«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Правлінням ФПУ
“18” лютого 2011 р.
Президент ФПУ

Положення
про Дивізіон 1 Кубку України з пейнтболу у 2011 році
(зі змінами і доповненнями від 13.04.2011 р.)
1.
Формат Дивізіону 1.
1.1. Ігри Дивізіону 1 (надалі – Д1) проводяться у версії „X-бол Лайт
Правилами проведення змагань з пейнтболу.

П’ятірки”, формат 5V, за

2.
Принципи формування Д1.
2.1. Щоб заявити команду на участь в Д1, керівник команди подає до Секретаріату ФПУ Заяву
(Додаток 1) мінімум за місяць до початку першого етапу Кубку.
2.2. У 2011 році до участі в Д1 допускаються 11 команд, що подали заявки в установленому порядку.
2.3. В наступних сезонах до участі в Д1 допускаються 10 команд:
- команди Д1, що зайняли в попередньому сезоні місця з 1-го по 8,
- дві найкращі національні команди 2-го дивізіону.
У випадку, коли будь яка з перших двох національних команд Д2 не хоче переходити до Д1 на
наступний сезон, її правом може скористатися наступна за рейтингом національна команда.
Команди з інших країн не мають права переходити до Дивізіону 1.
2.4. Участь у Д1 можуть приймати другі (треті) склади команди. Всі склади однієї команди повинні
мати одинкову назву, з відповідним доповненням для другого, треього і т.д. складів.
2.5. Якщо будь-яка з команд Д1 хоче поміняти свою назву, вона повинна подати до Правління ФПУ
відповідне звернення у письмовій формі. Після отримання позитивного рішення, команда повинна
сплатити ФПУ компенсацію у розмірі 1-го вступного внеску на сезон.
Команда може поміняти назву лише по завершенню поточного та перед початком наступного
сезонів. У випадку зміни назви, рейтингові бали за командою зберігаються.
3.
Розклад зустрічей Д1.
3.1. Зустрічі команд Д1 проводяться у два кола та пропорційно розділені на п’ять етапів Кубку України
протягом сезону. Кожна команда повинна зіграти з кожною командою 2 (два) рази.
3.2. Розклад зустрічей на сезон оголошується не пізніше, ніж за два тиждні до проведення першого
етапу.
3.3. Якщо в Д1 грають декілька складів однієї команди, то розклад складається таким чином, щоб ці
команди зустрілися в першу чергу. Зустрічі таких команд плануються у розкладі на перші два
етапи.
3.4. Перенос зустрічей на інші етапи дозволяється лише при форс-мажорних обставинах. При цьому
перенос зустрічей команди може відбутися лише за згодою керівників всіх команд, що приймають
участь у зазначених зустрічах, та за згодою Правління ФПУ.
3.5. Заяви на перенос зустрічей подаються у вільній формі (письмово) до Секретаріату ФПУ, не
пізніше ніж за місяць до проведення відповідного етапу. Відповідь на Заяву повинна бути
оголошена не пізніше ніж за 2 тиждні до проведення відповідного етапу.
3.6. Якщо будь-яка з команд Д1 знімається з участі у Дивізіоні 1 протягом сезону, у рейтингу
анулюються результати всіх зіграних цією командою зустрічей. Результати таких зустрічей
анулюються для всіх їх учасників, без виключення.
Незіграні такою командою ігри анулюються з розкладу ігор на сезон.
3.7. Штрафні санкції для команд:
- Команда повинна сплатити штраф у сумі 5000 грн, якщо вона пропускає будь-який з етапів серії
Кубку у поточному сезоні, на якому повинна була приймати участь за розкладом;
- Команда повинна сплатити штраф у сумі 10000 грн. у випадку зняття з участі у Дивізіоні 1
протягом сезону.
Штраф оплачується на розрахунковий рахунок ФПУ. Оштрафовані команди не допускаються до
участі у офіційних заходах ФПУ до моменту оплати штрафу у повному розмірі.

4.

Реєстри команд Д1.
4.1. Сезонний Реєстр команди.
4.1.1. Сезонний Реєстр заповнюється на сезон та включає в себе (Додаток 2):
- керівника та тренера (можуть бути однією особою);
- від 5-ти до 15-ти гравців.
Граючий тренер включається до складу гравців з позначкою «Тренер-гравець».
4.1.2. Сезонний Реєстр команди подається до Секретаріату ФПУ керівником команди мінімум за
тиждень до початку першого етапу. Сезонні Реєстри всіх команд Д1 публікуються на
офіційному сайті ФПУ.
4.1.3. Усі зміни до Сезонних Реєстрів подаються керівниками команд мінімум за тиждень до
початку відповідного етапу.
4.1.4. Гравці, заявлені до Сезонного Реєстру будь-якої команди Д1, не мають права грати за
команди нижчих дивізіонів у цьому сезоні.
4.1.5. Команди можуть додавати нових гравців та виключати гравців з своїх Реєстрів тільки до
початку 3-го етапу сезону, при умові наявності вільних місць в Реєстрі цих команд. Гравці
можуть бути виключені з Реєстру команди тільки у випадку, якщо в Реєстрі залишається
мінімум 5 гравців.
4.1.6. Гравець, що був виключений з Реєстру команди Д1, не має права грати у складі будь-якої
команди нижчих дивізіонів протягом сезону.
4.1.7. Після початку 3-го етапу сезону всім командам Д1 забороняєтсья вносити будь-які зміни до
своїх Реєстрів. Виключенням є перехід гравців других, третіх і т.д. складів команд протягом
сезону, відповідно до пунтку 4.1.8.
4.1.8. Гравці другого (і т.д.) складу команди, що грають у нижчих дивізіонах, можуть грати у
першому складі команди лише протягом двох етапів за сезон, використовуючи вільні місця у
Реєстрі. Кількість таких гравців для команди не повинна перевищувати 2-х чоловік.
4.1.9. Якщо гравець грає у Д1 третій раз за сезон, то він автоматично стає гравцем першого складу
команди і вже не може опускатись у нижчі дивізіони протягом сезону.
4.1.10. Командам дозволяється включати до своїх Сезонних Реєстрів «легіонерів» (громадян чи
резидентів інших країн) з наступними обмеженнями:
- дозволяється максимум 2 легіонери в Сезоному Реєстрі команди;
- тільки 1 легіонер одночасно допускається на поле для участі у грі;
4.1.11. Граючі тренери, що є громадянами чи резидентами інших країн, які записані у Сезонному
Ростері як «Тренери-Гравці», вважаються легіонерами.
4.2. Реєстр команди на етап.
4.2.1. Реєстр команди на етап подається керівником команди за тиждень до проведення чергового
етапу Кубку та включає в себе (Додаток 3):
- До 10-и гравців, із заявленних в Сезонному Реєстрі команди;
- Керівника, тренера команди, із заявленних в Сезонному Реєстрі команди;
- Піт-команду у кількості 2-х чоловік. Склад піт-команди може змінюватися після кожної
зустрічі.
4.2.2. Члени піт-команди не мають права виходити на поле для участі у грі у складі команди. При
виявленні члена піт-команди під час гри на полі у складі гравців, команда буде
дискваліфікована зі змагань, а отримані нею в ході змагань очки будуть обнулені.
4.2.3. Після початку етапу командам заборонено вносити до своїх Реєстрів будь-які зміни, крім
зміни складу піт-команди.
4.2.4. Гравець на одному етапі може бути включений до Реєстру та грати у складі лише однієї
команди, незалежно від дивізіону.
4.2.5. Гравець будь-якої команди, помічений у грі за іншу команду, чи заявлений у Реєстрах на гру
двох команд, дискваліфікується з Д1 до кінця сезону, а обидві команди-порушниці
позбавляються очок на даному етапі.
4.3. Реєстр команди на гру.
4.3.1. Реєстр команди на гру заповнюється керівником чи тренером команди перед початком
кожної зустрічі, та включає в себе:
- До 10-и гравців, із заявленних в Реєстрі команди на етап;
- Тренера команди, заявленого в Реєстрі команди на етап;
- Піт-команду у кількості 2-х чоловік.

5.
Вступні внески до Д1.
5.1. Розмір вступних внесків на сезон визначається Правлінням ФПУ.
5.2. Остаточна реєстрація команд Д1 відбувається тільки після сплати вступного внеску у повному
розмірі, у відповідності до рішення Правління ФПУ.
5.3. Оплата внесків здійснюється на р/р ФПУ. Сума внесків розподіляється між етапами пропорційно,
в залежності від кількості етапів у сезоні.
5.4. У разі відміни проведення етапу, організатор повинен повернути відповідні кошти до ФПУ для
подальшого розподілу.
6.

Публікація інформації

6.1. Положення, Заяви, Реєстри, Розклади та інша інформація, що стосується проведення
Кубку України публікується на офіційному сайті ФПУ.

Додаток 1
До Положення
про проведення Кубку країни

ЗАЯВА
на участь у Кубкові України з пейнтболу у 2011 році
Прошу допустити до участі у Кубку України з пейнтболу наступну команду:
Назва команди
Місто розташування команди
Обласний осередок ФПУ
Спортивний/Пейнтбольний
клуб команди
З Положенням проведення Кубку України ознайомлені, повністю його
підтримуємо та зобов’язуємося його виконувати.
Також зобов’язуємося оплатити вступний внесок в сумі __________ грн. в
установлені Положенням строки.

Керівник команди ______________________ /_____________/
Підпис

П.І.Б.

Додаток 2
До Положення
про проведення Кубку країни

СЕЗОННИЙ РЕЄСТР КОМАНДИ НА 2011 РІК
___________________________________________________________
(назва команди, місто розташування)
№
з/п

Роль
учасника

1.

Керівник

2.

Тренер

3.

Капітан

4.

Гравець

5.

Гравець

6.

Гравець

7.

Гравець

8.

Гравець

9.

Гравець

10.

Гравець

11.

Гравець

12.

Гравець

13.

Гравець

14.

Гравець

15.

Гравець

16.

Гравець

17.

Гравець

Прізвище, ім’я, по-батькові

Країна, місто

Розряд,
звання

Керівник команди ______________________ /_____________/
Підпис

П.І.Б.

Рік народження

Додаток 3
До Положення
про проведення Кубку країни

РЕЄСТР КОМАНДИ НА ___ ЕТАП, 2011 РОКУ
____________________________________
(місто проведення етапу)

___________________________________________________________
(назва команди, місто розташування)
№
з/п

Роль
учасника

1.

Керівник

2.

Тренер

3.

Капітан

4.

Гравець

5.

Гравець

6.

Гравець

7.

Гравець

8.

Гравець

9.

Гравець

10.

Гравець

11.

Гравець

12.

Гравець

13.
14.

Прізвище, ім’я, по-батькові

Країна, місто

Розряд,
звання

Піткоманда
Піткоманда

Керівник команди ______________________ /_____________/
Підпис

П.І.Б.

Рік народження

