
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
 

про проведення зимового чемпіонату України 2009 р. 
з волейболу пляжного в закритих приміщеннях 

серед юнаків та дівчат 
 
 

       1. Мета та завдання 

Змагання проводяться з метою: 
- популяризації та подальшого розвитку волейболу пляжного серед дітей та юнацтва;          
- удосконалення гри  в волейбол пляжний в період міжсезоння;                        
- виявлення  перспективних  волейболістів,  як  кандидатів  до  збірних  команд 
України.   
  

           2. Керівництво змаганнями                                                

       Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюється 
Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерством освіти і 
науки України, Федерацією волейболу України та Асоціацією пляжного волейболу 
України ( далі АПВУ ).                                                                                                       
       Відповідальність за проведення змагань покладається на АПВУ, регіональні 
Федерації волейболу, управління з питань сім’ї, молоді та спорту 
облдержадміністрацій, обласні управління фізичного виховання та спорту МОН 
України, осередки Асоціації пляжного волейболу та на суддівські колегії 
затвердженні АПВУ.                                                                                        
  

         3. Учасники змагань. Система проведення 

       У    чемпіонаті    України    беруть    участь    збірні    команди    юнаків    та  
дівчат областей, відомств, клубів, ДЮСШ та окремих осіб 1992-1993 рр. н. та 1994-
1995 рр. н.    
       Змагання проводяться в два етапи. На першому етапі, який складається з двох 
турів, кількість команд учасниць не обмежується. На другому етапі буде зіграно 
фінальний тур, у якому можуть брати участь тільки гравці, які  вже грали хоча б в 
одному турі першого етапу.                                                            
       Склад команди 4 особи, з них: два гравці, тренер-представник та суддя.                      
       Ігри проводяться за «Офіційними Правилами ФІВБ з волейболу пляжного», але  
у закритих приміщеннях на твердій підлозі. Команди грають м’ячами  «Mikasa VLS -
200».   Висота сітки для юнаків -  2.43 м., для дівчат - 2.24 м 
         



Система проведення змагань буде оголошена в день приїзду, в залежності від 
кількості команд, які беруть участь у чемпіонаті та у відповідності до їх рейтингу.                                                                                                                                  
       До мандатної комісії необхідно подати заявочний аркуш на участь команди в 
змаганнях, завірений лікарем та Лікувально-фізкультурним диспансером, де 
проходився медичний огляд, паспорти або свідоцтва про народження, 
ідентифікаційні коди.     
                                                                                               
                                                   4. Місце проведення 

Юнаки 1992-1993 рр. н. –    І тур         м. Київ - грудень             2008 р.                                                          
                                               ІІ тур        м. Іллічівськ - січень       2009 р.                                             
                                               Фінал       м. Рівне - березень           2009 р. 
Дівчата 1992-1993 рр. н. –    І тур        м. Запоріжжя - грудень   2008 р.                                                                   
                                               ІІ тур        м. Біла Церква - січень    2009 р.                                                
                                               Фінал        м. Рівне - березень          2009 р. 
Юнаки 1994-1995 рр. н. –    І тур         м. Чернігів  - грудень      2008 р.                                                                
                                               ІІ тур        м. Рівне - січень               2009 р.                        
                                               Фінал        м. Київ - лютий               2009 р. 
Дівчата 1994-1995 рр. н. –    І тур         м. Суми  - грудень          2008 р.                                                              
                                               ІІ тур         м. Херсон  -  січень         2009 р.                                          
                                               Фінал        м. Кременчук - лютий     2009 р.                                              
Можливі зміни, про що буде повідомлено окремим документом.                                                         

 
5. Фінансові витрати                                                    

Проїзд, добові, харчування, проживання гравців, тренера-представника, судді 
за рахунок відряджуючих організацій. Витрати на оплату місцевих суддів та оренду 
спортивних споруд за рахунок приймаючої сторони.  
 

6. Нагородження                                  

Команди, гравці та тренери, які посіли 1-3 місця в фіналі чемпіонату України, 
нагороджуються кубками, медалями, дипломами Міністерства України у справах 
сім’ї, молоді та спорту та пам’ятними подарунками за рахунок АПВУ. 

Команди, які посіли 1-3 місця на етапах чемпіонату України, нагороджуються 
дипломами АПВУ та пам’ятними подарунками за рахунок приймаючої сторони.                                
 

7. Регламент змагань 

          Проходження мандатної комісії в день приїзду до 12.00. Технічна нарада 
суддів, тренерів-представників, гравців о 13.00. Початок змагань о 14.00.                            
          Підтвердження  про участь у змаганнях необхідно направити до 08.12.2008 р. 
за телефоном 8-066-7032235, або за факсом 8-0362-264867 – Тимчак Сергій 
Олександрович – координатор зимового чемпіонату України.                                    

Це положення є одночасно викликом на змагання. Перед початком кожного 
туру будуть зроблені відповідні регламенти, з якими можна буде ознайомитись на 
сайті www.uvf.org.ua в розділі « Пляжний волейбол ». 


