ПОЛОЖЕННЯ
про реєстрацію аматорських змагань з баскетболу

Київ 2019

Стаття 1. Загальні положення.
1.1. Метою цього Положення є визначення та впровадження принципів
проведення реєстрації змагань з баскетболу серед аматорських команд в Україні,
реєстрації гравців, тренерів, порядку сплати реєстраційних внесків аматорських
змагань, гравців та тренерів.
1.2. Аматорське змагання – будь-яке змагання (турнір, ліга тощо) з баскетболу,
в т.ч. з баскетболу 3х3, яке організовується та проводиться будь-якою фізичною
або юридичною особою на території України по-за рамками чемпіонату України.
1.3. Завдання:
- Впорядкувати та систематизувати аматорські змагання в Україні.
- Сприяти проведенню змагань на рівні вимог статутних і регламентних
документів ФБУ.
- Встановити порядок реєстрації команд, їх гравців, тренерів, сплати внесків.
- Створити умови для забезпечення проведення змагань на високому рівні.
Стаття 2. Процедура реєстрації аматорського змагання
2.1. Реєстрацію аматорського змагання в ФБУ ініціює відповідно та федерація
баскетболу (міська, районна, обласна), в регіоні місцезнаходження якої
планується проведення змагання, та надсилає необхідні документи до ФБУ.
2.2. Для реєстрації аматорського змагання відповідна федерація баскетболу
подає до ФБУ наступні документи:
- лист з проханням про реєстрацію та інформацією про проведення відповідного
аматорського змагання із зазначенням назви змагання, кількості командучасників, території/місця проведення змагання, строків проведення тощо;
- положення (регламент) про проведення відповідного змагання, яке має бути
затверджене відповідною федерацією;
- заявковий лист кожної з команди - учасника змагання;
- підтвердження сплати реєстраційних внесків, передбачених в цьому положенні;
- згоду гравців, тренерів (за наявності) та осіб організаторів на збір та обробку
персональних даних;
- інші документи у разі необхідності.
2.3. Після надходження зазначених вище документів та сплати передбачених
внесків за реєстрацію, ФБУ надсилає до обласних федерацій баскетболу лист про
підтвердження реєстрації аматорського змагання, команд учасників, гравців та
тренерів, та публікує відповідні відомості на сайті ФБУ.
2.4. Всі гравці та тренер кожної команди – учасники аматорського змагання,
мають бути зареєстровані на сайті ФБУ.
Стаття 3. Умови сплати реєстраційних внесків
3.1. Для реєстрації аматорського змагання в ФБУ організатор змагання має
сплатити (або забезпечити оплату) на користь ФБУ грошовий внесок, сума якого
залежить від кількості команд, що приймають участь в змаганні, а саме: до 10-ти
команд учасників змагання – внесок за реєстрацію змагання становить 2500 (дві
тисячі) грн.; більше 10-ти команд учасників змагання – внесок за реєстрацію
змагання становить 5000 (п'ять тисяч) грн., застосовується до всіх змагань
починаючи з 1 вересня 2019 року; та надати підтвердження сплати гравцями та

тренерами на користь ФБУ внесків за їх реєстрацію в розмірі 120 (сто двадцять)
грн.
Внесок за реєстрацію аматорського змагання, вказаний в п. 3.1 цього Положення
застосовується до всіх змагань починаючи з 1 вересня 2019 року.
3.2. 50% від суми зазначених вище внесків, ФБУ, протягом 30 днів після
зарахування, перераховує на рахунок міської/обласної федерації баскетболу, в
якій зареєстроване змагання.
3.3. Внесок за реєстрацію аматорського змагання підлягає сплаті одноразово
протягом сезону аматорських змагань, а саме з 01 вересня поточного року по 31
серпня включно наступного.
Внесок за реєстрацію гравця та тренера підлягає сплаті одноразово протягом
сезону аматорських змагань, а саме з 01 вересня поточного року по 31 серпня
включно наступного.
3.4. Обов’язок сплати реєстраційного внеску гравця та тренера не стосується
гравців та тренерів команд – учасників Юнацької ліги, що зареєстровані всією
командою в поточному році в аматорському змаганні та в ВЮБЛ.
3.5. Наступні змагання підлягають реєстрації в ФБУ без сплати реєстраційних
внесків (в т.ч. гравця, тренера):
- змагання серед навчальних закладів;
- змагання серед фізкультурно-спортивних товариств (наприклад, ФСТ «Колос»,
ФСТ профспілок «Україна», ФСТ «Динамо», ФСТ «Спартак»);
- змагання, що проводяться Асоціацією ветеранів баскетболу України;
- змагання серед юнацьких команд (віком до 18 років);
- передсезонні змагання (турніри) серед команд – учасників Чемпіонату України
Першої, Вищої та Суперліги.
Стаття 4. Зареєстровані аматорські змагання
4.1. Після реєстрації аматорського змагання ФБУ розміщує відомості про
змагання, команди – учасників змагання, гравців та тренерів у відповідному
розділі на офіційному сайті ФБУ.
4.2. Під час кожного аматорського змагання ФБУ забезпечує ведення онлайнстатистики на сайті ФБУ, та онлайн-відеотрансляції ігор (фінальних стадій)
аматорського змагання у відповідному розділі на офіційному сайті ФБУ.

Генеральний секретар ФБУ

Драбіковський В.В.

Додаток №1
Заявковий лист
на участь в аматорському змаганні з баскетболу
(Назва команди)
№
за/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Капітан команди

_________________________
П.І.Б.

Тренер команди

_________________________
П.І.Б.

Дата
народження

Додаток № 2

ЗГОДА
на обробку персональних даних
Я,______________________________________________________________________
_ ___________________(прізвище, ім'я, по батькові)
народився «___»________________ року,
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010
року № 2297-УІ, шляхом підписання цього тексту, даю згоду Федерації баскетболу
України та організаціям, які входять до її системи (далі разом - ФБУ) на збір та обробку
моїх персональних даних: прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, з метою
створення баз даних та відображення їх на сайті (-ах) ФБУ.
Мої персональні дані, на обробку яких я даю цю згоду, можуть бути передані
третім особам тільки у випадках, передбачених законодавством України.
«_____» _________року ________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

