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Інструкція  
по використанню системи негайного відеоперегляду IRS 

під час ігор Чемпіонату та Кубку України з баскетболу сезону 2020/2021 рр. 

 
 Інструкція обов’язкова для виконання Клубами та суддями. 
 

1. Обов’язки клубу. 
 

1.1.1. Клуби отримують у використання систему негайного відеоперегляду (IRS) (далі 
система IRS) від ФБУ та несуть відповідальність за її належну працездатність у 
повному обсязі.  

 
1.1.2. Протягом гри потрібно використовувати не менш ніж сім камер одночасно (місце  

          знаходження камер IRS у додатку №1).  
 

1.1.3. Якщо до або під час гри одна чи декілька камер або система IRS не працює з 
якихось причин, клуб повинен негайно повідомити Департаменту організації та 
проведення змагань ФБУ (далі – Департамент) та вказати причини у звіті старшого 
арбітра матчу про виникнення проблеми щодо камер або системи IRS. У випадку 
неповідомлення до Департаменту клуб несе відповідальність у вигляді застосування 
відповідних санкції. 

 
1.1.4. Якщо до або під час гри одна з камер не працює з вини клубу, то до клубу 
будуть застосовані санкції від Департаменту. 

 
1.1.5. Клуб повинен встановити камери системи IRS згідно додатку до Інструкції, а 
саме як зображено на мал. № 1 - 9. Якщо клуб встановить камери у супереч додатку 
до Інструкції, клуб буде покараний санкціями від Департаменту за кожну гру. 

 
1.1.6. Система IRS повинна знаходитись лише на секретарському столі (з лівого або 
правого боку), згідно додатку до Інструкції, а саме, як зображено на мал. №20. Розмір 
екрану для якісного перегляду ігрових ситуацій має бути не менш ніж 21 дюйм 
(додаток до Інструкції, мал.  №25).  

 
1.1.7. Якщо система IRS знаходиться дуже близько до глядачів матчу, вона повинна 
мати можливість бути розверненою екраном до суддів у бік ігрового майданчику (при 
перегляді ігрового епізоду) як зображено у додатку до Інструкції, мал. № 24.  
 



1.1.8. Клуб господар повинен чітко виконувати вимоги Департаменту до початку гри, 
як вказано у додатку до Інструкції, мал. №39.  
 

1.1.9. Невиконання клубом-господарем вимог Інструкції по використанню системи 
негайного відеоперегляду IRS під час ігор Чемпіонату та Кубку України з баскетболу 
майданчику несе відповідальність у вигляді застосування санкції від Департаменту за 
кожну гру згідно Правилам проведення. 

 
2. Обов’язки суддів 

  
2.1.1. Судді повинні неухильно дотримуватись Офіційних правил баскетболу ФІБА, 
Регламенту і Правил проведення Чемпіонату та Кубку України, інших документів ФБУ. 
Під час ухвалення рішень, справедливо та неупереджено виконувати свої функції при 
застосуванні системи негайного відеоперегляду IRS, як вказано у додатку до 
Інструкції, мал. № 34 - 39.  
 
2.1.2. Судді повинні чітко виконувати вимоги Департаменту до початку гри, як вказано 
у додатку до Інструкції, мал. № 39.  

 
2.1.3. Невиконання суддею вимог Інструкції по використанню системи негайного 
відеоперегляду IRS під час ігор Чемпіонату та Кубку України з баскетболу майданчику 
несе відповідальність у вигляді застосування санкції від Департаменту згідно Правилам 
проведення. 

 
 

 


