ЗМІНИ та ДОПОВНЕННЯ
до Регламенту проведення Чемпіонату України з баскетболу
серед юнацьких команд - Всеукраїнська Юнацька Баскетбольна Ліга
(ВЮБЛ)
на сезон 2017/2018 рр.
Стара редакція

Нова редакція

ГЛАВА Ι. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ
3. Організація та керівництво проведенням
заходу
Реквізити Федерації Баскетболу України
Код ЄДРПОУ 16485927 р/рахунок №
2600004742
в АБ “Кліринговий дім” в м. Києві
МФО
300647

4.4. До участі в змаганнях кожної вікової
групи допускаються гравці, молодші за віком
не більше, ніж на два роки.

3. Організація та керівництво
проведенням заходу
Реквізити Федерації Баскетболу України
код ЄДРПОУ 16485927
р/рахунок № 26006924426733
в ПАТ АТ «Укргазбанк»” в м. Києві
МФО 320478
Неприбуткова організація
Не платник ПДВ
Загальна система оподаткування
4.4. До участі в змаганнях кожної вікової
групи допускаються гравці, молодші за
віком не більше, ніж на два роки.
В командах групи А допускається участь
трьох гравців що на рік старші, за умови,
що ці гравці в поточному сезоні є учнями
одинадцятого класу школи (спортивного
ліцею-інтернату).

4.10. Склад команди кожної гри – 14 осіб (12
гравців + 2 тренери), що мають посвідчення
учасника змагань (паспорт баскетболіста
України).
Під
час
гри
допускається
присутність у зоні лави команди не більше 2-х
осіб, що супроводжують команду, які також
повинні мати посвідчення учасника змагань.
На кожному окремому турі кількісний склад
команди, в т.ч. місцевої, не повинен
перевищувати 18 осіб (14 гравців, 2 тренера,
2 особи, що супроводжують команду, у т.ч.
лікар, масажист, керівник команди), у яких є
посвідчення учасника змагань.

4.10. Склад команди кожної гри – 14 осіб
(12
гравців
+
2
тренери),
що
зареєстровані у електронному реєстрі
ФБУ.
Під
час
гри
допускається
присутність у зоні лави команди не
більше 2-х осіб, що супроводжують
команду, які також повинні бути
зареєстровані у електронному реєстрі
ФБУ.
На кожному окремому турі кількісний
склад команди, в т.ч. місцевої, не
повинен перевищувати 19 осіб (14
гравців, 2 тренера, 2 особи, що
супроводжують команду, у т.ч. лікар,
масажист, керівник команди),
які

зареєстровані у електронному реєстрі
ФБУ.
5.3. При переході в інший клуб або
відрахуванні із клубу на протязі ігрового
сезону
попереднє
посвідчення
гравця
повертається до Директорату.
6.1. Для участі в змаганнях до Директорату
до 15 вересня поточного року подається
письмово лист, що підтверджує участь
команди в змаганнях, та
до 01
жовтня
поточного
року
–
поштою,
електронною поштою або факсом заявка
команди.

5.3. Видалити

6.1. Для участі в
змаганнях до
Директорату до 20 серпня поточного
року подається письмово лист, що
підтверджує
участь
команди
в
змаганнях, та
до 20 вересня поточного
року – поштою, електронною поштою
або факсом заявка команди.

6.3. Клуб, що має у своєму складі декілька 6.3. Клуб, що має у своєму складі
команд, подає одночасно заявочні листи на декілька
команд,
подає
одночасно
заявочні
листи
на
кожну
команду.
кожну команду.
Кожна команда повинна мати логотип та
свою оригінальну назву, яка б легко
відрізняла її від решти команд. В складі
назви команди може бути вказано
ДЮСШ/заклад, що представляє команда,
наприклад: КИЇВСЬКІ КАШТАНИ-ДЮСШ5 (м.Київ).
6.5. Для участі в змаганнях та отримання 6.5. Для участі в змаганнях та реєстрації
посвідчення гравців (паспорту баскетболіста у електронному реєстрі ФБУ гравців та
України) і тренерів ВЮБЛ до 01 жовтня тренерів команд-учасниць до 20 вересня
поточного року до Директорату потрібно поточного року до Директорату потрібно
надати (надіслати поштою) такі документи:
надати
(надіслати
поштою)
такі
документи:
Оригінал заявки команди;
Ксерокопію
1,2,11(12)
сторінок
Оригінал заявки команди;
паспорта
кожного
гравця,
що
має
Ксерокопію
1,2,11(12)
сторінок
посвідчення, який досягнув 16-річчя (не
паспорта кожного гравця, що має
пізніше одного місяця із дня народження), у
посвідчення, який досягнув 16-річчя
т.ч. на протязі сезону. Без ксерокопії
(не пізніше одного місяця із дня
паспорта гравця не буде допущено до
народження), у т.ч. на протязі сезону.
змагань, його посвідчення буде анульоване;
Без ксерокопії паспорта гравця не буде
Документи кожного гравця та тренера
допущено до змагань.
команди, який отримує посвідчення ФБУ
Документи кожного гравця та тренера
вперше:
команди, який отримує реєстрацію ФБУ
- Оригінал та ксерокопію 1,2,11(12) сторінок
вперше:
паспорта або свідоцтва про народження - Оригінал та ксерокопію 1,2,11(12)
гравця. Копія свідоцтва про народження
сторінок паспорта або свідоцтва про
гравця
повинна
бути
завірена
народження гравця. Копія свідоцтва
нотаріально.
На
одному
аркуші
з
про народження гравця повинна бути
ксерокопією
паспорта
(стор.1)
або
завірена
нотаріально.
На
одному
свідоцтва про народження повинна бути
аркуші з ксерокопією паспорта (стор.1)
довідка із міста навчання (ДЮСШ,
або свідоцтва про народження повинна
СДЮШОР, УФК, УОР, спортивний ліцей)
бути довідка із міста навчання (ДЮСШ,
про причетність гравця до цієї організації,
СДЮШОР, УФК, УОР, спортивний ліцей)
на довідку має бути наклеєна фотографія
про
причетність
гравця
до
цієї
гравця з печаткою та підписом директора
організації, на довідку має бути
ДЮСШ (зразок додається);
наклеєна
фотографія
гравця
з
- Фотографії 3х4, що розбірливо надписані з
печаткою
та
підписом
директора
оборотної сторони, 2 шт. на кожного
ДЮСШ (зразок додається);
гравця не більше 3-х місячної давності,
- Фотографії 3х4, що розбірливо
тренера команди;
надписані з оборотної сторони, 1

Згоду на збір та обробку персональних
даних кожного гравця, тренера, офіційних
осіб, в т.ч. іноземних (для тих, хто не
здавав в попередньому сезоні).
Ксерокопії
документів
про
освіту
головного тренера та його помічників, для
тих, хто не здавав в попередньому сезоні).
Довідку
з
реквізитами
команди,
спортивного залу, тренерів команди
(домашня адреса, телефони: домашній,
службовий,
мобільний,
електронна
пошта).
Фотографію
команди
та
фотографії
кожного гравця, тренера та логотип
клубу/команди в цифровому варіанті для
розміщення на офіційному сайті ФБУ
n.volynets@ukrbasket.net (юнаки) та
t.gnatyuk@ukrbasket.net (дівчата).

6.6. Разом із заявкою на участь в змаганнях
для перереєстрації посвідчення усіх гравців
(паспорту баскетболіста України) 2001 р.н. (у
2015 р.), 2002 р.н. (у 2016 р.), 2003 р.н. (у
2017 р.), 2004 р.н. (у 2018 р.) та 2005 р.н. (у
2019 р.) до Директорату до 01 жовтня
поточного року потрібно надати (надіслати
поштою) фотографії гравців розміром 3х4, що
розбірливо надписані з оборотної сторони, 2
шт. на кожного гравця не більше 3-х місячної
давності,
та
здати
до
Директорату
посвідчення гравців, що надані раніше. На рік
перереєстрації посвідчення гравців, що
надані раніше, не є дійсними з 01 вересня
поточного року.

-

шт. на кожного гравця не більше
3-х місячної давнини, тренера
команди;
Надіслати електронною поштою
фотографії (портретні) кожного
гравця, тренера. Вимоги до фото:
розмір: 600 на 800 пікселів,
нейтральне тло (задній план),
назва файлу - тільки прізвище
гравця або тренера і тільки на
латиниці (familiya);
Згоду
на
збір
та
обробку
персональних
даних
кожного
гравця, тренера, офіційних осіб, в
т.ч. іноземних (для тих, хто не
здавав в попередньому сезоні).
Ксерокопії документів про освіту
головного
тренера
та
його
помічників, для тих, хто не здавав
в попередньому сезоні).
Довідку з реквізитами команди,
спортивного
залу,
тренерів
команди
(домашня
адреса,
телефони: домашній, службовий,
мобільний, електронна пошта).
Фотографію
команди
та
фотографії
кожного
гравця,
тренера та логотип клубу/команди
в
цифровому
варіанті
для
розміщення на офіційному сайті
ФБУ volynets_nn@ukr.net (юнаки)
та
e.teteruk.fbu@gmail.com
(дівчата).

6.6. Разом із заявкою на участь в
змаганнях
для
перереєстрації
усіх
гравців (в електронному реєстрі ФБУ)
2001 р.н. (у 2015 р.), 2002 р.н. (у 2016
р.), 2003 р.н. (у 2017 р.), 2004 р.н. (у
2018 р.) та 2005 р.н. (у 2019 р.) до
Директорату до 20 вересня поточного
року потрібно надіслати електронною
поштою фотографії (портретні) кожного
гравця не більше 3-місячної давнини.

12.3.1. Перевірити всі необхідні документи на
12.3.1. Перевірити всі необхідні
всіх без винятку гравців команди.
документи на всіх без винятку гравців
команди та
звірити наявність всіх
гравців команди в електронному реєстрі
на офіційному сайті ФБУ, а також
відповідність гравців їх фото на сайті.

12.4.1. Не допускати гравців до змагань у 12.4.1. Не допускати гравців до змагань у
випадку
надання
явно
виражених випадку
надання
явно
виражених
підроблених документів.
підроблених документів, або відсутності
їх реєстрації (або фото) у електронному
реєстрі на сайті ФБУ.
12.4.3. Виключити з технічної заявки гравців, 12.4.3. Виключити з технічної заявки
які відсутні або не допущені за якихось гравців, які відсутні в електронному
причин.
реєстрі на сайті ФБУ, або не допущені за
якихось причин.
12.7. При відсутності яких-небудь документів, 12.7.
При
відсутності
яких-небудь
які зазначені в п. 10.1 даного Положення, документів, які зазначені в п. 11.1 даного
гравець може бути допущений до участі в Положення,
або
відсутності
у
змаганнях за узгодженням з Директоратом електронному реєстрі, гравець може
при надходженні відсутніх документів у бути допущений до участі в змаганнях за
вигляді оригіналу або переданих по факсу (з узгодженням
з
Директоратом
при
наступним
наданням
оригіналу
в надходженні відсутніх документів у
Директорат).
вигляді оригіналу або переданих по
Це положення стосується й команди в факсу (з наступним наданням оригіналу
цілому.
в Директорат).
13.1. Під час гри на лаві команди мають
право перебувати тільки ті гравці команди,
тренери, особи, що супроводжують команду,
які мають посвідчення учасника Чемпіонату
та допущені до гри.

13.1. Під час гри на лаві команди мають
право перебувати тільки ті гравці
команди,
тренери,
особи,
що
супроводжують
команду,
які
зареєстровані , як учасники Чемпіонату
та допущені до гри.

15. Вимоги до гравців

15. Вимоги до гравців -ВИДАЛЕНО
ГЛАВА ΙΙ. СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ

17.2. Для команд юнаків всіх
вікових категорій. Команди, що подадуть
заявку, будуть розподілені на групи за
територіальним принципом. Розподіл на
групи, подальша система проведення та
календар змагань будуть визначені після
одержання від команд офіційних заявок або
листів, що підтверджують участь.

17.2.
Для
команд
юнаків
вікових
категорій Ю-18, А, Б, В і Г. Команди, що
подадуть заявку, будуть розподілені на
групи за територіальним принципом.
Розподіл на групи, подальша система
проведення та календар змагань будуть
визначені після одержання від команд
офіційних
заявок
або
листів,
що
підтверджують участь.

17.3.
Для команд дівчат всіх
вікових категорій розподіл на групи,
подальша система проведення та календар
змагань буде визначено після одержання від
команд офіційних заявок або листів, що
підтверджують участь.

17.3. Для команд дівчат вікових категорій
Ю-18, А, Б, В і Г. Розподіл на групи,
подальша
система
проведення
та
календар змагань буде визначено після
одержання від команд офіційних заявок
або листів, що підтверджують участь.

17.4. Для команд юнаків та дівчат
вікової групи «МІНІ» - два Фестивалі
Міні-баскетболу: на зимових канікулах та на
літніх канікулах.

17.4.
Для команд юнаків вікових
категорій Д і Є. Команди, що за
підсумками регіонального етапу (Дивізіон
Б), отримали право брати участь у
змаганнях ВЮБЛ, будуть розділені на
Положення та Програма проведення
групи за територіальним принципом.
Фестивалю міні-баскетболу буде надані
Розподіл на групи, подальша система

додатково.

проведення та календар змагань будуть
визначені після визначення всіх командучасниць.

17.5. Система проведення змагань та
інші зміни даного Положення наступних
сезонів будуть визначені додатковими
документами ФБУ.

17.5. Для команд дівчат вікових категорій
Д і Є. Команди, що за підсумками
регіонального
етапу
(Дивізіон
Б),
отримали право брати участь у змаганнях
ВЮБЛ, будуть розділені на групи за
територіальним принципом. Розподіл на
групи, подальша система проведення та
календар змагань будуть визначені після
визначення всіх команд-учасниць.
17.6. Для команд юнаків та дівчат вікової
групи «МІНІ» - два
Фестивалі Мінібаскетболу: на зимових канікулах та на
літніх канікулах. Положення та Програма
проведення Фестивалю міні-баскетболу
буде надані додатково.
17.7. Система проведення змагань та інші
зміни
даного
Положення
наступних
сезонів будуть визначені додатковими
документами ФБУ.

18.4. Якщо команда за якихось причин
(в т.ч. місцевий карантин, хвороба, травми
гравців або несприятливі місцеві погодні
умови і т.п.) не з'явилася на тур чемпіонату
відповідно до календаря змагань без
узгодження з Директоратом, або на тур, що
був призначений Директоратом, - команді
зараховується
поразка
«позбавленням
права гри» з рахунком 20:0 і зараховуються
0 очок в класифікації команд за кожну гру
туру, що не була зіграна (не має значення
кількість ігор на турі - одна, дві, три і т.д.
гри, які команда не зіграла).
Крім того, Директорат може прийняти
рішення про переведення цієї команди на
останнє місце в класифікації. Це робиться
автоматично,
якщо
команда
одержує
поразку «позбавленням права» з рахунком
20:0, повторно не з'явившись на інший тур
чемпіонату. В даному випадку команда
відсторонюється від участі в змаганнях, а
результати всіх матчів, зіграних цією
командою,
при
проведенні
загальної
класифікації будуть анульовані.
Якщо анульовані результати команди
Дивізіону А, в наступному сезоні ця
команда може грати тільки в Дивізіоні Б цієї
вікової групи.

18.4. Якщо команда за якихось причин (в
т.ч. місцевий карантин, хвороба, травми
гравців або несприятливі місцеві погодні
умови і т.п.) не з'явилася на тур
чемпіонату відповідно до календаря
змагань без узгодження з Директоратом,
або на тур, що був призначений
Директоратом, - команді зараховується
поразка «позбавленням права гри» з
рахунком 20:0 і зараховуються 0 очок в
класифікації команд за кожну гру туру,
що не була зіграна (не має значення
кількість ігор на турі - одна, дві, три і т.д.
гри, які команда не зіграла).
Крім того, Директорат може прийняти
рішення про переведення цієї команди на
останнє місце в класифікації. Це робиться
автоматично, якщо команда одержує
поразку
«позбавленням
права»
з
рахунком 20:0, повторно не з'явившись на
інший тур чемпіонату. В даному випадку
команда відсторонюється від участі в
змаганнях, а результати всіх матчів,
зіграних цією командою, при проведенні
загальної класифікації будуть анульовані.
Якщо команда, або обидві команди,
що мають взяти участь у грі, не з’явилися
на ігровому майданчику після того, як
пройшло 15 хвилин від початку гри, ці
команди отримують кожна
поразку

«позбавленням права» з рахунком 20:0 і
нуль очок у турнірній таблиці.
Якщо анульовані результати команди
Дивізіону А, в наступному сезоні ця
команда може грати тільки в Дивізіоні Б
цієї вікової групи.
20.4. Основні відмінності «Офіційних
Правил баскетболу для вікових груп Д та
Є від «Офіційних Правил баскетболу»
стосуються
тільки
Правила
УЧАСТЬ
ГРАВЦІВ (ЗАМІНА ГРАВЦІВ)
Основні принципи:
ГРАЮТЬ ВСІ
НЕ ДОПУСКАТИ випадки гри втрьох
або вчотирьох проти п'ятьох (при
нестачі гравців).

20.4. Основні відмінності «Офіційних
Правил баскетболу для підлітків з 12 до
14
років»
від
«Офіційних
Правил
баскетболу» стосуються тільки Правила
УЧАСТЬ ГРАВЦІВ (ЗАМІНА ГРАВЦІВ), яке діє
на змаганнях як у підлітків, так і в мінібаскетболі (до 12 років).
Основні принципи:
ГРАЮТЬ ВСІ
НЕ БІЛЬШЕ НІЖ 20 хвилин ігрового часу
може зіграти гравець в одній грі.
НЕ ДОПУСКАТИ випадки гри втрьох або 20.4.1. Якщо в команді 12, або 11
вчотирьох проти п'ятьох (при нестачі гравців.
гравців).
У 1-му періоді грають 5+1 гравців, у 2-му
У 1-му, 2-му та 3-му періодах гри періоді - інші 5+1 гравців.
кожна десятихвилинна чверть гри Будь-які заміни гравців можливі тільки із
ділиться на дві частини по 5 хвилин.
складу 5+1, що заявлені на цей період.
Якщо в команді 11 - 12 гравців.
У 1-му, 2-му та 3-му періодах гри перші
5 хвилин грають 5+1 гравців, другі
5
хвилин інші 5+1 гравців.
Будь-які заміни гравців можливі тільки із
складу
5+1,
що
заявлені
на
цей
п’ятихвилинний час.
У 2-му та 3-му періодах склади 5+1
гравців можуть бути сформовані з будь-яких
гравців, незалежно від складів, що були
визначені в 1-му або 2-му періоді.

Тренер у кожній перерві перед
початком 1-го, 2-го десятихвилинних
періодів гри відзначає в протоколі вихід
гравців 5+1 (як перед початком гри)
шість гравців (5+1 запасний, який може
замінювати любого гравця своєї п’ятірки,
протягом чверті, та цей +1 запасний
повинен зіграти не менш ніж дві хвилини
чверті). Ці всі шість гравців 5+1 можуть
мінятися
між
собою
в
поточній
п’ятихвилинці.
Якщо в команді 11 гравців, запасного
Тренер у кожній перерві перед початком 1- гравця, що має вийти на заміну в одній з
го, 2-го та 3-го десятихвилинних періодів п’ятірок (5+1), визначає капітан
гри відзначає в протоколі вихід гравців 5+1 команди-суперника.
(як перед початком гри) шість гравців (5+1
запасний, який може замінювати любого
У 3-му та 4-му періодах:
гравця своєї п’ятірки, протягом 5 хвилин
Тренер проводить всі заміни без
чверті, та цей +1 запасний повинен зіграти обмежень ігрового часу.
не менш ніж дві хвилини чверті). Ці всі шість
гравців 5+1 можуть мінятися між собою в Якщо немає шостого гравця для заміни,
поточній п’ятихвилинці.
заміна дозволяється:
Секретар (та комісар) слідкує за ігровим
- якщо гравець вилучений з
часом: в проміжку між 4.45 хвилин – 5.15
площадки за 5 фолів;
хвилин, як тільки м’яч стає «мертвим»,
- якщо
гравець
вилучений
з
секретар подає сигнал для обов’язкової
площадки
за
фол,
що
заміни в командах – перші 5+1 гравців
дискваліфікує.
заміняються іншими 5+1 гравцями.
- якщо, на думку судді, травма гравця
не
дає
йому
можливості
У 3-му періоді:
продовжити гру.
Всі заявлені на гру гравці повинні бути
заграні, тобто якщо хтось із гравців не грав У цьому випадку процедура заміни при
у 1-му та 2-му періодах, він повинен грати у одержанні гравцем 5 фолів або фолу, що
3-му періоді обов'язково. 5+1 зберігається.
дискваліфікує,
така:
гравця
для

У 4-му періоді тренер проводить всі заміни продовження
гри
без обмежень.
команди суперника.
Якщо в команді 10 гравців (у
виключному випадку за дозвілом
Директорату).
У 1-му, 2-му та 3-му періодах грають
п’ятірками без замін: перші 5 хвилин грають
перші 5 гравців, другі 5 хвилин грають інші
5 гравців.
У 2-му та 3-му періодах склади п’ятірок
можуть бути сформовані з будь-яких
гравців, незалежно від складів, що були
визначені в 1-му періоді.
У 4-му періоді тренер проводить всі заміни
без обмежень.

вибирає

капітан

Травмований гравець після надання
медичної допомоги може повернутися в
гру. У випадку важкої травми або хвороби
гравця заміна цього гравця в наступній
грі дозволяється тільки за узгодженням з
Директоратом.

20.4.2 Якщо в команді 10 гравців (у
виключному випадку за дозвілом
Директорату).
У 1-му та 2-му періодах грають
п’ятірками без замін, у 1-му періоді
грають – 5 гравців, у 2-му періоді – інші 5
гравців.
Секретар
протоколу
гри
повинен
У 3-му та 4-му періодах тренер
контролювати час участі у грі кожного проводить всі заміни без обмежень
гравця в кожному періоді.
ігрового часу.
ПРИКЛАД, як рахувати ігровий час гравця
під час гри.
Секретар протоколу гри повинен
А-4 вийшов у першій п'ятірці - це 0 хвилин, контролювати участь у грі кожного
А-4 пішов по заміні на 2-й хвилині.
гравця у 1-му та 2-му періодах.
Пишемо і рахуємо:
А-4 вийшов 0/пішов 2 = 2 хвилини
А-5 вийшов замість А-4 на 2-й хвилині, А-5
пішов по заміні на 4-й хвилині.
Пишемо й рахуємо:
А-5 вийшов 2/пішов 4 = 2 хвилини
А-4 0/2=2 + 6/9=3 + 3/4=1 + 7/10=3 =9 всього за 4 періода 9 хвилин
А-5
2/4=2 + 4/4=0 + 1/4=3 + 3/5=2 +
6/10=4 – всього 11 хвилин
Зараховуються усі хвилини та секунди,
що зіграні гравцем при кожному виході
гравця на ігровий майданчик у
кожному періоді.
Правило участі у грі всіх гравців та
кожному гравцю не більш, ніж 20
хвилин, зберігається при будь-яких
варіантах заміни (крім п’ятихвилинки).
У додатковій п’ятихвилинці відлік
ігрового часу гравців починається з
нуля.
Якщо немає шостого гравця для
заміни, заміна дозволяється:
якщо гравець вилучений з площадки за 5
фолів.
якщо гравець вилучений з площадки за
фол, що дискваліфікує.
якщо, на думку судді, травма гравця не дає
йому можливості продовжити гру.
У цьому випадку процедура заміни при
одержанні гравцем у перших 3-х періодах 5
фолів або фолу, що дискваліфікує, така:

гравця для продовження
капітан команди суперника.

гри

вибирає

Якщо в команді не залишається
гравців для заміни, то відміняються
обмеження ігрового часу для гравців
обох команд. У цьому випадку обидві
команди можуть зробити будь-які
заміни і виставити гравця(-ів), який(-і)
зіграє(-ють) у підсумку більше 20
хвилин.
20.5. Система захисту та
20.5. Система захисту та використання
20.6. Заслон захисникові, що опікує заслонів
гравця з м’ячем
20.5.1. Для команди юнаків та дівчат
вікової групи «Є» і молодше:
викласти у наступній редакції:
- Дозволяється грати тільки особистою
системою захисту;
- По всьому майданчику заборонені
будь-які
елементи
зонного
захисту
(пастки, подвійна опіка, підстрахування,
груповий відбір);
- Опіка гравця, що володіє м'ячем,
повинна бути на відстані витягнутої руки
(не більше одного метра);
- Не дозволяється використання будьяких заслонів для гравців з м’ячем (пік-нролл).
20.5.2. Для команд юнаків та дівчат
вікових груп «Г» і «Д»:
- Дозволяється грати тільки особистою
системою захисту;
Дозволяється
використання
елементів
зонного
захисту
(пастки,
подвійна опіка, підстрахування, груповий
відбір);
- Опіка гравця, що володіє м'ячем,
повинна бути на відстані витягнутої руки
(не більше одного метра);
- Дозволяються всі види заслонів для
гравців з м’ячем, або без м’яча.
20.5.3.
Покарання.
Порушення
положень п.п.20.5.1 та 20.5.2 визначає
суддя на майданчику.
20.5.3.1. Якщо до старшого судді або
до комісара зустрічі при порушенні
системи захисту, апелює тренер однієї з
команд, судді вправі зупинити гру.
Старший суддя зустрічі просить тренера
команди, що застосовує іншу систему
захисту, змінити її й попереджає його, що
у
випадку
повторного
застосування
зонного захисту або його різновидів (в т.ч.
зонний пресинг) він буде покараний
технічним фолом із записом «В1» у
протоколі в графі тренера. Рішення

старшого судді гри по
застосовуваної
системи
остаточним.

визначенню
захисту
є

Якщо тренера, покарано трьома
технічними фолами, кожний з яких «В»,
або один із них «С», його буде
дискваліфіковано до кінця гри.
Після
двох
дискваліфікацій
тренера буде відсторонено від участі у
черговому турі Чемпіонату ВЮБЛ.
2.5.3.2
У
випадку
визначення
застосування заслонів для гравців з
м’ячем,
суддя робить офіційне
попередження гравцям команди, що при
повторному
застосуванні
заслону
захисникові, що опікує гравця з м’ячем,
буде
призначено
покарання.
Про
попередження
повідомляють
також
тренера команди, і воно стосується будьякого члена цієї команди відносно таких
дій на весь час гри, що залишився.
Покарання: суддя зупиняє зустріч,
м’яч передають команді-супернику для
вкидання з-за бічної лінії з місця,
найближчого до порушення.
22. Умови фінансування заходу
та матеріального забезпечення
учасників
22.1. ФБУ несе витрати по організації
змагань,
по
відрядженню
(проїзд,
проживання, добові) до 3-х суддів на
кожний тур змагань (при необхідності),
нагородженню призерів та кращих гравців
змагань пам’ятними подарунками.
22.2. Витрати на нагородження переможців
та призерів фінальних змагань поточного
сезону кубками, медалями, дипломами - за
рахунок Мінмолодьспорту.
22.3. Витрати по оренді Палацу Спорту (м.
Київ)
здійснюються
за
рахунок
Мінмолодьспорту.
22.4. Організація, що відряджає, несе
витрати
по
відрядженню
команд
(14 гравців + 2 тренери) на кожний тур
змагань, їх харчуванню, розміщенню та
медичному страхуванню.

22. Умови фінансування заходу
та матеріального забезпечення учасників
22.1. ФБУ несе витрати по організації
змагань,
по
відрядженню
(проїзд,
проживання, добові) до 3-х суддів на
кожний тур змагань (при необхідності),
нагородженню
призерів
та
кращих
гравців змагань пам’ятними подарунками.
22.2. Витрати на підготовку та проведення
змагань (експлуатації спортивних споруд,
обслуговуванню цифрового обладнання і
статистичної обробки інформації та ін.
при проведенні ігор в Палаці Спорту та
спортивному комплексі «Меридіан» м.
Києва; нагородження: кубки, медалі,
дипломи; тощо) здійснюються ФБУ за
рахунок бюджетних коштів, кошторису на
організацію та проведення заходу, в
межах
асигнувань,
що
передбачені
Єдиним
календарним
планом
фізкультурно-оздоровчих та спортивних
заходів України на 2017 рік та 2018 рр.
22.3.
Витрати
на
страхування,
відрядження
представників
команд,
учасників, тренерів: проїзд до місця
змагань та зворотно, добові в дорозі,
харчування, проживання під час змагань
тощо - за рахунок організації, що
відряджає.
22.4. Організація/клуб, який приймає

23. Безпека та підготовка
проведення заходу

ігри, несе витрати згідно з «Регламентом
Чемпіонату України з баскетболу серед
юнацьких команд
- Всеукраїнська
Юнацька Баскетбольна Ліга (ВЮБЛ)
2015/2019 рр.», «Правилами проведення
Чемпіонату України з баскетболу серед
юнацьких команд 2015/2019 рр.» та
змінами та доповненнями до Регламенту
та Правил на сезон 2017/2018 рр.
місць 23.
Безпека
та
підготовка
місць
проведення заходу

Порядок підготовки спортивних споруд та
дотримання безпеки учасників і глядачів під
час проведення змагань проводиться у
відповідності
до
постанови
Кабінету
Міністрів України від 18.12.1998 р. № 2025
«Про порядок підготовки спортивних споруд
та інших спеціально відведених місць для
проведення
масових
спортивних
та
культурно-видовищних заходів».
З метою забезпечення безпеки глядачів та
учасників змагань спортивні змагання
проводяться тільки на спортивних спорудах,
прийнятих до експлуатації державними
комісіями, і за наявності актів технічного
обстеження придатності спортивної споруди
для проведення заходу.
Забезпечення безпеки спортсменів при
проведенні Чемпіонату України серед
юнацьких команд (ВЮБЛ) на всіх етапах
покладається на головну суддівську колегію
кожного туру, що затверджена ФБУ.

Порядок підготовки спортивних споруд та
дотримання безпеки учасників і глядачів
під час проведення змагань проводиться у
відповідності до постанови Кабінету
Міністрів України від 18 грудня 1998 року
№
2025
"Про
порядок
підготовки
спортивних споруд та інших спеціально
відведених місць для проведення масових
спортивних та культурно-видовищних
заходів".
З метою забезпечення безпеки глядачів
та учасників змагань спортивні змагання
проводяться
тільки
на
спортивних
спорудах, прийнятих до експлуатації
державними комісіями, і за наявності
актів технічного обстеження придатності
спортивної споруди для проведення
заходу.
Відповідальність
за
технічну
підготовленість і безпеку учасників під
час проведення змагань покладається на
керівників
організації/клубів/команд,
представників організації/клубів/команд
та особистих тренерів спортсменів.
До участі у змаганнях не допускаються
спортсмени без договорів добровільного
страхування від нещасних випадків під
час занять спортом.
Забезпечення безпеки спортсменів при
проведенні змагань покладається на
організацію/клуб
господаря
майданчику.

