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ВИЗНАЧЕННЯ

В цьому Положенні нижченаведені терміни мають наступне значення:
Орган – Комісія з правових відносин Федерації баскетболу України.
Виконавчий комітет ФБУ – орган апеляційного оскарження рішення про застосування
дисциплінарної санкції.
Суб’єкти у сфері баскетболу – всі юридичні та фізичні особи, які працюють або іншим чином
задіяні у сфері баскетболу, в т.ч. клуби та\або команди, посадові особи, гравці, тренери,
агенти, судді, допоміжний спортивний персонал, а також об’єднання клубів, команд, суддів у
будь-якій формі.
Правила чесної гри (FAIR PLAY) – загальновизнані у спортивному товаристві моральноетичні зобов’язання гравців, тренерів та інших фізичних осіб, посадових осіб у сфері спорту
суворо дотримуватися правил змагань, не допускати заборонених прийомів і методів
боротьби, грубощів, шахрайства, інших протиправних діянь, як засобу досягнення спортивних
результатів.
Контракт – в тексті цього Положення означає трудовий договір, або договір цивільноправового характеру, укладений між суб’єктами у сфері баскетболу.

І. Загальні положення
Стаття 1. Це Положення розроблене на основі статутних і регламентуючих документів ФБУ,
ФІБА, Закону України «Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати
офіційних спортивних змагань» та інших нормативно-правових актів України.
Стаття 2. Це Положення визначає порядок застосування Органом до суб’єктів у сфері
баскетболу дисциплінарних санкцій за здійснення дисциплінарних правопорушень.
Стаття 3. Дія Положення поширюється на всі випадки дисциплінарних правопорушень,
пов’язаних з діяльністю в баскетболі. Дія цього Положення не поширюється на випадки
правопорушень правил гри, порядку організації та проведення офіційної гри та/або змагання
тощо (правовідносини, що безпосередньо пов’язані з грою та/або змаганням).
Стаття 4. Норми Положення є обов'язковими для виконання та мають однакову юридичну
силу для всіх суб’єктів у сфері баскетболу.
Стаття 5. Всі суб’єкти у сфері баскетболу зобов'язані дотримуватись положень статутних та
регламентуючих документів ФБУ, ФІБА, правил чесної гри (FAIR PLAY), цього Положення,
Закону України «Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати
офіційних спортивних змагань» та інших нормативно-правових актів України.
Стаття 6. Всі суб’єкти у сері баскетболу повинні сумлінно виконувати свої спортивні,
професійні та службові обов’язки, не допускати зловживань ними, утримуватись від
виконання неправомірних рішень чи вказівок керівництва та від задоволення пропозицій
інших осіб, що можуть протиправно вплинути на хід або результат офіційної гри або
змагання.
Стаття 7. Рішення про накладення дисциплінарних санкцій приймається Органом на підставі
об’єктивного, всебічного та повного вивчення матеріалів справи про дисциплінарне
правопорушення.
ІІ. Мета та завдання Положення
Стаття 8. Метою цього Положення є впровадження єдиних справедливих і загальнозрозумілих
принципів відповідальності суб’єктів у сфері баскетболу за скоєння або спробу скоїти ними
дисциплінарних правопорушень під час здійснення діяльності у сфері баскетболу.
Стаття 9. Завданням цього Положення є встановлення дисциплінарних санкцій, та порядок їх
накладення, а також попередження здійснення дисциплінарних правопорушень у
майбутньому.
ІІІ. Визначення і застосування Положення
Стаття 10. Положення застосовується при розгляді всіх справ про вчинені суб’єктами у сфері
баскетболу дисциплінарні правопорушення, визначені цим Положенням, положеннями

статутних та регламентуючих документів ФБУ, ФІБА, Закону України «Про запобігання
впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань».
Стаття 11. Якщо в Положенні та інших статутних і регламентуючих документах ФБУ відсутні
положення, застосування яких необхідне для вирішення питання щодо накладення
дисциплінарних санкцій, Орган приймає рішення відповідно до норм ФІБА, які безпосередньо
регулюють спірні відносини, та згідно з якими застосовуються дисциплінарні санкції.
IV. Дисциплінарні правопорушення. Визначення та їх види
Стаття 12. Дисциплінарним правопорушенням є протиправна умисна або необережна дія чи
бездіяльність суб’єкта у сфері баскетболу, що суперечить нормам статутних і регламентуючих
документів ФБУ, ФІБА, цього Положення, Закону України «Про запобігання впливу
корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань».
Стаття 13. Спроба здійснити дисциплінарне правопорушення
правопорушення з точки зору накладення дисциплінарних санкцій.

прирівнюється

до

Стаття 14. Часом здійснення дисциплінарного правопорушення є безпосередній час вчинення
правопорушення норм цього Положення, статутних і регламентуючих документів ФБУ, ФІБА
та Закону України «Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати
офіційних спортивних змагань».
Стаття 15. Особа, яка свідомо підбурює до правопорушення або виступає в ролі співучасника,
підлягає дисциплінарній відповідальності.
Стаття 16. Повторністю правопорушення є вчинення такого ж та/або іншого дисциплінарного
правопорушення, за яке на особу була накладена дисциплінарна санкція протягом одного
змагального сезону. За повторне здійснення дисциплінарного правопорушення на особупорушника може бути накладена більш серйозна дисциплінарна санкція.
Стаття 17. Видами дисциплінарних правопорушень є:
• неспортивна поведінка;
• невиконання рішень суду;
• корупційні правопорушення;
• невиконання зобов’язань, визначених контрактом;
• ставки на гру або змагання;
• укладення гравцем контракту з декількома клубами/командами;
• фальсифікація документів, усна/письмова заява, яка не відповідає дійсності;
• порушення статутних та регламентуючих положень ФБУ, ФІБА.
Стаття 18. Неспортивна поведінка.
Неспортивною поведінкою є поведінка (вислови і/або дії) гравця, тренера, судді, агента,
посадової особи клубу/команди, яка не відповідає встановленим спортивним нормам і
традиціям у баскетбольному співтоваристві, має зухвалий, вульгарний, неввічливий, нечесний
характер і ображає певних осіб і/або організацію; шкодить репутації баскетболу та ФБУ.

Кожен, хто своєю поведінкою та/або висловами завдає шкоди репутації баскетболу та ФБУ,
використовує баскетбольні змагання для викликів суспільній моралі, підпадає під дію
дисциплінарних санкцій.
За неспортивну поведінку гравця, тренера або посадової особи клубу/команди, дисциплінарна
санкція може бути застосована до клубу/команди, який (яку) представляють даний гравець,
тренер або посадова особа.
Стаття 19. Невиконання рішень суду.
Невиконанням рішень суду є недодержання та/або невиконання рішення чи
попереджувальних заходів Баскетбольного арбітражного трибуналу (БАТ), Спортивного
арбітражного суду у м. Лозанна (Швейцарія), а також рішень господарських,
адміністративних, місцевих загальних судів України, які набрали законної сили.
Стаття 20. Корупційні правопорушення.
Не допускається протиправний вплив у будь-який спосіб на результати офіційних ігор або
змагань. Протиправним впливом на результати офіційних ігор в цьому Положенні визнається
маніпулювання грою, тобто умисне вчинення корупційного правопорушення, спрямованого на
некоректні зміни ходу гри чи його результату шляхом повного або часткового виключення
непередбачуваного характеру змагань і досягнення наперед визначеного їх наслідку, з метою
отримання будь-якої неправомірної переваги для себе або для інших.
Корупційним правопорушенням є будь-які дії, що впливають або можуть вплинути на хід
та/або результат офіційної гри, та в результаті яких вчинене хоча б одне з наступних діянь:
1) підкуп або спроба підкупу гравців, тренерів, суддів, які беруть участь у офіційній грі,
посадових осіб у сфері баскетболу, примушування або підбурювання їх до таких діянь чи
вступання з ними в змову стосовно результату офіційної гри («договірної» гри);
2) отримання гравцями, тренерами, суддями, які беруть участь у офіційній грі, посадових
осіб у сфері баскетболу грошей, цінних паперів, іншого майна, користування ними послугами
майнового характеру, здобуття ними інших зисків і переваг внаслідок діянь, зазначених у п. 1
цієї статті.
Стаття 21. Невиконання зобов’язань, визначених контрактом.
Не допускається невиконання або неналежне виконання зобов’язань, визначених контрактом,
що укладений між:
- клубами/командами та гравцями, тренерами, обслуговуючим персоналом;
- об’єднаннями клубів/команд та суддями;
Кожна сторона контракту, яка має фінансові та інші зобов’язання перед іншою стороною,
зобов’язана їх виконати належним чином. Відмова сторони від виконання або неналежне
виконання стороною контракту є грубим порушенням.
Стаття 22. Ставки на гру або змагання.
Ставки – будь-яке парі із залученням грошових ставок в очікуванні виграшу у грошовому
вираженні з урахуванням майбутнього і невизначеного перебігу подій, пов’язаних з офіційною
грою або змаганням та його результатами.
Гравцям, тренерам, суддям, забороняється прямо або непрямо в будь-якій формі
робити/розміщати ставки, в т.ч. через інших осіб, щодо результату, перебігу або іншого
аспекту офіційної гри або змагання, в якому вони беруть участь.

Агентам забороняється прямо або непрямо в будь-якій формі робити/розміщати ставки, в т.ч.
через інших осіб, щодо результату, перебігу або іншого аспекту офіційної гри або змагання, в
якому бере участь гравець (гравці), інтереси якого представляє агент.

Стаття 23. Одночасне укладення гравцем контракту з декількома клубами/командами.
Гравцям заборонено укладати контракт з новим клубом/командою за наявності раніше
укладеного та діючого контракту з іншим клубом/командою. Для укладення гравцем
контракту з новим клубом/командою, дія раніше укладеного та діючого контракту має бути
припинена у спосіб, визначений самим контрактом, або відповідно до чинного законодавства
України. Дане обмеження не застосовується до укладення гравцем договору з
клубом/командою про тимчасовий перехід (оренда гравця).
Стаття 24. Фальсифікація, усна/письмова заява, яка не відповідає дійсності
Фальсифікація документа чи усна/письмова заява, яка не відповідає дійсності, а також їх
використання в діяльності, що пов’язана з баскетболом, тягне за собою застосування санкцій,
передбачених статтями 27, 28 Положення.
Якщо порушник є офіційною особою, дисциплінарна санкція у вигляді заборони здійснювати
будь-яку діяльність, що пов’язана з баскетболом, застосовується строком не менше, ніж на 12
(дванадцять) місяців, а також сплати обов’язкового грошового внеску в сумі від 50 000
гривень. У разі несплати грошового внеску - пожиттєва заборона здійснювати будь яку
діяльність, пов’язану з баскетболом.
Якщо порушення має ознаки злочину, Орган має право передати матеріали справи до
правоохоронних органів для перевірки.
V. Дисциплінарні санкції
Стаття 25. Дисциплінарні санкції - це перелік заходів дисциплінарного впливу у вигляді
відповідних стягнень, які накладаються Органом на суб’єктів у сфері баскетболу за здійснення
ними дисциплінарного правопорушення.
Стаття 26. Дисциплінарна санкція накладається на особу-порушника з урахуванням всіх
обставин справи, має відповідати протиправному вчинку і відповідати меті запобігання
здійсненню дисциплінарного правопорушення як з боку особи, на яку вона накладається, так і
з боку третіх осіб у майбутньому.
Стаття 27. Дисциплінарні санкції, які можуть бути застосовані до юридичних осіб (в т.ч.
клубів/команд):
- попередження;
- обов’язок сплатити грошовий внесок;
- заборона продавати квитки на домашні матчі;
- анулювання результату офіційного матчу;
- зобов’язання переграти гру;
- вирахування турнірних очок (як в поточному чемпіонаті так і на майбутній);
- зобов’язання проведення домашнього матчу без уболівальників;
- заборона реєстрації нових гравців;
- виключення зі складу учасників чемпіонату;

-

анулювання титулу, нагороди;
відшкодування витрат, понесених ФБУ;
поєднання вищевказаних санкцій.

Стаття 28. Дисциплінарні санкції, які можуть бути застосовані до фізичних осіб (в тому числі
фізичних осіб - підприємців), які працюють або задіяні у баскетболі:
- попередження;
- обов’язок сплатити грошовий внесок;
- відкликання посвідчення учасника офіційних змагань;
- заборона здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з баскетболом (адміністративну,
спортивну, професійну та ін.) протягом визначеного або невизначеного періоду, в т.ч.
пожиттєва заборона (дискваліфікація гравця/тренера/судді);
- заборона на участь в міжнародних змаганнях у складі національних збірних команд
України;
- поєднання вищевказаних санкцій.
VI. Розгляд справ про дисциплінарні правопорушення та
прийняття рішення про накладення дисциплінарних санкцій
Стаття 29. Процедура розгляду справи про дисциплінарне правопорушення.
На підставі усного або письмового звернення будь-якої особи, що володіє інформацією про
здійснення суб’єктом у сфері баскетболу будь-якого дисциплінарного правопорушення, до
ФБУ або на підставі інформації, розміщеної в ЗМІ чи отриманої з інших джерел, Президент
або Генеральний секретар ФБУ надає доручення Органу про розгляд справи про
дисциплінарне правопорушення.
Якщо зі скаргою звертається клуб, або фізична особа, обов’язковий грошовий внесок за
розгляд Органом справи, складає 5 000,00 грн. (П’ять тисяч гривень 00 копійок).
Орган зобов’язаний об’єктивно, детально та всебічно розглянути справу про дисциплінарне
правопорушення.
Під час розгляду справи Орган обов’язково має повідомити особу, що вчинила дисциплінарне
правопорушення, про розгляд питання щодо застосування до неї дисциплінарної санкції,
запросити цю особу для отримання пояснень щодо своєї поведінки (ознайомитись з його
позицією щодо його поведінки).
Після об’єктивного, детального та всебічного розгляду справи про дисциплінарне
правопорушення Орган складає відповідний висновок та приймає рішення про накладення
дисциплінарної санкції щодо особи, що вчинила дисциплінарне правопорушення.
ФБУ направляє відповідне повідомлення разом зі сканкопією рішення про накладення
дисциплінарної санкції до ФІБА.
Стаття 30. Порядок оскарження рішення про накладення санкції.
Рішення про накладення дисциплінарної санкції може бути оскаржене зацікавленою стороною
у Виконавчому комітеті ФБУ. Відповідна скарга (апеляція) має бути подана в письмовій формі
протягом 10-ти днів з дати отримання зацікавленою стороною рішення Органу. Особа, яка
подає апеляцію до Виконавчого комітету ФБУ, має сплатити на користь ФБУ обов’язковий
грошовий внесок у розмірі 10 000,00 грн (Десять тисяч гривень 00 копійок).

Виконавчий комітет ФБУ своїм рішенням може змінити, доповнити або скасувати рішення
про накладення дисциплінарної санкції, прийняте Органом.
Стаття 31. Рішення, прийняте Виконавчим комітетом ФБУ, може бути оскаржене
зацікавленою стороною в Спортивному арбітражному суді в м. Лозанні.
VII. Інше
Стаття 32. До цього положення можуть бути внесені зміни та доповнення. Зміни та
доповнення до цього Положення затверджуються рішенням Виконавчого комітету ФБУ.

