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ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ  
ТА СКОРОЧЕННЯ 

 
 

ЧЕМПІОНАТ – Чемпіонат України з хокею з шайбою – Чемпіонат Української 
хокейної ліги в сезоні ; 

ПРАВИЛА ГРИ – Правила гри в хокей, прийняті на основі Офіційної книги правил 
Міжнародної федерації хокею (ІІХФ), затверджені Міністерством молоді та порту України та 
обов’язкові для виконання під час матчів Чемпіонату; 

РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПІОНАТУ / РЕГЛАМЕНТ УХЛ – нормативний акт УХЛ, що 
визначає єдиний порядок та умови участі хокейних клубів (команд), хокеїстів, керівників та 
посадових осіб Клубів, тренерів, офіційних осіб, суддів, інспекторів в офіційних змаганнях з 
хокею з шайбою, який складається із регламентів: Правового, Спортивного, Технічного, 
Дисциплінарного, Маркетингу та комунікацій та додатків до них; 

УХЛ / ЛІГА – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська хокейна ліга» 
(ТОВ «УХЛ») – юридична особа, що є організатором Чемпіонату та виконує через свій постійно 
діючий управлінський апарат поточну роботу відповідно до статутних завдань та Регламенту, 
здійснює організацію, контроль та оперативне проведення Чемпіонату, розглядає конфліктні та 
спірні ситуації, що виникають під час проведення Чемпіонату, накладає штрафи за порушення 
норм Спортивного, Правового, Технічного регламентів, та Регламенту з маркетінгу та 
комунікаціям; 

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

МФХ (IIHF) – Міжнародна федерація хокею на льоду; 
ІНСПЕКТОР – офіційна особа, яка має відповідну кваліфікацію та призначена УХЛ для 

інспектування матчів Чемпіонату;  
ОФІЦІЙНА ОСОБА – представник УХЛ, ФХУ або їх співробітник, представник органу 

центральної або місцевої виконавчої влади з фізичної культури та спорту, який виконує 
офіційні функції, пов’язані з  проведенням Чемпіонату; 

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

ТРЕНЕР – фахівець, який, перебуває у трудових відносинах з хокейним клубом, 
проводить навчально-тренувальну роботу з хокеїстами та керує діями команди під час ігор; 

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

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

ЛЕГІОНЕР / ІНОЗЕМНИЙ ГРАВЕЦЬ – спортсмен, який не заявлений за команду як 
громадянин України;  

КЛУБ – клуб із статусом юридичної особи, команда якого  бере участь в Чемпіонаті; 
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ХОКЕЙНА КОМАНДА / КОМАНДА – команда спортсменів, у складі хокеїстів, 
тренерів та інших осіб, заявлена хокейним клубом  для участі в Чемпіонаті; 

КОМАНДА «ГОСПОДАР» – хокейний клуб (команда), що відповідно до Розкладу 
матчів проводить матч в спортивній споруді власником чи орендарем якої вона є; 

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

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

МАТЧ (ГРА) – хокейна гра Чемпіонату. Для команди, що відповідно до Розкладу матчів 
проводить гру в спортивній споруді власником чи орендарем (користувачем) якої вона є – 
«домашня», а для іншої команди, що бере участь у грі – «гостьова»; 

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

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

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 УХЛ та ФХУ; 

МІЖНАРОДНА ТРАНСФЕРНА КАРТКА (МТК) – 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); 

СУДДЯ (АРБІТР) – офіційна особа, яка має відповідну кваліфікацію і призначена УХЛ 
для арбітражу матчів Чемпіонату. 

 
 


