


1. Мета і завдання 

Популяризація дитячо-юнацького баскетболу на всій території України, як одного з 

напрямків здорового способу життя; 

Ефективне використання можливостей аматорського баскетболу для вирішення 

соціальних завдань, таких як боротьба з тютюнопалінням, алкоголізмом, наркоманією, 

злочинністю серед підлітків; 

Підготовки перспективних баскетболістів для участі в юнацьких збірних командах 

України; 

Виховання почуття дружби і взаємодопомоги, командного духу у підростаючого 

покоління. 

2. Строки та місце проведення змагань 

Змагання проводяться відповідно до Календарного плану заходів з баскетболу 

Федерації баскетболу України на 2016/2017 р.р. упродовж навчального року, з жовтня по 

травень місяць по всій території України. 

3. Характер заходу 

Чемпіонат України з баскетболу серед юнацьких команд – Всеукраїнська юнацька 

баскетбольна ліга (ВЮБЛ) Дивізіон «Б» проводиться у три етапи: 

Перший етап – «Обласний».  
Змагання проводяться в межах області для всіх бажаючих дитячо-юнацьких 

команд. 

На першому етапі команди в своєму регіоні повинні грати за коловою системою в 

два кола. 

За підсумками першого етапу визначаються місця з першого по останнє. 

Команди, що зайняли місця з 1 по 4, грають Фінал 4-х: команда, що зайняла 1-е 

місце, грає з командою яка посіла 4-е місце, а команди, що посіли 2-3 місця, відповідно, 

між собою. Переможці цих пар на наступний день зустрічаються в грі за 1-2 місця, а ті, 

хто програв, грають за 3-4 місця.  

Другий етап – «Регіональний». 

До цього етапу змагань виходять команди, що зайняли найвищі місця на обласному 

етапі за квотою Директорату ФБУ. Квота залежатиме від кількості учасників на 

обласному етапі. Після визначення остаточної кілкьості учаників другого етапу, команди 

жеребкуванням утворюють групи та грають за коловою системою в одне коло.  

Команди, що посіли перші місця в групах виходять до фінального етапу змагань. 

Третій етап – «Фінал». 

Фінальний етап проходитиме в м. Києві, де буде визначено чемпіона та призерів  

ВЮБЛ ДИВІЗІОН «Б».  

Система проведення фіналу буде визначена по закінченню другого етапу. 

В ході проведення матчів бажано здійснювати відео та фото зйомку, в перервах між 

чвертями проводити музичні паузи, виступи, конкурси та інші розважальні заходи, з 

метою залучення найбільшої кількості учасників та глядачів. 

Фінал також повинен проходити зі святковими культурно-спортивними заходами. 

4. Організація та керівництво проведенням заходу 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюється 

Директоратом чемпіонату України Федерації баскетболу України (надалі – Директорат 

ФБУ). 

Безпосереднє проведення регіональних змагань покладається на обласний або 

міський осередок ФБУ в даному регіоні, а також на Головну суддівську колегію, яка 

призначається Директоратом. 

Суддівська колегія здійснює безпосередню роботу по забезпеченню проведення 

календарних ігор і їх обслуговуванню: 

Середній, молодший вік: 2 судді в полі (старший суддя, суддя). 

Секретаріат - 3 людини: 1 - протокол гри, 1 - табло, час, 1 - статистика. 

Статистика може вестися в спрощеному варіанті. 



 

5. Вимоги до учасників  

До участі в Чемпіонаті України серед юнацьких команд (ВЮБЛ) ДИВІЗІОН«Б» 

допускаються усі бажаючі команди юнаків та дівчат учбових закладів, збірних команд 

районів, баскетбольних клубів, ДЮСШ, та ін. дитячо-юнацьких спортивних закладів 

(ДЮСЗ), що подали офіційну заявку до Директорату ФБУ. 

Команди (юнаки та дівчата) допускаються до участі в змаганнях за умови 

дотримання вимог даного Положення. 

Чемпіонат України серед юнацьких команд (ВЮБЛ) ДИВІЗІОН«Б» проводиться за 

віковими групами: U-16 2001-2002 р.н.; U-14 2002-2003 р.н., U-12 2004-2005 р.н., U-10 

2006 р.н. і молодше. 

До участі в змаганнях кожної вікової групи допускаються гравці молодші за віком 

не більше, ніж на два роки. 

Гравець може бути заявлений в командах різних вікових груп, тільки свого клубу, 

ДЮСШ та ін., але не більш ніж в двох юнацьких вікових групах. 

Склад команди кожної гри – 14 осіб (12 гравців + 2 тренери). 

Під час гри допускається присутність у зоні лави команди не більше 2-х осіб, що 

супроводжують команду. 

На кожному окремому турі кількісний склад команди, в т.ч. місцевої, не повинен 

перевищувати 18 осіб (14 гравців, 2 тренери та 2 особи, що супроводжують команду, у т.ч. 

лікар, масажист, керівник команди). 

У винятковому випадку, за письмовою згодою тренерів команд, які беруть участь, 

до складу команди може бути заявлено по 1 гравцю на 1 рік старше, якщо рівень його 

підготовки не може вплинути на результат матчу. 

Тренер команди суперника може в односторонньому порядку заборонити грати 

такому гравцеві і тоді цей гравець не зможе брати участь в грі. 

У наймолодшій віковій категорії U-12 2004-2005р.н., U-10 2006 р.н. і молодше 

склади команд можуть бути змішаними (і хлопчики, і дівчатка відповідного віку). 

Під час гри на лаві команди мають право перебувати тільки ті гравці команди, 

тренери, особи, що супроводжують команду, які  допущені до гри. 

Ігрова форма повинна відповідати вимогам «Офіційних Правил баскетболу». 

6. Вимоги до тренерів 

Тренер команди та керівник організації несуть відповідальність за достовірність 

інформації, зазначеної в документах команди й гравців. 

Тренер відповідає за стан здоров'я гравців своєї команди разом з лікарем, що 

підписав медичний допуск на заявочному листі команди. 

Тренер відповідає за облік кількості технічних фолів і фолів, які дискваліфікують 

гравця, і контролюють правильність виконання покарання своїми гравцями. 

Тренери команд, що зустрічаються, зобов'язані напередодні гри обговорити між 

собою колір ігрової форми. 

Не пізніше, ніж за 10 хвилин до початку гри, зазначеного в розкладі, тренери обох 

команд повинні підтвердити свою згоду із прізвищами та номерами гравців, прізвищами 

тренерів, проставляючи підпис у протоколі гри. У той же час вони повинні вказати 5 

гравців, які почнуть гру. Тренер команди А першим надає цю інформацію. 

Тренер і помічник тренера повинні бути присутніми на представленні команд 

перед початком гри. 

Тренер, помічник тренера, офіційні особи (керівники організації, клубу/команди), 

які знаходяться в зоні лавці команди під час гри, (крім лікаря і масажиста), повинні бути 

одягнути офіційно (костюм, сорочка, краватка). 

Спортивний одяг та взуття є неприйнятними. 

7. Заявка на участь в змаганнях. Умови переходу та дозаявки гравців. 

Для участі в змаганнях до обласної або міської федерації баскетболу в даному 

регіоні команда-учасник направляє лист в довільній формі, що підтверджує участь 



команди в змаганнях. В цьому листі також повинна бути зазначена назва команди, 

орієнтовна кількість гравців, тренерів, адміністративного персоналу (в разі наявності), а 

також бажання чи не бажання приймати домашні тури із зазначенням дат та спортивних 

споруд, де планується їх проводити. 

Заявка повинна бути подана одним із зазначених засобів зв’язку: поштою, 

електронною поштою або факсом за сім днів до дати початку змагань. 

Іменна заявка команди повинна бути НАДРУКОВАНА (зразок додається). 

В заявці вказуються: назва команди, місто, список гравців в АЛФАВІТНОМУ 

порядку (прізвище, ім’я та по батькові, рік і дата народження, амплуа, № школи, клас, 

домашня адреса, телефони, перший тренер); тренерів (прізвище, ім’я та по батькові, рік і 

дата народження, домашня адреса, телефони (домашній, службовий, мобільний). 

Заявочний лист повинен бути завірений місцевою федерацією баскетболу, міським 

управлінням з фізичної культури та спорту, директором навчального закладу, тренером та 

лікарем лікарсько-фізкультурного диспансеру. 

До заявки додаються наступні документи гравця/тренера:  

ксерокопія 1,2,11(12) сторінок паспорта або свідоцтва про народження;  

2 фотокартки розміром 3х4 см., із зазначенням на зворотньому боці прізвища; 

згода на збір та обробку персональних даних (зразок додається); 

ксерокопії документів про освіту головного тренера, помічників; 

довідка з реквізитами команди – назва, коротка характеристика спортивної 

споруди, в якій команда тренується та/або планує приймати домашній тур, адреса 

місцязнаходження, 3-4 фотографії за розміром не менші ніж 10х15 см.  

загальну фотографію команди в ігровій формі, тренера та логотип клубу/команди в 

цифровому варіанті для розміщення на офіційному сайті ФБУ 

Оригінали документів, зазначених в цьому розділі мають буи надані до початку 

змагань до мандатної комісії в регіоні проведення змагань. Гравця не буде допущено до 

участі в змаганнях, якщо він не може надати до обласної або міської федерації баскетболу 

в даному регіоні та мандатної комісії всі необхідні документи, або його документи 

оформлено неналежним чином. 

Дозаявка гравця який вже подав документи, можлива за умови, що на момент 

дозаявки у команди, згідно календаря змагань, залишається хоча б один тур обласного 

чемпіонату.  

8. Фінансові витрати команд 

Команди несуть такі фінансові витрати: 

Заявочний внесок на участь у ВЮБЛ ДИВІЗІОН «Б» - _____ грн. з команди. 

Витрати команди на проведення змагань на домашньому майданчику 

передбачають: 

- забезпечення спортзалу для проведення ігор; 

- забезпечення оплати суддівства; 

- забезпечення медичного працівника. 

Для обслуговування ігор необхідна наявність технічного працівника, 

прибиральниці, радиста. 

Витрати на відрядження (проїзд, добові, проживання, харчування) за рахунок 

організацій, що відряджають. 

9. Вибір місця проведення турів змагань 

Місця проведення турів змагань визначає обласна або міська федерації баскетболу 

в даному регіоні з урахуванням географічного розташування міста, зручності під'їзду до 

нього, наявність зручної й теплої спортивної бази з роздягальнями й гарячою водою в 

душових, наявності кваліфікованих суддів і суддів-секретарів місцевої суддівської колегії, 

а також з урахуванням цікавих планів-заходів щодо проведення турів, організації та 

проведення різних конкурсів, нагородження кращих гравців команд, створення не 

дорогих, але якісних умов для проживання і харчування учасників, активного 



підключення для висвітлення змагань телебачення та засобів масової інформації, 

організації культурної програми для учасників і т.д. 

10. Підтвердження на участь в змаганнях, переноси ігор 

Після одержання виклику на етап змагань, команда зобов'язана не пізніше ніж за 7 

днів до дати початку туру змагань в телефонному режимі підтвердити свою участь, 

повідомивши дату прибуття та чисельний склад. 

Перенос гри або туру можливий за умови письмової згоди всіх учасників та 

обов’язкового повідомлення про дату, час та місце переносу до обласної або міської 

федерації баскетболу в даному регіоні або Директорату змагань. 

У випадку, коли команда звернулася з проханням про перенос гри або туру з 

поважної причини (в т.ч. місцевий карантин, хвороба, травми гравців або несприятливі 

погодні умови і т.п.), і не може дійти згоди з командами-суперницями, дату переносу та 

місце змагань визначає обласна або міська федерації баскетболу в даному регіоні або 

Директорат.  

Всі календарні ігри, що перенесені, мають бути зіграні до закінчення поточного 

етапу змагань ВЮБЛ ДИВІЗІОН «Б». 

11. Відмова від участі в змаганнях 

При наявності виклику на участь у будь-якому турі чемпіонату, але неможливості 

прибути на нього за якимись причинами, команда повинна негайно письмово сповістити 

про це Директорат (по факсу або електронною поштою) та організацію, що приймає тур. 

У випадку відмови команди від участі в півфінальному, фінальному, перехідному, 

відбірному турнірі, її місце займає команда, що буде визначена Директоратом за 

спортивним принципом. 

12. Додаткові вимоги 

На всіх турах будь-якого етапу Чемпіонату ВЮБЛ Дивізіон «Б» повинні 

виконуватися наступні вимоги до формату та порядку проведення: 

 урочисте відкриття і закриття туру змагань; 

 представлення гравців, тренерів і суддів перед кожною грою; 

 проведення спортивних конкурсів; 

 визначення й нагородження кращих гравців і команд туру призами; 

У спортивному комплексі повинні бути роздягальні з душовими і гарячою водою. 

Приймаюча організація зобов'язана забезпечити роботу лікаря в ігровому залі під 

час проведення змагань. Лікар повинен перебувати в безпосередній близькості від 

ігрового майданчика. Лікар повинен бути представлений командам перед початком гри. 

13. Класифікація команд 

Місця команд у чемпіонаті визначаються відповідно до розділу «D-Класифікація 

команд» «Офіційних Правил баскетболу». 

По закінченні кожного туру головний суддя зобов'язаний надати всім командам, 

що брали в ньому участь, підсумкову таблицю туру із зазначенням зайнятих місць, що має 

бути підписана головним суддею і головним секретарем даного туру. 

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 обласною або міською федерацією 

баскетболу в даному регіоні або 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. 

 



14. Правила гри 

Всі ігри чемпіонату проводяться відповідно до «Офіційних Правил баскетболу», а 

також даного Положення. 

Ігри в середній віковій категорії U-16, U-14 повинні проводитися якісними м'ячами 

№ 7 (юнаки) та № 6 (дівчата), у віці U-12, U-10 № 5. 

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 міні-баскетболі (до 12 

років). 

У наймолодшій віковій категорії ігровий час між гравцями команд розподіляється 

наступним чином: 

Перша чверть: перша п'ятірка гравців + 1 заміна. 

Друга чверть: інша п'ятірка гравців + 1 заміна, з тих, що не виходили на майданчик. 

Третя і четверта чверті: в будь-якому складі, який визначить тренер. 

У заявці кожної команди протягом сезону може бути заявлено не більше 24-х 

гравців, 2 тренера, лікар, керівник. 

У кожній грі можуть взяти участь не більше 12 гравців, 2 тренера, (не менше 10 

гравців, 1 тренер). 

Гравці, які приймають участь в ВЮБЛ не мають права приймати участь в                                       

ВЮБЛ ДИВІЗІОН «Б». 

15. Нагородження переможців і призерів 

Команди-призери кожного етапу ВЮБЛ Дивізіон «Б» нагороджуються кубками, 

медалями, дипломами відповідного ступеню. 

Команді-переможниці Всеукраїнської Юнацької Баскетбольної Ліги ДИВІЗІОН 

«Б» у кожній віковій групі присвоюється звання «Чемпіон Всеукраїнської Юнацької 

Баскетбольної Ліги ДИВІЗІОН «Б» і команда нагороджується кубком, медалями  та 

дипломом. 

Команди, що займуть ІІ і ІІІ місця, нагороджуються кубками, медалями  та 

дипломами. 

Тренери команд, що посіли І-ІІІ місця, нагороджуються дипломами та пам’ятними 

подарунками. 

Нагородженню підлягають 12 гравців та 2 тренери. 

Нагородженню також підлягають п’ять найкращих гравців у кожній віковій 

категорії ВЮБЛ ДИВІЗІОН «Б» кожного сезону. 

16. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 

ФБУ несе витрати по організації змагань, нагородженню призерів та кращих 

гравців змагань пам’ятними подарунками. 

Витрати на нагородження переможців та призерів фінальних змагань поточного 

сезону кубками, медалями, дипломами - за рахунок ФБУ. 

17. 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 ДИВІЗІОН «Б») на всіх етапах покладається на головну 

суддівську колегію кожного туру, що затверджується ФБУ. 



Медичний супровід змагань має бути забезпечений на всіх етапах та здійснюється 

за рахунок приймаючої сторони. 

20. Контакти  

Федерація баскетболу України 

Спортивна площа, 1, Палац Спорту, 

офіс 315, м. Київ, 01001 

телефони: приймальня ФБУ (044) 239 86 01 

директорат (044) 239 86 04 (05, 07) 

Бабик Андрій Олександрович  

моб. +38(067)720-00-92  

e-mail: kuratorfbu@gmail.com 

 

Це положення є офіційним запрошенням для участі в ВЮБЛ ДИВІЗІОН «Б» 

сезону 2016/2017 

 


