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4. Загальні умови проведення змагань 

 Змагання проводяться за чинними в Україні правилами змагань з регбі (далі – 

Правила), затвердженими Федерацією та погодженими в установленому порядку з 

центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури та спорту, які не 

суперечать міжнародним правилам, та відповідно до цього регламенту. 

 

5. Учасники змагань, вимоги до них та умови участі у змаганнях 

До участі у чемпіонаті України з регбі-7 2019 року серед чоловічих команд 

першої ліги допускаються команди за підсумками змагань чемпіонату України з 

регбі-7 2019 року серед команд вищого дивізіону, а саме: КІВС м. Львів, "Терен"    

м. Тернопіль, Кременецька ДЮСШ м. Кременець Тернопільської області, команда 

ІФНТУНГ м. Івано-Франківськ, "Камелот" м. Чернігів, збірна команда Донецької 

області, а також команди, що подали заявки на участь у змаганнях: команда 

Сумського Державного університету, "МСЛ-Одеса" м. Одеса.  

 Склад команди для участі в одному турі змагань чемпіонату України 17 осіб     

(у тому числі 13 спортсменів, 1 тренер - представник, 1 тренер, 1 лікар, 1 суддя).  

До змагань допускаються спортсмени із кваліфікацією не нижче                        

2 спортивного розряду, які виконали умови регламенту про ліцензування гравців та 

отримали ліцензію гравця Федерації регбі України на 2019 рік. Тренери команди та 

офіційні особи допускаються до участі у змаганнях за умови отримання відповідних 

ліцензій Федерації регбі України на 2019 рік.  

Всі учасники змагань повинні мати страховий поліс від нещасного випадку та 

спортивного травмування на змаганнях з регбі. Для дотримання правил безпеки під 

час гри кожен спортсмен - учасник змагань повинен мати необхідне спорядження. 

Відповідальність за стан здоров’я спортсменів несуть медичні установи за 

місцем проживання, які дали дозвіл на участь у змаганнях, а також організації, які 

направляють команди чи окремих спортсменів на змагання.  

         

       6. Система проведення змагань, визначення переможців 

Систему проведення змагань чемпіонату України з регбі-7 серед чоловічих 

команд першої ліги та порядок визначення переможців у кожному з двох турів 

змагань буде визначено після приїзду на змагання в залежності від кількості 

команд-учасниць.  

Номери команд для проведення змагань першого туру визначаються 

відповідно до результатів, показаних командами у змаганнях чемпіонату України з 

регбі-7 серед чоловічих команд вищого дивізіону за додатковими показниками та за  

жеребкуванням для команд, які не приймали участь у  змаганнях  команд вищого 

дивізіону; для проведення змагань другого туру – відповідно до результатів, 

показаних командами у змаганнях першого туру за додатковими показниками. 

Турнірні очки при коловій системі змагань нараховуються таким чином: за 

виграш - 4 очка, нічия - 2 очка, поразка -  0 очок. Команда, яка зробила за гру на         

3 спроби більше, ніж суперник, додатково отримує 1 (одне) бонусне турнірне очко. 

Команда, яка програла з різницею 7 або менше ігрових очок, отримує 1 (одне) 

бонусне турнірне очко.  

Команді, що запізнилась більше, ніж на 15 хвилин, чи не з’явилась на гру, 

зараховується технічна  поразка 0:30, та з неї знімається 1 турнірне очко, а команді-

суперниці зараховується перемога з нарахуванням 5 турнірних очок.  
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При рівності суми набраних турнірних очок при коловій системі змагань у 

двох або більше команд при підведенні підсумків перевага надається команді, яка: 

- прийняла участь у всіх іграх чемпіонату (не має неявок на ігри), 

- набрала більше турнірних очок в іграх між цими командами, 

- має кращу різницю здобутих і пропущених ігрових очок в іграх між цими 

командами, 

- має меншу кількість дисциплінарних порушень – вилучень з поля, попереджень 

гравців у всіх іграх змагань, 

- має більшу кількість перемог в усіх іграх змагань, 

- має більшу кількість спроб в усіх іграх змагань, 

- має кращу різницю здобутих та пропущених ігрових очок в усіх іграх з усіма 

командами, 

- має краще співвідношення здобутих та пропущених очок у всіх іграх з усіма 

командами. 

Система розіграшу багатотурового чемпіонату України з регбі-7 серед 

чоловічих команд першої ліги: 

- команди-учасниці розігрують місця з 1 по 8 у кожному турі змагань, за які 

одержують залікові очки, що нараховуються наступним чином: за 1 місце –                

8 залікових очок, за 2 місце – 7 залікових очок і т.д., за 8 місце – 1 залікове очко;  

- переможець змагань визначається за більшою сумою залікових очок, 

набраних за виступи на двох турах. 

При визначенні переможця чемпіонату України або визначенні інших місць 

команд за підсумками чемпіонату, при рівності суми набраних залікових очок в 

двох турах чемпіонату України у двох  або більше команд, перевага надається 

команді, яка: 

- взяла участь у всіх іграх чемпіонату (не має неявок на ігри); 

- має кращі показники місць, зайнятих у двох турах (має перевагу у кількості вище 

зайнятих місць); 

- набрала більше турнірних очок в іграх між цими командами;  

- має кращу різницю здобутих і пропущених ігрових очок в іграх між цими 

командами;  
- має меншу кількість дисциплінарних порушень – вилучень з поля, попереджень 

гравців у всіх іграх змагань; 

- має більшу кількість перемог в усіх іграх змагань;  

- має більшу кількість спроб в усіх іграх змагань; 

- має кращу різницю здобутих та пропущених ігрових очок в усіх іграх з усіма 

командами; 

- має краще співвідношення здобутих та пропущених очок у всіх іграх з усіма 

командами; 

                7. Нагородження  

 Команді, яка виборола перше місце у чемпіонаті України з регбі-7 2019 року 

серед чоловічих команд першої ліги присвоюється звання "Переможець чемпіонату 

України з регбі-7 2019 року серед чоловічих команд першої ліги". Вона 

нагороджується дипломом першого ступеню. Гравці і тренерський склад команди 

нагороджуються дипломами та жетонами першого ступеня. 
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 Команди, які посіли 2-3 місця у чемпіонаті України з регбі-7 2019 року серед 

чоловічих команд першої ліги, нагороджуються дипломами другого та третього 

ступенів. Гравці і тренери команд – дипломами  та жетонами відповідних ступенів. 

  Нагородженню підлягають спортсмени, які зіграли за команду не менше 50% 

ігор. Не менше 25% ігрового часу матчу дорівнює зіграній грі.  

 

8. Фінансові умови проведення змагань  

Витрати на організацію та проведення чемпіонату України з регбі-7 2019 року 

серед чоловічих команд першої ліги несуть: 

- оренда спортивних споруд та забезпечення команд-учасниць якісними умовами  

участі у змаганнях, медичне забезпечення турових змагань, рекламне 

супроводження, мінеральна вода для учасників та суддів – регіональні федерації за 

місцем проведення турів; 

- витрати на забезпечення змагань суддівством здійснюються згідно з затвердженим 

"Порядком проведення розрахунків за суддівство всеукраїнських змагань з регбі 

серед дорослих команд", що додається;  

- всі витрати, пов`язані з відрядженням та участю команд у змаганнях (проїзд в обох 

напрямках, добові, страхування спортсменів, збереження заробітної плати, 

харчування та проживання учасників) за рахунок організацій, які відряджають. 

 

9. Медичне забезпечення змагань 

Медичне забезпечення змагань здійснюється у відповідності до "Положення 

про медичне забезпечення спортивно-масових заходів", що затверджено наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 27.10.2008 № 614. 

Медичне забезпечення спортивно-масових заходів здійснюється Українським 

центром спортивної медицини, обласними та міськими лікарсько-фізкультурними 

диспансерами, центрами незалежно від їх відомчого підпорядкування, відділеннями 

спортивної медицини лікувально-профілактичних закладів загальної мережі. Для 

медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні працівники. 

Присутність лікаря зі спортивної медицини на змаганнях обов’язкова.  

Лікарські бригади, які обслуговують спортивно-масові заходи, повинні мати 

все необхідне для надання невідкладної медичної допомоги та транспортування 

постраждалих у відповідні лікувально-профілактичні заклади. 

     

    10. Безпека та порядок підготовки спортивних споруд 

 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 18 грудня 1998 року № 2025 

“Про порядок підготовки спортивних та інших спеціально відведених місць для 

проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів”: 

- підготовка спортивних споруд покладається на їх власників, 

- контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпеченням безпеки під час  

проведення змагань здійснюють робочі комісії обласних державних адміністрацій 

за місцем проведення змагань. 

Власник спортивної споруди не менше ніж за 4 години до початку змагань 

зобов’язаний подати до робочої комісії акт про її готовність до проведення змагань. 

Робоча комісія не пізніше, ніж за 4 години до початку змагань зобов`язана 

подати акт про готовність спортивної споруди  до проведення змагань у головну 

суддівську колегію туру (головному судді). 
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Відповідальність за виконання правил безпеки під час проведення змагань 

покладається на головного суддю змагань. 

  Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стало причиною 

виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою 

відповідальність, передбачену законодавством України. 

 

11. Заявки 

Заявки команд на участь у змаганнях чемпіонату України 2019 року серед 

чоловічих команд першої ліги надсилаються на адресу Федерації: 01601, м. Київ,       

вул. Еспланадна, 42, тел./факс 044-289-12-94, e-mail: kalitenko@sport.gov.ua                

до 21 червня 2019 року. 

Іменні заявки, завірені місцевим керівним органом виконавчої влади з питань 

фізичної культури та спорту, місцевим лікарсько-фізкультурним диспансером та 

організацією, яка відряджає, поліси медичного страхування та інші документи, 

передбачені правилами та Положенням про проведення змагань, подаються до 

мандатної комісії змагань у встановленому порядку. 

Тренер-представник команди в день приїзду на турові змагання подає до 

Головної суддівської колегії туру наступні документи: 

1. Іменну заявку на тур, надруковану в двох примірниках та завірену обласним 

лікарсько-фізкультурним диспансером та організацією, яка відряджає. У заявці 

вказуються прізвище, ім`я та по-батькові, рік, число і місяць народження,  

спортивний розряд, приналежність до спортивного товариства. 

2. На кожного учасника подаються - паспорт громадянина України, кваліфікаційна 

книжка спортсмена, страховий поліс. 

При відсутності будь-якого з вказаних документів спортсмени, офіційні особи 

або команди до змагань не допускаються.  

 

ДАНИЙ РЕГЛАМЕНТ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ 

 

       

Виконавчий директор Федерації регбі України       О. Ф. Власюк 

 

Голова Комітету з організації та проведення змагань       В. А. Калитенко 

 

Голова колегії суддів з регбі            Б. А. Корольов 
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