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Терміни проведення турніру. 
З жовтня 2021 по березень 2022 
 
Місце проведення турніру. 
Ковзанки міста і області 
 
Допуски гравців. 
Гравці старше 18 років (з 14 років за заявою батьків (опікунів)). 
Кількість гравців в заявці на турнір не обмежена 
Кількість гравців на матч не менше 6 і не більше 22 осіб 
 
Умови участі у відкритому чемпіонаті міста Києва сезону 2019-2020. 
Заявки (попередні за 1 місяць, остаточні за 7 днів) 
  анкети 
  фото 
  Страховки і допуск лікаря (або відмову від претензій) 
  Майки з номерами 
внески 
  За команду до початку матчу 
  За суддівство до початку матчу 
    За суддів в полі 
    За бригаду за бортом 
    За електронний протокол 
Дозаявки - отзаявки за 24 години до матчу 
 
Формат та регламент поведінку матчів. 
формат матчів 
   3х15 хвилин «чистого» часу 
регламент матчу 
   Розминка 7 хв 
   Перерви між періодами 1 хв 
 суддівство 
     Матчі обслуговують судді федерації хокею України 
       За правилами ІІХФ 
       Без силової боротьби 
    Два головних судді 
    секретар 
    суддя часу 
    суддя відеозйомки 
    Рішення з дисциплінарних порушень приймає спортивно-дисциплінарна 
    комісія федерації хокею України 
 протокол 
     паперовий 
     Електронний 
   
Схема турніру 
Ігри проходять за коловою схемою. 
Турнір проходить в два етапи. 
Перший етап - кваліфікаційні ігри. 
Ігри проходять в два кола. 
Другий етап - ігри в двох групах за рівнем майстерності (Майстер і Любитель). 
Ігри проходять в три кола. 
У кожній групі визначається трійка призерів. 
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Визначення переможців. 
Переможець визначається в основний час матчу. 
За перемогу нараховується 2 очка. 
За нічию 1 очко. 
За поразку 0 очок. 
Місця розподіляються за кількістю набраних очок. 
   У разі рівності очок місця розподіляються по: 
    - кількості очок в особистих зустрічах між командами з рівним показником кількості очок 
в змаганні 
    - різниця шайб в особистих зустрічах між командами з рівним показником кількості очок 
в особистих зустрічах 
    - кількість перемог в особистих зустрічах між командами з рівним показником різниці 
шайб в особистих зустрічах 
- кількість закинутих шайб в особистих зустрічах між командами з рівним показником 
кількості перемог в особистих зустрічах 
    - загальна різниця шайб в змаганні між командами з рівним показником кількості 
закинутих шайб в особистих зустрічах 
    - кількість всіх перемог в змаганні між командами з рівним показником загальної різниці 
шайб в змаганні 
    - кількість закинутих шайб в змаганні між командами з рівним показником кількості 
перемог в змаганні 
    - найменшу кількість штрафних хвилин гравців в змаганні у команд з рівним показником 
кількість закинутих шайб в змаганні 
    - жереб 
 
Нагороди 
Всі команди нагороджуються пам'ятними призами 
Гравці команд посіли 1, 2, 3 місця нагороджуються медалями 
Кращі гравці в номінаціях нагороджуються пам'ятними призами 
Всі гравці нагороджуються пам'ятними дипломами 
Команда, яка зайняла перше місце, бере участь в фіналі Чемпіонату України серед 
аматорів. 
 
Документи турніру 
Регламент Аматорської Хокейної Ліги України (АХЛУ) 
Положення з проведення турніру 
Положення з фінансових умов 
Календар турніру 
 
Виконком турніру 
Єфімов О.О. 
Дорофєєв І.Г. 
 
Головний суддя турніру 
Урда М.М. 
 
Офіційний сайт турніру 
www.nxl.kiev.ua 
 


