичного результату матчу і, як наслідок
визначення переможця матчу відповідно до вимог Регламенту.
2. Результат матчу може бути анульований у разі, якщо встановлено, що команда проводила гру
з грубими порушеннями регламентних документів, в тому числі допустила участь в матчі
незаявленого гравця.
3. При анулюванні результату матчу, винній команді зараховується технічна поразка (-:+).
4. Якщо обидві команди винні в анулюванні результату гри, кожної з них зараховується поразка
(-: +). Очки в такому випадку не нараховуються жодної з команд.
Стаття 15. Сукупність видів покарання
За рішенням Спортивно-дисциплінарного комітету за порушення, визнане грубим або
цинічним, або носять явний умисел невиконання Регламенту, вимог УХЛ, Правил гри, з
урахуванням всіх обставин справи може бути застосована сукупність видів покарання в якості
основного і додаткового покарання.
Стаття 16. Санкції до суддів
1. Як заходи спортивного дисциплінарного впливу до суддів, які обслуговують матчі
Чемпіонату, Спортивно-дисциплінарним комітетом УХЛ застосовуються такі види санкцій:
1.1. Попередження.
1.2. Скорочення місячного навантаження суддівства.
1.3. Відсторонення від суддівства матчів на певну кількість матчів.
1.4. Відсторонення від суддівства матчів до кінця Чемпіонату.
1.5. Виведення судді зі списку суддів, рекомендованих для обслуговування матчів Чемпіонату,
на підставі прийнятого Спортивно-дисциплінарним комітетом і Спортивним департаментом
УХЛ рішення про перегляд кваліфікації судді.
РОЗДІЛ 3. ПОРУШЕННЯ, СКОЄНІ ХОКЕЇСТАМИ ТА ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ
Стаття 17. Перелік порушень, додаткових покарань і дискваліфікації
1. Відповідно до Правил гри в хокей Спортивним департаментом УХЛ встановлюється перелік
порушень в матчах Чемпіонату, які підлягають розгляду Спортивно-дисциплінарним комітетом
УХЛ, який діє на підставі відповідного положення, в якості підстави для накладання на
Хокеїстів і представників учасників Чемпіонату додаткових покарань (Додаток 1).
2. Додаткова дискваліфікація призначається Спортивно-дисциплінарним комітетом УХЛ
Хокеїсту за вчинення ним порушень в матчах Чемпіонату у випадках:
2.1. Нанесення травми супернику.
2.2. Відверто хуліганських, неспортивних дій, що йдуть у розріз із принципами чесної гри.
2.3. Нанесення своїми діями іміджевих збитків Клубу, УХЛ, ФХУ та хокею в цілому.
Стаття 18. Відповідальність за вживання заборонених засобів
1. За вживання заборонених в спорті засобів і методів (допінгу) застосовуються дисциплінарні
санкції, згідно з чинним законодавством України, регламентних документів МФХ, ФХУ, УХЛ і
міжнародних угод, які ратифіковані Україною.
Стаття 19. Відповідальність за порушення Регламентів
1. У разі вчинення Клубом (його представником) порушення (порушень) Спортивного,
Правового, Технічного Регламенту, Регламенту з маркетингу і комунікацій, УХЛ застосовує до
Клубу штрафні санкції, передбачені Ошибка! Источник ссылки не найден. до цього Регламенту.
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2. Штрафні санкції не застосовуються, а Клуб звільняється від відповідальності у разі
відсутності технічної можливості «домашньої» арени Клубу на дотримання вимог Регламентів.
РОЗДІЛ 4. ДИСЦИПЛІНАРНІ ЗАХОДИ ДО СУДДІВ
Стаття 20. Відповідальність суддів
1. Під час проведення Чемпіонату та інших офіційних заходів УХЛ до суддів, які залучаються
до суддівства матчів, застосовуються такі дисциплінарні заходи:
1.1. Неявка на матч.
1.1.1. відсторонення від обслуговування на дві гри;
1.2.1. повторна неявка на матч – відсторонення від суддівства матчів до кінця сезону.
1.2. Несвоєчасне надання оригіналу Офіційного протоколу гри в дирекції УХЛ.
1.2.1. перший раз – попередження;
1.2.2. вдруге – відсторонення від обслуговування на дві гри;
1.2.3. втретє – відсторонення від обслуговування на п'ять ігор.
1.3. Втрата Офіційного протоколу гри з вини судді.
1.3.1. відсторонення від обслуговування ігор на один місяць.
1.3.2. вдруге – відсторонення від суддівства матчів до кінця сезону.
1.4. Неналежне оформлення Офіційного протоколу гри.
1.4.1. перший раз – попередження;
1.4.2. вдруге – відсторонення від обслуговування на дві гри;
1.4.3. втретє – відсторонення від обслуговування ігор на один місяць.
1.5. Приховування фактів неналежної поведінки з боку глядачів, Хокеїстів, офіційних
представників команд, внесення змін в офіційний протокол гри після його підписання
офіційними представниками команд.
1.5.1. відсторонення від суддівства матчів до кінця сезону.
1.6. Несвоєчасна передача до Спортивного департаменту УХЛ оперативної інформації щодо
застосування під час матчу дисциплінарних покарань.
1.6.1. перший раз – попередження;
1.6.2. друге – відсторонення від обслуговування ігор на один місяць.
1.6.3. втретє – відсторонення від обслуговування ігор до кінця сезону.
1.7. Помилкові і неправильні рішення під час суддівства матчів, відзначені Інспектором та / або
вплинули на результат гри.
1.7.1. перший раз – відсторонення від обслуговування на дві гри;
1.7.2. вдруге – відсторонення від обслуговування на п’ять матчів;
1.7.3. втретє – відсторонення від обслуговування матчів другого етапу (плей-офф).
1.8. Порушення морально-етичних норм в період відрядження на суддівство.
1.8.1. відсторонення від суддівства матчів до кінця сезону.
1.9. Порушення встановленої форми одягу під час обслуговування змагань.
1.9.1. перший раз – попередження;
1.9.2. вдруге – відсторонення від обслуговування на п'ять ігор.
1.10. Порушення норм регламентних документів змагань або сприяння командам в порушенні
цих норм.
1.10.1. перший раз – відсторонення від обслуговування на дві гри;
1.10.2. вдруге – відсторонення від обслуговування на п'ять ігор;
1.10.3. втретє – відсторонення від суддівства матчів до кінця сезону.
1.11. Провокація конфліктних дій з боку судді.
1.11.1. перший раз – відсторонення від обслуговування на дві гри і штраф 2000 гривень;
1.11.2. вдруге – відсторонення від обслуговування матчів до кінця сезону.
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РОЗДІЛ 5. СПОРТИВНО-ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОМІТЕТ
Стаття 21. Склад СДК
1. Спортивно-дисциплінарний комітет є структурним підрозділом УХЛ.
2. Склад СДК затверджується Наглядовою Радою до 12 вересня 2019 року.
3. До складу СДК можуть входити посадові особи УХЛ та треті сторони.
Стаття 22. Повноваження та діяльність СДК
Повноваження, предмет та форма діяльності СДК регламентується Положенням про
Спортивно-дисциплінарний комітет.
Стаття 23. Запити Клубів та порядок їх розгляду
1. Клуб має право подати запит до СДК на перегляд або перекваліфікацію того чи іншого
моменту, який пов’язаний з наступними обставинами:
1.1. Гравець отримав дискваліфікацію за здійснення порушення правил;
1.2. Гравець команди-суперниці не отримав дискваліфікацію за здійснення порушення правил;
1.3. Участь у грі незаявленого або відстороненого гравця;
2. Клуб, що має намір подати запит до СДК на перегляд або перекваліфікацію моменту повинен
надати:
2.1. офіційне звернення до СДК у письмовій формі з детальним описом моменту, направлене до
УХЛ не пізніше, ніж через 24 години після завершення відповідного матчу;
2.2. якісний відеозапис моменту (бажано з кількох ракурсів);
2.3. квитанцію щодо сплати внеску за розгляд епізоду СДК.
3. Розмір внеску за розгляд епізоду СДК визначається Наглядовою Радою УХЛ.
4. СДК має розглянути епізод та прийняти рішення по ньому не пізніше, ніж через 24 години
після отримання звернення, але до початку наступного матчу відповідної команди.
5. Внески за розгляд епізодів не повертаються.
РОЗДІЛ 6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 24. Централізоване зберігання даних щодо застосування дисциплінарних заходів
1. Дані щодо застосування всіх дисциплінарних заходів до винних осіб зберігаються УХЛ.
2. УХЛ підтверджує наявність тих чи інших дисциплінарних заходів до конкретних осіб після
письмового запиту Клубів.
Стаття 25. Перенесення дисциплінарних заходів на наступний сезон
1. Дисциплінарні заходи застосовані до фізичних або юридичних осіб, які не реалізовані або
незакінчені в поточному сезоні, переносяться на наступний сезон.
2. Винна особа повинна відбути своє покарання незалежно від зміни команди, посади тощо.
Стаття 26. Вступ цього Регламенту в силу
Цей Регламент набирає чинності з моменту його затвердження Загальними зборами учасників
УХЛ і діє до моменту затвердження нового Регламенту УХЛ.
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Додаток 1
Перелік порушень та покарань,
що підлягають розгляду Спортивно-дисциплінарним комітетом УХЛ
№
п/п

1
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

Обов'язкова
дискваліф.
(к-ть ігор)

Вид покарання

Покараний дисциплінарним до кінця гри
штрафом
Покараний другим дисциплінарним
штрафом в одній і тій же грі
Після
отримання
дисциплінарного
штрафу
продовжує
оскаржувати
рішення Головного судді
Використовує образливі, грубі чи
лайливі вирази, або ті, що стосуються
расової дискримінації
Кидає сторонні предмети на лід (Пр.165)
Кидає ключку або будь-який інший
предмет за межі хокейного майданчика

1.7

Продовжує в будь-якій формі лінію
поведінки, за яку він раніше був
покараний дисциплінарним штрафом
Продовжує або намагається продовжити
бійку або конфлікт після попередження
головним суддею про припинення дій
або перешкоджає суддям у виконанні їх
обов'язків
Бере участь в бійці за межами ігрової
льодового майданчика
Першим вступає в конфлікт, що вже
триває (Пр.141)
Першим залишає лаву запасних або
штрафників під час конфлікту (Пр.141)
Залишає лаву запасних або штрафників
під час конфлікту і карається Малим,
Великим або Дисциплінарним штрафом
Нецензурно
висловлюється
на
хокейному майданчику і за його межами

1.9
1.10
1.11
1.12

1.13
2
2.1.

Сума грошової
компенсації за
додаткову
дискваліф. (грн.)

Дисциплінарний до кінця гри штраф (20’), що накладається на гравця, який:

1.6

1.8

Додаткова
дискваліфікація
(к-ть ігор)

-

1

2 500

-

1

5 000

-

1

2 500

-

1

5 000

-

0…2

5 000

-

1

5 000

-

0…2

5 000

-

0…4

10 000

-

0…3

7 500

-

0…3

7 500

-

0…3

7 500

-

0…4

10 000

-

0…2

5000

Дисциплінарний до кінця гри штраф (20 хв), що накладається на представника команди:
Винного в недисциплінованій поведінці.

-

0…4

10 000
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2.2.

Що кидає сторонні предмети на лід.

2.3.

Що виходить на лід під час будь-якого
періоду без дозволу головного судді.
Використовує образливі та вирази, що
стосуються расової дискримінації.

2.4

3

3.3
3.4

Б’є суперника ліктем (травма)

3.5

Хапає або тримає суперника за волосся,
шолом або маску
Гравець, винний в надмірній грубості

3.2

3.6
3.7

-

0…4

10 000

0…2

5 000

-

0…2

5 000

-

0…2

5 000

-

1

2 500

-

0…2

5 000

-

0…2

5 000

-

0…2

5 000

-

0…2

5 000

-

0…2

5 000

-

0…2

5 000

-

0…2

5 000

Грубо виконує або травмує суперника
внаслідок атаки суперника в область
голови та шиї

1

0…3

7 500

Гравець
які
використовують
непристойні, лайливі або образливі
слова стосовно суддів

-

0…2

5 000

1

-

-

-

0…4

10 000

Гравець бере участь у бійці або заважає
суддям виконувати свої обов’язки

3.11

Грубо грає або травмує суперника
внаслідок удару коліном
Грубо виконує або травмує суперника в
наслідок підніжки або відсікання

3.16

10 000

-

Грубо грає або травмує суперника
внаслідок затримки ключкою

3.15

0…4

5 000

3.10

3.14

-

0…2

Штовхає суперника на борт
Травмує суперника внаслідок гри високо
піднятою ключкою

3.13

10 000

-

3.8
3.9

3.12

0…4

Великий + Дисциплінарний до кінця гри штраф (5 хв. + 20 хв.)
Б’є кінцем ключки (Пр. 121). Колючий
удар (Пр. 161)
Неправильно атакує суперника (Пр. 122).
Атака суперника ззаду, гравець стрибає
або налітає на суперника (Пр. 123)
Штовхає суперника ключкою (травмує)

3.1

-

Гравець, покараний другим Великим та
кожним наступним Великим штрафом в
різних іграх
Розпочинає або продовжує бійку після
попередження
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4
4.1

Матч – штраф (25 хв.) накладається на гравця або представника команди, який:
Замахується ключкою на іншого гравця
протягом будь-якого конфлікту або на
суддю

1

0…5

12 500

1

1

2 500

1

0…3

7 500

1

0…4

10 000

1

0…3

7 500

1

0…3

7 500

1

0…3

7 500

1

0…3

7 500

3

0…4

10 000

1

0…3

7 500

Навмисно хапає або штовхає руками,
ключкою або тілом, скоює підніжку,
силовий прийом, поштовх чи удар
ключкою, або подібні дії по відношенню
до суддів, які обслуговують гру

10

До кінця
Чемпіонату

-

4.12

Фізично контактує з глядачем

2

0…5

12 500

4.13

Своєю поведінкою заважає проведенню
гри, або завдає шкоди майну

2

0…3

7 500

4.2

Знаходячись на льоду або за його
межами до, під час чи після гри
здійснює непристойні образливі жести
по відношенню до суддів або інших осіб

4.3

Б'є або намагається вдарити суперника
головою

4.4

Починає бійку або продовжує конфлікт,
що вже почався
Бере участь у бійці за межами льодового
поля
Продовжує або намагається продовжити
бійку або конфлікт після попередження
головного судді про припинення дій

4.5
4.6

4.7
4.8

4.9

4.10

4.11

Б'є ногою або намагається вдарити
ногою суперника
Скоює дії, що не дозволені правилами і
можуть привести до травми суперника
або в результаті яких суперник отримує
травму
Травмує суперника в результаті:
- атаки ззаду;
- колючого удару;
- удару кінцем ключки;
- атаки в область голови та шиї
Плює
в
суперника,
офіційного
представника іншої команди або в
суддів, які обслуговують гру
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4.14

4.15

5
5.1

5.2

5.3

5.4

Навмисно
виконує
будь-які
дії
фізичного впливу до, під час чи після
гри, які можуть призвести або
призводять до травми офіційного
представника команди або будь-якого
судді
Кидає шайбу або будь-який інший
предмет в суддю матчу

До кінця
Чемпіонату

-

-

5

0…10

25 000

Додаткові покарання
Гравець, покараний третім та кожним
подальшим
Дисциплінарним
(10'),
Дисциплінарним до кінця гри (20’) або
Матч-штрафом (25’) в різних матчах

1

0…3

7 500

Гравці, які самовільно покидають
хокейний майданчик і не беруть участь в
після матчевому вітанні команд

-

1

2 500

-

1

2 500

1

0…3

7 500

Гравець або воротар, який бере участь в
передматчевій розминці на льоду в
неповній ігровій формі, екіпіруванні
Гравець навмисно чи ненавмисно б’є
суперника в голову, не залежно від того,
чи було зафіксоване порушення правил
чи ні
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