
 
 

 

 

 
 

РЕГЛАМЕНТ 

проведення Всеукраїнських змагань 
"Кубок ВЮБЛ" серед юнацьких команд (юнаки та дівчата) 

сезону 2020/2021 рр. 

 

1. Цілі та завдання 
Змагання проводяться з метою: 
формування здорового способу життя та залучення молоді до регулярних 

занять фізичною культурою і спортом; 
популяризації та розвитку баскетболу серед юнацтва; 
підвищення спортивної майстерності юних баскетболістів; 
визначення кращих команд, гравців і тренерів серед команд юнаків та дівчат 

ВЮБЛ; 
виявлення найбільш підготовлених спортсменів до складу юнацьких збірних 

команд України та участі в офіційних міжнародних змаганнях. 

2. Терміни та місце проведення заходу 
Всеукраїнські змагання "Кубок ВЮБЛ" серед юнацьких команд (далі – 

Змагання) проводяться згідно з Єдиним календарним планом фізкультурно- 
оздоровчих та спортивних заходів України на 2020 рр., затвердженим Міністерством 
молоді та спорту України (далі – Мінмолодьспорт). 

Терміни та місце проведення заходу можуть змінюватися відповідно до 
календарного плану Федерації баскетболу України. 

3. Організація та керівництво проведенням заходу 
Загальне керівництво здійснюється Федерацією баскетболу України (далі – 

ФБУ). 
Безпосереднє проведення Змагань покладається на Департамент організації 

та проведення змагань ФБУ (далі – Департамент), обласні (міські) федерації 
баскетболу та організації/спортивні клуби, на базах яких відбуваються змагання. 



Департамент здійснює організацію і проведення чемпіонату, Кубку, інших 
офіційних змагань з баскетболу в Україні, та має право приймати рішення відповідно 
до регламентних документів ФБУ. 

4. Учасники заходу 
До участі у Змаганнях допускаються команди, які за результатами XVIІІ 

чемпіонату України з баскетболу серед команд юнаків та дівчат - Всеукраїнська 
Юнацька Баскетбольна Ліга (ВЮБЛ) сезону 2019/2020 рр.. посіли з 1 по 4 місце. 
Якщо команда, що посіла 1 – 4 місце в попередньому сезоні, відмовляться брати 
участь у Змаганнях, її місце займає команда, що була наступною у турнірній таблиці. 

Вікові групи учасників змагань: 
юнаки - Дивізіон А - 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 рр.н.; 
дівчата - 2004 (визначені окремим рейтингом ВЮБЛ сезону 2019/2020 рр.), 

2005, 2006 (Дивізіон А), 2007, 2008 рр.н.. 
Команди, що беруть участь у Змаганнях, погоджуються з Регламентом 

Змагань, Правилами проведення Змагань та зобов’язуються виконувати всі вимоги 
цього Регламенту та інших регламентних документів, що затверджені ФБУ. 

 
5. Характер заходу 

Змагання проводяться як командні для юнаків та дівчат з підрахунком 
рейтингу для регіонів за 1-4 місця. 

Змагання проводяться за коловою системою в одне коло в одному місті. 
Департамент має право змінити або адаптувати систему проведення Кубку 

ВЮБЛ. 

6. Програма проведення змагань 
Змагання проводяться у період з 10.09.2020 по 30.10.2020 р.. 

7. Безпека та підготовка місць проведення заходу 

Підготовка спортивних споруд та дотримання безпеки учасників і глядачів під 
час проведення змагань повинні відповідати постанові Кабінету Міністрів України від 
18.12.1998 року № 2025 "Про порядок підготовки спортивних споруд та інших 
спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно- 
видовищних заходів". 

З метою забезпечити безпеку 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 підготовку місць змагань та безпеку їх проведення несуть 
керівник організації/клубу - господаря майданчику та офіційний представник 
спортивної споруди. 

 Забезпечення  безпеки  спортсменів  при  проведенні  змагань  покладається  
на  організацію/клуб – господаря  майданчику. 
 

8.Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів 
Команді, що посіла І місце у змаганнях, присвоюють звання "Володар Кубку 

ВЮБЛ". 
Команду, що посіла І місце, нагороджують кубком. 
Гравців, тренерів та офіційних осіб команд-учасниць Кубку ВЮБЛ (не більш 

ніж 14 осіб в кожній команді), що посіли 1 – 4 місця, нагороджують медалями, 
дипломами та пам’ятними подарунками. 



Індивідуальними призами нагороджують трьох найкращих гравців Кубку 
ВЮБЛ кожної вікової групи серед команд юнаків та дівчат. 

9.Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 
 

Витрати на підготовку та проведення спортивних заходів (оренду приміщень, 
об’єктів, споруд (чи плату за користування ними), витрати на їх обслуговування і 
експлуатацію; оренду/експлуатацію спортивного обладнання та інвентарю 
довгострокового використання; підготовку/облаштування місць проведення 
необхідним обладнанням та технічними засобами; оплату послуг із статистичної 
обробки результатів з використанням цифрового обладнання; оплату послуг із 
забезпечення функціонування електронної системи суддівських відеопереглядів IRS; 
оплату транспортних послуг (у тому числі оренду автомобілів швидкої медичної 
допомоги, інших транспортних засобів); придбання за встановленими нормами 
лікарських засобів та виробів медичного призначення; оренду/експлуатацію 
спеціального медичного обладнання для обслуговування учасників; забезпечення 
суддівства змагань; оплату проїзду, проживання, харчування, добових учасникам 
(спортсменам, тренерам, суддям, комісарам, спостерігачам, суддям-секретарям 
(суддям за секретарським столом), статистикам, делегатам ФБУ), та оплату роботи 
(суддям, комісарам, спостерігачам, суддям-секретарям (суддям за секретарським 
столом), статистикам, делегатам ФБУ); оплату поліграфічних та інформаційних 
послуг; придбання медалей, дипломів (грамот), кубків, призів, цінних подарунків, 
пам’ятних призів, іншої нагородної атрибутики для переможців і призерів змагань, 
кращих гравців, переможців конкурсів; оплату послуг телевізійної та/або 
відеоонлайн трансляції; оплату послуг технічного супроводу передачі даних потоку 
ТБ трансляції матчів для каналів та онлайну в мережі Інтернет (сервер трансляції); 
оплату роботи коментаторів трансляцій матчів; оплату послуг із забезпеченням 
роботи серверів для зберігання медіафайлів (відео, фото); оренду обладнання, 
оргтехніки (чи платою за користування ними), витрати на їх обслуговування і 
експлуатацію; оплату послуг зв’язку; придбання канцелярських товарів для 
забезпечення проведення; придбання малоцінного спортивного інвентарю для 
учасників; здійснення розрахунково-касового обслуговування в установах банків 
тощо; інші витрати, пов’язані з організацією спортивних заходів, здійснює ФБУ за 
рахунок бюджетних коштів, в межах асигнувань, що передбачені Єдиним 
календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 
2020  рік. 

При проведенні змагань організація/клуб-господар, який приймає ігри, несе 
наступні витрати по організації ігор, оренді спортивної споруди, оплаті роботи 
суддів-секретарів та статистиків, охороні громадського порядку і безпеки, 
медичному забезпеченню, забезпеченню мінеральної води для команди-гостя (14 
пляшок по 1.0 л - на команду, для суддів (3 пляшки по 1.0 л), секретарів та суддів 
під час гри (8 пляшок по 0,5 л), онлайн-трансляції статистики домашніх матчів туру, 
оплату послуг телевізійної та/або відео онлайн трансляції, оплату послуг технічного 
супроводу передачі даних потоку трансляції матчів для каналів ТБ та онлайну в 
мережі Інтернет (сервер трансляції), оплату послуг з забезпеченням роботи серверів 
для зберігання медіафайлів (відео, фото), оплаті роботи на іграх допоміжного 
персоналу, радиста, робітників та інших, виходячи з розцінок, установлених для 
даної установи, забезпеченню статистиків комп'ютером з доступом до Інтернету, 
принтером; оплату послуг з перевезення учасників Змагань до місця проведення. 

 



Клуб/організація, що відряджає, оплачує проїзд до місця проведення змагань 
та зворотно, добові в дорозі, проживання в готелі, медичне страхування, харчування 
гравців, тренерів, офіційних осіб і осіб, що супроводжують команду. 

10.Терміни та порядок подання заявок на участь у заході 
Попередню заявку або лист, що підтверджує участь команди у змаганнях, з 

назвою команди клубу/юридичної особи, що  зареєстрований  в Україні, подають до 
ФБУ до 05.09.2020 р.: 

На електронні адреси: 
юнаки -     ybl_fbu@ukr.net Георгій Авотін 
дівчата - girls@ukrbasket.net Ірина Фамаре 

Поштою - адреса: Спортивна площа, 1, Палац спорту, офіс 315, 
Федерація Баскетболу України, м. Київ, 01001. 

Новою поштою – адреса: вул. Шота Руставелі, № 93, м. Київ. 

Іменну заявку (заявочний лист) встановленої форми на участь у змаганнях 
подають не пізніше ніж за п’ять календарних днів до початку календарних ігор 
вікової групи (оригінал поштою). 

Заявочний лист повинен бути надрукований та завірений обласною/місцевою 
федерацією баскетболу, керівником команди, лікарем з печаткою лікувально- 
фізкультурного диспансеру. 

11. Медико–санітарне забезпечення 
 

Організація та проведення змагань відбуваються з застосуванням посилених 
протиепідемічних заходів визначених  Постановою КМУ від 22.07.2020 № 641 «Про 
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на 
території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2». 

Медичний контроль здійснюється на місці проведення змагань. 
До участі у змаганнях не допускають спортсменів, які не мають договорів 

добровільного страхування від нещасних випадків під час занять спортом. 
 

Регламент є офіційним викликом на змагання. 

 
 
 
Генеральний секретар 
Федерації баскетболу України В.В.Драбіковський 
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