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ВИЗНАЧЕННЯ

в цьому Положеннi нижченаведенi термiни мають наступне значеЕня:

Орган - Комiсiя з пр:lвових вiдносин Федерацii баскетболу Украiни.

Виконавчий KoMiTeT ФБу - оргаII апеляцiйного оскарження рiшення про застосування
дисциплiнарноi санкцii.

суб'екти у сферi баскетболу - Bci юридичнi та фiзичнi особи, якi працюють або iншим чином
задiянi у сферi баскетболу, в т.ч. клуби та\або комаЕди, посадовi особио гравцi, тренери,
агенти, сУддi, допомiжнИй спортиВний персОнал, а тЕжоЖ об'еднанНя клубiв, команд, суддiв у
буль-якiй формi.

Правила чесноi гри (FAIR PLAY) - загальновизнанi у спортивному товариствi морально-
етичнi зобов'язання гравцiв, TpeHepiB та iнших фiзичних осiб, посадових осiб у сферi спорту
суворо дотримуватися прЕlвил змагань, не допускати заборонених прийомiв i методiв
боротьби, грубощiв, шахрайства, iнших протиправних дiянь, як засобу досягнення спортивних
результатiв.

Контракт - в TeKcTi цього Положення означае трудовий договiр, або договiр цивiльно-
правового характеру, укJIадений мiж суб'ектами у сферi баскетболу.



I. Загальнi положення

Стаття 1. Ще Положення розроблене на ocHoBi статутних i регламентуючих документiв ФБУ,
ФIБА, Закопу УкраТни кПро запобiгання впливу корупцiйних правопорушень на результати
офiцiйних спортивних змагань) та iнших нормативно-правових aKTiB Украiни.

Стаття 2. Це Положення визначае порядок застосування Органом до суб'ектiв у сферi
баскетболу дисциплiнарних санкцiй за здiйснення дисциплiнарних правопорушень.

Стаття 3. .Щiя Положення поширюеться на Bci випадки дисциплiнарних прЕtвопорушень,

пов'язаних з дiяльнiстю в баскетболi. .Щiя цього Положення не hоширюеться на випадки
правопорушень прttвил гри, порядку органiзацii та проведення офiцiйноi гри таlабо змагання
тощо (правовiдносини, що безпосередньо пов'язанi з грою таlабо змаганням).

Статгя 4. Норми Положення е обов'язковими для виконання та мають однакову юридичну
силу для Bcix суб'ектiв у сферi баскетболу.

Стаття 5. Bci суб'екти у сферi баскетболу зобов'язанi дотримуватись положень статутних та

реглЕlментуючих документiв ФБУ, ФIБА, правил чесноi гри (FAIR PLAY), цього Положення,
Закону Украiни кПро запобiгання впливу корупчiйних правопорушень на результати
офiцiйних спортивних змЕгань)) та iнших нормативно-правових акгiв Украihи.

Стаття 6. Bci суб'екти у cepi баскетболу повиннi супллiнно виконувати cBoi спортивнi,
професiйнi та службовi обов'язки, не допускати зловживань ними, утримуватись вiд
виконання неправомiрних рiшень чи вказiвок керiвництва та вiд задоволення пропозицiй
iнших осiб, що можуть протиправно вплинути на хiд або результат офiцiйноi гри або
змагання.

Стаття 7. Рiшення про Еакладення дисциплiнарних санкцiй приймаеться Органом на пiдставi

об'€ктивного, всебiчного та повного вивченЕя матерiалiв спрtlви про дисциплiнарне
правопорушення.

II. Мета та завдання Полохсення

Статгя 8. Метою цього Положення е впровадження единих спрttведливих i загальнозрозумiлих
принципiв вiдповiдальностi суб'ектiв у сферi баскетболу за скоення або спробу скоiти ними
дисциплiнарних прЕrвопорушень пiд час здiйснення дiяльностi у сферi баскетболу.

Стаття 9. Завданням цього Положення е

накладення, а також попередження
майбутньому.

III. Визначення i застосування Положення

Стаття 10. Положення застосовуеться при розглядi Bcix справ про вчиненi суб'ектами у сферi
баСКетболУ дисциплiнарнi правопорушення, визначенi цим Положенням, положеннями
статутних та регламентуючих докупtентiв ФБУ, ФIБА, Закону Украiни кПро запобiгання
впливу корупцiйних правопорушень на результати офiцiйних спортивних змагань).

встановлення дисциплiнарних санкцiй, та порядок ix
здiйснення дисциплiнарних правопорушень у



Статгя 1l. Якщо в Положеннi та iнших статутних i регламентуючих документах ФБУ вiдсутнi
положення, застосування яких необхiдне для вирiшення питання щодо накладення
дисциплiнарних санкцiЙ, Орган приймае рiшення вiдповiдно до норм ФIБА, якi безпосередньо

регулюють спiрнi вiдносини, та згiдно з якими застосовуються дисциплiнарнi санкцii.

IY. Щисциплiпарнi правопорушення. Визначення та ix видп

Стаття 12. ,Щисциплiнарним правопорушенням е протиправна уN{исна або необережна дiя чи
бездiяльнiсть суб'екта у сферi баскетболу, що суперечить HopMaM статугних i регламентуючих
дОКУментiв ФБУ, ФIБА, цього Положення, Закону Украiни ,iПро запобiгання впливу
корупцiЙних правопорушенi на результати офiцiЙних спортивних змЕганьD.

Стаття l3. Спроба здiйснити дисциплiнарне правопорушення прирiвнюеться до
правопорушення з точки зору накJIадення дисциплiнарних санкцiй.

Статгя 14. Часом здiйснення дисциплiнарного правопорушення е безпосереднiй час вчинення
ПРавОпОрУшення норм цього Полохення, стацдних i реглаrr,rентуючих докупrентiв ФБУ, ФIБА
та Закону Украihи кПро запобiгання впливу корупцiйних правопорушень на результати
офiцiйних спортивних змагань)).

Стаття 15. Особа, яка свiдомо пiдбурюе до правопорушення або виступае в ролi спiвуrасника,
пiдлягае дисциплiнарнiй вiдповiдальностi.

стаття 1б. Повторнiстtо правопорушення е вчинення тtжого ж таlабо iншого дисциплiнарного
ПРаВОПОРУШеННя, за яке на особу була накладена дисциплiнарна санкцiя протягом одного
змuгЕlльнОго сезонУ. За повТорне здiЙсненIIя дисциплiнарного правопорушення на особу-
порушника може бути накпадена бiльш серйозна дисциплiнарна санкцiя.

Стаття 17. Видаrrли дисциплiнарних правопорушень е:

о н€спортивнаповедiнка;
о невиконtlння рiшень суду;
о корупцiйнi правопорушення;
. невиконання зобов'язань, визначених контрактом;
о ставки на гру або змагання;
о укладення црzlвцем контракту з декiлькома клубами/командаlrли;
о фальсифiкачiя докрлентiв, усна./письмова заява, яка не вiдповiдае дiйсностi;о застосуваЕня допiнry;
о порушення статутних та реглап{ентуючих положень ФБУ, ФIБА.

Статгя 18. НеспортивIIа поведiнка.
неспортивною поведiнкою е поведiнка (вислови i/або дir) гравця, тренера, суддi, агента,
посадовоi особи клубу/команди, яка не вiдповiдае встановленим спортивним НормalN,I i
традицiям у баскетбольному спiвтовариствi, мае зухвалий, вульгарний, невъiчлпвий,нечесний
характер i обрахае певних осiб i/або органiзацiю; шкодить репугаuiт баскетболу та ФБу.

Кожено хто своею поведiнкою таlабо висловап{и завдае шкоди репугацii баскетболу та ФБУ,
використовуе баскетбольнi змагання для викликiв суспiльнiй моралi, пiдпадае пiд дiю
дисциплiнарних саrrкцiй.



За неспортивну поведiнку цравця, тренера або посадовоi особи клубу/команди, дисциплiнарна

санкцiя може бути застосована до клубу/команди, який (яку) представляють даний гравець,

тренер або посадова особа.

Стаття 19. Невиконання рiшень суду.
невиконанням рiшень суду е Еедодержання таlабо невиконання рiшення чи

попереджувальЕих заходiв Баскетбольного арбiтражного трибуналу (БАТ), СпортИВНОГО

арбiтражного суду У м. Лозанна (швейцарiя), а також рiшень господарських,

адмiнiстративних, мiсцевих загальних сулiв УкраiЪи, якi набрали заkоннОi СиЛИ.

Стаття 20. Корупцiйнi правопорушення.
Не допускаеться протиправний вплив у буль-який спосiб на результати офiцiйних iгор абО

змагань. Протиправним впливом на результати офiцiйних iгор в цьому Положеннi визнаеться

манiпулювання грою, тобто умисне вчинення корупuiйного правопоруIцення, спрямоВаного на
HeKopeKTHi змiни ходу гри чи його результатУ шJIяхоМ повного або часткового виключення
непередбачуваного характеру змагань i досягнення наперед визначеного ix наслiдку, з МетоЮ

отримання буль-якоi неправомiрноi перевчги для себе або для iнших.

Корупчiйним правопорушенням е буль-якi дii, що впливають або можуть вплинути на хiд
таlабо результат офiчiйноi гри, та в результатi яких вчинене хоча б одне з наступних дiянь:

1) пiдкуп або спроба пiлкупу гравцiв, TpeHepiB, суддiв, якi беруть rlacTb у офiuiйнiй грi,
посадових осiб у сферi баскетболу, примушування або пiдбурювання ix до таких дiянь чи

вступання з ними в змову стосовно результату офiuiйноi гри (кдоговiрноi> гри);
2) отримання гравцями, тренерап,Iи, суддями, якi беругь участь у офiцiйнiй грi, посадових

осiб у сферi баскетболу грошейо цiнних паперiв, iншого майна, користування ними послугами
майнового характеру, здобуття ними iнших зискiв i переваг внаслiдок дiянь, зазначених у п. 1

цiеi статгi.

Стаття 2 1 . Невиконання зобов'язань, визначених контрактом.
Не допускаеться невиконання або ненttлежне виконання зобов'язань, визначених контрактом,

що укJIадений мiж:
- клубами/командами та гравцями, тренерап{и, обслуговуючим персонЕrлом;
- об'еднаннями клубiв/команд та суддями;

Кожна сторона контракту, яка мае фiнансовi та iншi зобов'язання перед iншою стороною,
зобов'язана ix виконати належним чином. Вiдмова сторони вiд виконання або неналежне
виконання стороною контракту е грубим порушенням.

Стаття 22. CTaBKyl на гру або змагання.
Ставки - будь-яке парi iз залученням грошових ставок в очiкуваннi виграшу у грошовому
вираженнi з урахуванням майбутнього i невизначеного перебiгу подiй, пов'язаних з офiцiйною
грою або змаганням та його результатами.

Гравцям, тренерчlп4, суддям, забороняеться прямо або непрямо в буль-якiй формi
робити/розмiщати ставки, в т.ч. через iнших осiб, щодо результаry, перебiгу або iншого
аспекту офiцiйноi гри або змагання, в якому вони беруть участь.

Агентам забороняеться прямо або непрямо в будь-якiй формi робити/розмiщати ставки, в т.ч.
через iнших осiб, щодо результату, перебiгу або iншого аспекту офiцiйноi гри або змагання, в
якому бере участь гравець (гравцi), iнтереси якого представляе агент.



Стаття 23. Одночасне укладення гравцем контракту з декiлькома клубами/команда}{и.

Гравцям заборонено укладати контракт з новим клубом/командою за HmIBHocTi ранiше

укладеного та дiючого контракту з iншим клубом/командою. Для укJIадення гравцем

контракту з новим клубом/командою, дiя ранiше укладеного та дiючого контракту мае бути

припинена у спосiб, визначений самим контрtжтом, або вiдповiдно до чинного законодавства

УкраiЪи. ,Щане обмеження не застосовуеться до укладеЕня гравцем договору з

клубом/комЕIндою про тимчасовий перехiд (оренда гравця).

Статгя 24. Фальсифiкацiя, уqна/письмова заява, яка не вiдповiдае дiйЬностi
Фальсифiкацiя докуrиента чи усна/письмова змва, яка не вiдповiдае дiйсностi, а також ix
використання в дiяльностi, що пов'язана з баскетболом, тягне за собою застосування санкцiй,

передбачених статтями 27, 28 Положення.
Якщо порушник е офiцiйною особою, дисциплiнарна санкцiя у виглядi заборони здiйснювати
буль-яку дiяльнiсть, що пов'язана з баскетболом, застосовуеться строком не менше, нiж на 12

(дванадцять) мiсяцiв, а також сплати обов'язкового грошового внеску в cyMi вiд 50 000

гривень. У разi несrrлати грошового внеску - пожиттева заборона здiйснювати буль яку

дiяльнiсть, пов'язану з баскетболом.

Якщо порушення мае ознаки злочину, Орган мае право передати матерiали справи до
правоохоронних органiв для перевiрки.

Стаття 25. Порушення антидопiнгових правил, застосування допiнгу.
Суб'екти у сферi баскетболу несуть вiдповiда.тrьнiсть за знання того, що становить порушення
антидопiнгових правил, знання речовин та методiв, якi включенi до забороненого списку.
Порушенням антидопiнгових правил е застосування чи спроба застосування забороненоi

речовини чи методу, ухиляння, вiдмова вiд здачi проби чи неявка (без вагомих причин) для
забору проби, втручання або спроба втручання в будь-яку частину процедури допiнг-
контролю, володiння забороненою речовиною або забороненим методом, розповсюдження чи
спроба розповсюдження будь-яких заборонених речовин чи заборонених методiв, призначення
чи спроба призначення забороненоi речовини чи забороненого методу спортсмену пiд час
змагань, в перiод поза змаганнями , речовин та методiв, якi забороненi в поза:}магальний

перiод, iншi порушення передбаченi Антидопiнговими правилЕlI\{и Нацiоншtьного
антидопiнгового центру та Кодексом ВА,ЩА.

Процедура розгляду питань щодо порушень антидопiнгових прtlвил та притягнення до
вiдповiдальностi регулю€ться Антидопiнговими правилами Нацiонального антидопiнгового

центру та Кодексом ВА,ЩА.

,Щисциплiнарнi санкцiТ, застосовуються вiдповiдними органаN,Iи у зв'язку з порушенням
Антидопiнгових правил. Комiсiя з правових вiдносин ФБУ та Антидопiнговий KoMiTeT ФБУ
також зобов'язанi розглянуги даний вип4док i прийняти рiшення щодо накJIадення

дисциплiнарноi санкцii вiдповiдно до реглап,Iентних вимог ФБУ та зазначених вище правил.

V. .Щисциплiнарнi санкцii

Стаття 26. Дисциплiнарнi санкцii - це перелiк заходiв дисциплiнарного впливу у виглядi
вiдповiдних стягнень, якi накладаються Органом на суб'ектiв у сферi баскетболу за здiйснення
ними дисциплiнарного правопорушення.



статгя 27. Щпсциплiнарна санкцiя накладаеться на особу-порушника з урахуванням Bcix
обставин справи, мае вiдповiдати протиправному вчинку i вiдповiдати MeTi запобiгання
здiйсненню дисциплiнарного правопорушення як з боку особи, на яку вона накладаеться, так i
з боку TpeTix осiб у майбутньому.

Стаття 28. Щисциплiнарнi санкцii, якi можуть бути застосованi до юридичних осiб (в т.ч.
клубiв/команд):

- попередження;
- обов'язок сплатити грошовий внесок;
- заборона продавати квитки на домаrтrнi матчi;
- анулювання резульiату офiцiйного матчу;
- зобов'язання переграти гру;
- вирахування турнiрних очок (як в поточному чемпiонатi так i на майбутнiй);
- зобов'язання проведення домашнього матчу без уболiвальникiв;- заборона реестрацiТ нових гравцiв;
- виключення зi складу учасникiв чемпiонату;
- анулювання титулу, нагороди;
- вiдшкодування витрат, понесених ФБУ;
- по€днання вищевказаних санкцiй.

стаття 29. Щисциплiнарнi санкцii, якi можугь бути застосоваЕi до фiзичних осiб (в тому числi
фiзичних осiб - пiдприемцiв), якi працюють або задiянi у баскетболi:

_ попередження;
- обов'язок сплатити грошовий внесок;
- вiдкликання посвiдчення учасника офiцiйних змагань;
- заборона здiйснювати буль-яку дiяльнiсть, пов'язану з баскетболом (адмiнiстративну,

спортивну, професiйну та iH.) протягом визначеного або невизначеного перiоду, в т.ч.
пожиттеяа заборона (дисквалi ф iкацiя гравця/тренера/суддi) ;- заборона на )часть в мiжнародних змаганнях у складi нацiональних збiрних команд
УкраIни;

_ поеднаннявищевкtlзzlнихсанкцiй.

VI. Розгляд справ про дисциплiнарнi правопорушення та
прийняття рiшення про накладенЕя дисциплiнарних санкцiй

стаття 30. Процедура розгляду спрtlви про дисциплiнарне правопорушення.
На пiдстаВi усногО або письМовогО звернення будь-якоi особи, що володiе iнформацiею про
здiйснення суб'ектом у сферi баскетболу будь-якого дисциплiнарного правопорушення, до
ФБУ абО на пiдставi iнформацii, розмiщеноi в ЗМI чи отриманоi з iнших джерел, Президент
або Генеральний секретар ФБу надае доруIення Органу про розгляд справи про
дисциплiнарне правопорушення.

якщо зi скаргою звертаеться клуб, або фiзична особа, обов'язковий грошовий внесок за
розгляд Органом спрtlви, складае 5 000,00 грн. (П'ять тисяч гривень 00 копiйок).
Орган зобов'язаний об'ективно, дет€Iльно та всебiчно розглянуtи справу про дисциплiнарне
IIравопорушення.



Пiд час розгJIяду справи Орган обов'язково мае повiдомити особу, що вчиIIила дисциплiнарне
правопорушення, про розгляд питання щодо застосування до неi дисциплiнарноi санкцii,

запросити цю особу для отримання пояснень щодо своеi поведiнки (ознайомитись з його
позицiею щодо його поведiнки).

Пiсля об'€ктивного, детtlльного та всебiчного розгляду справи про дисциплiнарне
правопорушення Орган скJIадае вiдповiдний висновок та приймае рiшення про накJIадення

дисциплiнарноi санкцii щодо особи, що вtIинила дисциплiнарне правопорушення.
ФБУ направляе вiдповiдне повiдомлення разом зi сканкопiею рiшення про накладення
дисциплiнарноi санкцii до ФIБА.

Стаття 31. Поряло* о.*чо**ня рiшення про накладення санкцii.
Рiшення про накJIаденшI дисциплiнарноi санкцii може бути оскаржене зацiкавленою стороною
у Виконавчому KoMiTeTi ФБУ (KpiM рiшень про накладання санкцiй за корупцiйнi
правопорушення, якi не пiдлягають оскарженню). Вiдповiдна скарга (апеляцiя) мае бути
подана в письмовiй формi протягом 10-ти днiв з дати отримання зацiкавленою стороною
рiшення Органу. Особа, яка подае апеляцiю до Виконавчого KoMiTery ФБУ, мае сплатити на
користь ФБУ обов'язковий грошовий внесок у розмiрi 10 000,00 грн (.Щесять тисяч гривень 00
копiйок).
Виконавчий KoMiTeT ФБУ cBoiM рiшенням може змiнити, доповнити або скасувати рiшення
про накIIадення дисциплiнарноi санкцii, прийняте Органом.

Стаття З2. Рiшення, прийняте Виконавчим KoMiTeToM ФБУ, може буги оскаржене
зацiкавленою стороною в Спортивному арбiтражному сулi в м. Лозаннi.

YII.Iнше

Стаття 33. .Що цього положеЕня моllýль буги BHeceHi змiни та доповнення. Змiни та

доповнення до цього Попоження затверджуються рiшенням Виконавчого KoMiTeTy ФБУ.

Генеральний секретар
Федерацii баскетболу УкраiЪи в.в. дрАБIковськиЙ


