
Офіційні Правила баскетболу 2017 
Огляд основних змін 

 
На своєму засіданні у липні 2017 року Центральне бюро ФІБА схвалило низку змін  

у правилах. Нижче наведено огляд змін, які набрали чинности з 1 жовтня 2017 

року. 

 

Визначення команди (Ст. 2.4.5 і Ст. 4.2.1) 

 
Мета: Привести правила до практичних потреб. 

 

Зміни:  

Найбільшу кількість осіб, які супроводжують команду, і можуть сидіти на лаві, щоб 
виконувати спеціальні обов’язки, збільшено до 7. Отже, має бути найбільше  

16 місць для осіб на лаві команди. 

 
Спорядження гравців (Ст. 4.4.2) 

 

Мета: Запровадити додаткові подробиці в описі спорядження. 

 
Зміни:  
Дозволено таке спорядження (приладдя): 

• Бандажі-фіксатори для рук (компресійні рукави) чорного, білого або такого ж 
переважного кольору, що й майка (футболка), але вони повинні бути одного 
кольору для всіх гравців команди. 

• Бандажі-фіксатори для ніг (компресійні панчохи) чорного, білого або такого ж 

переважного кольору, що й шорти, але вони повинні бути одного кольору для всіх 
гравців команди. 

• Головна пов’язка чорного, білого або такого ж переважного кольору, що й майка 
(футболка), але вона повинна бути одного кольору для всіх гравців команди. 

Головна пов’язка не може закривати ніякої частини обличчя повністю або частково 

(очей, носа, губ і т.д.) і не може становити небезпеки для гравця, який її носить, 
та/або для інших гравців. Головна пов’язка не може мати елементів, що її 

застібують/відстібують навкруги обличчя та/або шиї та не може мати частин, що 
виступають над її поверхнею. 

• Пов’язки для зап’ястя (напульсники) шириною найбільше 10 см, з текстильного 

матеріалу, чорного, білого або такого ж переважного кольору, що й майка 
(футболка), але вони повинні бути одного кольору для всіх гравців команди. 

• Пов’язки на руках, плечах, ногах і т.д. чорного, білого або такого ж переважного 

кольору, що й майка (футболка) чи шорти, але вони повинні бути одного кольору 
для всіх гравців команди. 

• Бандажі-фіксатори для гомілки прозорого, чорного, білого або такого ж 

переважного кольору, що й шорти, але вони повинні бути одного кольору для всіх 
гравців команди. 
 

Ігрова форма (Ст. 4.3) 
 

Мета: Запровадити додаткові подробиці в описі форми. 
 

Зміни:  

• Майки (футболки) та шорти мають бути одного переважного кольору. 
• Рукави футболок повинні закінчуватися вище ліктя. Футболки з довгими рукавами 

не дозволені. 

• Шкарпетки повинні бути видні. 



Взуття (4.4.3) 
 

Зміни:  

Взуття може бути будь-якої комбінації кольорів, проте кросівки – лівий та правий – 

мають відповідати один одному за кольором. Вогні, що мерехтять, матеріали, які 
відбивають світло, чи інші прикраси не дозволені. 

 

Обов’язки тренерів (Ст. 7.1) 

 

Мета: Підготувати протокол, щоб не затримувати початок гри. 

 
Нова редакція: 

Список членів команди та іншу інформацію про команду передають секретареві не 

пізніше як за 40 хвилин до початку гри за розкладом. 
 

Гравець у процесі кидка (Ст. 15.1.3) 

 

Мета: Зробити більш ясним визначення процесу кидка. 
 

Зміни:  

Коли гравець перебуває у процесі кидка та після того, як на ньому вчинено фол, він 
виконує передачу, його більше не розглядають таким, що перебуває у процесі 

кидка. 
 
Правило про зайві кроки (Ст. 25.2) 

 
Мета: Запровадити єдине у всьому світі правило про зайві кроки, яке краще 

відображає те, що відбувається на майданчику. 

 
Нова редакція: 
• Під час переміщення, коли одна нога перебуває на підлозі, коли гравець приймає 

м’яч або закінчує ведення, інша нога або ноги, яка торкається майданчика, робить 
перший крок і стає опірною ногою. 

• Необхідно переглянути додаткові матеріали щодо нового правила про зайві кроки, 

які подано в окремій презентації.  
http://fbu.ua/news/zmini-v-oficiynih-pravilah-basketbolu-2017 

https://www.youtube.com/watch?v=hrnKx0_pgv4 

https://www.youtube.com/watch?v=Z47ClUjXZ2c 
https://www.youtube.com/watch?v=IX_6eD9bUmY 

https://www.youtube.com/watch?v=vIfmycSdGJM 

 

Імітація фолу (Ст. 33.16) 

 
Мета: Запроваджено визначення та процедуру у разі імітації фолу. 

 

Зміни:  

Імітація – це будь-яка дія гравця з метою удавати, що на ньому чинять фол, або  

з метою демонструвати показні перебільшені рухи, щоб справити враження, що на 
ньому чинять фол, і таким чином отримати незаслужену перевагу. 

Це недодержання правил може чинити як гравець нападу, так і гравець захисту. 

Запроваджено новий жест судді, що супроводжує процедуру. 

 
 

http://fbu.ua/news/zmini-v-oficiynih-pravilah-basketbolu-2017
https://www.youtube.com/watch?v=hrnKx0_pgv4
https://www.youtube.com/watch?v=Z47ClUjXZ2c
https://www.youtube.com/watch?v=IX_6eD9bUmY
https://www.youtube.com/watch?v=vIfmycSdGJM


Дискваліфікація до кінця гри (Ст. 36.3.3 та 37.2.3) 
 

Мета: Дискваліфікація до кінця гри тепер відбувається також і за 1 технічний 

і 1 неспортивний фол. 

 
Зміни:  

Гравець повинен бути також дискваліфікованим до кінця гри, якщо він покараний 

1 технічним і 1 неспортивним фолом. 

Гравець-тренер повинен бути також дискваліфікованим до кінця гри, якщо він 

покараний 2 технічними фолами як тренер, причому 1 з цих фолів може бути також 

неспортивним фолом, яким він покараний як гравець. 
 

Неспортивний фол (Ст. 37.1.1) 
 

Мета: Забезпечити більшу ясність щодо того, коли визначати неспортивний фол, 

і зберегти динаміку під час швидкого переходу у напад. 
 

Нова редакція: 

Неспортивний фол – це контактний фол гравця, який, на думку судді, є: 

• Надмірним, жорстким контактом, спричиненим гравцем, який намагався зіграти  
в м’яч або протидіяти супернику. 
• Контактом, спричиненим захисником, який не є законною спробою зіграти 

безпосередньо в м’яч відповідно до духу та цілей цих правил, і не є необхідним 
контактом у намаганні зупинити швидкий прорив або просування команди нападу 
під час швидкого переходу у напад. 

Це положення застосовують тільки до того, коли нападник почав процес кидка. 
• Необхідно переглянути додаткові матеріали щодо неспортивного фолу, які подано 

в окремій презентації.  

http://fbu.ua/news/zmini-v-oficiynih-pravilah-basketbolu-2017 
https://www.youtube.com/watch?v=XZ9H9l8U_v4 
https://www.youtube.com/watch?v=xVsCKzPJug4 

https://www.youtube.com/watch?v=7KuoVwTckPw 

https://www.youtube.com/watch?v=6-S5vRa27Tk 

https://www.youtube.com/watch?v=n4lpxpF3b_U 
 

Нове визначення для бригади суддів (Ст. 45.1) 

 
Мета: Уникнути плутанини у термінах. 

 

Зміни:  
Головний член бригади суддів з особливими завданнями та відповідальністю має 

нову назву: Crew chief (раніше Referee). (Оскільки в українському тексті плутанина 

у термінах відсутня, український термін старший суддя залишено без змін. – Прим. 
перекладача). 

Бригада суддів складається зі старшого судді та судді 1 і судді 2 (якщо присутній). 

 

Жести суддів (A) 

 

Мета: Запровадити 3 нові жести суддів. 

 
Зміни:  

1. Захоплення гравця : Рух передпліччям назад. 

2. Імітація фолу: Двічі опустити й підняти передпліччя (рух починається згори). 

http://fbu.ua/news/zmini-v-oficiynih-pravilah-basketbolu-2017
https://www.youtube.com/watch?v=XZ9H9l8U_v4
https://www.youtube.com/watch?v=xVsCKzPJug4
https://www.youtube.com/watch?v=7KuoVwTckPw
https://www.youtube.com/watch?v=6-S5vRa27Tk
https://www.youtube.com/watch?v=n4lpxpF3b_U


3. Перегляд за допомогою IRS: Рука простягнута горизонтально, обертати вказівним 
пальцем. 

 

Протокол (B) 

 
Мета: Привести правила до практичних потреб. 

 

Зміни:  

Застосовують такі незначні зміни у заповненні протоколу: 

• У протокол додано графу «Гра закінчилася о (год:хв)» 

• Секретар повинен застосовувати ручки двох різних кольорів. 
• У протоколі зазначають громадянство суддів. 

• Якщо команда представлена менше ніж 12 гравцями. 

• Якщо у складі команди є гравець-тренер. 
• У графі фолів відокремлюють фоли після першої половини та після закінчення гри. 

• Як виправляти помилки у веденні протоколу. 

• Підписи суддів за столом після закінчення гри. 

 
Покарання за фол (B.8.3) 

 

Мета: Виконувати однакове покарання за фол з дискваліфікацією; 2 штрафних 
кидки плюс володіння м’ячем. 

 
Зміни:  
Коли особа дискваліфікована, і цей фол відповідно до правил записують тренерові 

як фол особі на лаві команди, покаранням є 2 штрафних кидки як за будь-який 
інший фол з дискваліфікацією. У протокол цей фол записують як B2. 

Це стосується всіх фолів з дискваліфікацією осіб на лаві команди, таких як помічник 

тренера, запасні, видалені гравці, і це також стосується ситуації бійки. 
 
Процедура протесту (C) 

 
Мета: Привести процедуру протесту у відповідність з Регламентом ФІБА. 

 

Зміни:  
• Команда може подати протест, якщо її інтереси були утиснені через: 

    • помилку у веденні рахунку, відліку ігрового часу або часу кидка, яка не була 

виправлена суддями. 
    • рішення про поразку позбавленням права, відміну гри, відкладення гри, 

непоновлення гри, або рішення не грати гру. 

    • порушення у застосуванні відповідних правил. 

• Для того, щоб бути прийнятим, протест повинен відповідати такій процедурі: 

    • Капітан повинен не пізніше як через 15 хвилин після кінця гри підписати 
протокол у графі «Підпис капітана у разі протесту». 

    • Причини протесту повинні бути надані письмово не пізніше як через 1 годину 

після кінця гри. 

    • Збір у 1500 швейцарських франків застосовують тільки якщо протест відхилено. 

    • Старший суддя повинен подати письмовий рапорт про інцидент представникові 
ФІБА або Президенту Технічного Комітету. 

• Компетентне журі виносить рішення стосовно протесту так швидко, як це 

можливо, але не пізніше як через 24 години після кінця гри. 

• Рішення компетентного журі розглядають також як рішення, винесене відповідно 
до правил гри і не піддають подальшому перегляду або апеляції. 



Класифікація команд (Ст. 8.7, D.5 і D.6) 
 

Мета: Доповнити правила класифікації положенням про систему змагань із серією 

матчів з 2 ігор, удома і на виїзді, із загальним підрахунком очок. 
 

Зміни:  

• Для системи змагань із серією матчів з 2 ігор, удома і на виїзді, із загальним 
підрахунком очок 2 гри розглядають як 1 гру тривалістю 80 хвилин. 

• Якщо на закінчення 1-ї гри рахунок рівний, додаткового періоду не призначають. 
• Якщо загальний рахунок на закінчення обох ігор рівний, гру продовжують на 

стільки додаткових періодів по 5 хвилин, скільки потрібно, щоб порушити рівновагу 

в рахунку. 

• Переможцем серії стає команда, яка: 
– перемогла в обох іграх. 

– набрала загальну більшу кількість очок на закінчення 2-ї гри, якщо обидві 

команди виграли по одній грі. 
 

Баскетбольне обладнання (Частини 2, 10 і 11) 
 

Мета: Привести вимоги до обладнання у відповідність з технічними потребами. 
 

Зміни:  

Для рівня 1 і 2: 

• Щит повинен бути обладнаний світловими пристроями по його верхньому краю, які 
прикріплені до внутрішньої сторони щита, і які запалюються жовтим кольором тільки 
тоді, коли лунає сигнал годинника часу кидка. 

• Годинник часу кидка повинен мати сигнал, який указує на кінець часу кидка, коли 
дисплей демонструє нуль (0.0). 

• Годинник часу кидка повинен показувати час, що залишився, у секундах  

і у десятих частинах (1/10) секунди тільки протягом останніх 5 секунд періоду часу 
кидка. 
• Ці вимоги є рекомендованими з 1 жовтня 2017 року та є обов’язковими з 1 жовтня 

2018 року. 
 

Баскетбольне обладнання (Частини 7, 17 і 18) 
 

Мета: Повідомити про нові технічні зміни. 
 

Зміни:  

• Запроваджено м’яч розміру 5 для змагань з міні-баскетболу. 
• Випробування м’яча має додаткові вимоги. 

• Розділ про освітлення ігрового майданчика повністю перероблено. 

• Розділ про рекламні щити перероблено. 
 

Загальні зміни 
 

Зроблено незначні уточнення для кращого представлення тексту. 

 

Настанови суддям 
 

Початок періоду гри – свисток уваги 
Запроваджено свисток уваги (його подає активний суддя) на початку гри перед тим, 

як увійти до центрального кола, щоб виконати спірний кидок, та на початку всіх 

інших періодів і додаткових періодів перед тим, як передати м’яч у розпорядження 
гравця для вкидання з центральної лінії. 

 

Міє, Швейцарія, 15 серпня 2017 р. 


