РЕГЛАМЕНТ
проведення XХVІІІ чемпіонату України з баскетболу
серед жіночих команд
сезону 2018/2019 рр.
1. Цілі і завдання
Змагання проводяться з метою:
популяризації та розвитку баскетболу в Україні;
підвищення спортивної майстерності;
виявлення найбільш підготовлених спортсменів до складу збірної
команди України, участі в офіційних міжнародних змаганнях та Європейських
клубних змаганнях ФІБА;
оцінки роботи тренерсько-викладацького складу, фізкультурноспортивних організацій, закладів фізичної культури і спорту;
пропаганди здорового способу життя та залучення молоді до активних
занять спортом.
2. Строки і місце проведення заходу
Змагання проводяться згідно з календарем спортивних заходів,
затверджених Федерацією баскетболу України на 2018 рік та 2019 рік.
Строки та місце проведення заходу можуть змінюватися відповідно до
календарного плану Федерації баскетболу України.
3. Організація та керівництво проведенням заходу
Загальне керівництво здійснюється Міністерством молоді та спорту
України (далі – Мінмолодьспорт) і Федерацією баскетболу України (далі –
ФБУ).

Безпосереднє проведення змагань покладається на директорат
чемпіонату України (далі за текстом – директорат), який затверджується
Виконавчим комітетом ФБУ, обласні (міські) федерації баскетболу,
організації/спортивні клуби, на базах яких відбуваються змагання.
Директорат здійснює організацію та проведення чемпіонату, Кубку та
інших офіційних змагань з баскетболу в Україні, та має право приймати
рішення відповідно до регламентних документів ФБУ.
4. Учасники заходу
До участі в XХVІІІ Чемпіонаті України з баскетболу сезону 2018/2019
рр. серед жіночих команд допускаються команди учбових закладів, збірних
команд районів, міст, областей, баскетбольних клубів, ДЮСШ, СДЮШОР,
УФК, УОР, ліцеїв та інтернатів спортивного профілю, ін. дитячо-юнацьких
спортивних закладів (ДЮСЗ), що подають офіційну заявку до ФБУ та
виконують необхідні вимоги до учасників чемпіонату.
Команди, що приймають участь у змаганні, автоматично визнають
вимоги "Регламенту про проведення XХVІІІ чемпіонату України сезону
2018/2019 рр. серед жіночих команд" та інших регламентних документів, що
затверджені Мінмолодьспортом та ФБУ.
5. Характер заходу
Змагання проводяться як командні для жінок з підрахунком рейтингу
для регіонів за 1-12 місця.
Дивізіон "А" (Суперліга).
Змагання розподілені на етапи.
Перший етап.
Команди грають чотири кола за системою роз’їзного календаря (одна гра
на своєму майданчику, одна гра на майданчику суперника).
Другий етап.
Команди, що посіли на першому етапі місця з 1 по 4, грають за
системою плей-оф 1/2 фіналу до двох перемог (перший та третій матчі
граються на майданчику команди, що посіла вище місце на першому етапі,
другий матч грається на майданчику команди, що посіла нижче місце на
першому етапі).
Матчі за 1-2 і 3-4 місця команди грають за системою плей-оф до трьох
перемог (перший, другий та п’ятий матчі граються на майданчику команди,
що посіла вище місце на першому етапі, третій та четвертий матчі граються на
майданчику команди, що посіла нижче місце на першому етапі).
Інші команди в підсумковій класифікації займають місця згідно з
результатами на першому етапі.
Дивізіон "Б" (Вища ліга).
Змагання розподілені на етапи.

Перший етап.
Команди розподіляються на дві групи за територіальним розташуванням
та спортивним принципом, у спірних ситуаціях – жеребкуванням
директоратом.
Команди грають в двох групах у чотири кола за системою роз'їзного
календаря спареними матчами (дві гри на своєму майданчику, дві гри на
майданчику суперника).
Другий етап.
Команди, що посіли на першому етапі в кожній групі 1 та 4 місця,
грають за системю плей-оф 1/4 фіналу, 1/2 фіналу, за 1-2 та 3-4 місця до двох
перемог.
Перший та, при необхідності, третій матчі плей-оф граються на
майданчику команди, що посіла вище місце на першому етапі, другий матч
грається на майданчику команди, що посіла нижче місце на першому етапі. У
випадку однакового місця команд на першому етапі господар майданчику
першої гри плей-оф визначається директоратом згідно рейтингу команд за
підсумками першого етапу.
Ротація команд.
Команда, що посіла останнє місце серед команд Дивізіону "А"
(Суперліги), може перейти в наступному сезоні до Дивізіону "Б" (Вищої ліги).
Команді, що посіла перше місце у Дивізіоні "Б" (Вищої ліги) надається
право переходу до Дивізіону "А" (Суперліги) за умови відповідності клубу, до
якого належить команда, критеріям Дивізіону "А" (Суперліги) щодо
фінансового та інфраструктурного забезпечення.
Спортивна база та інфраструктура клубу команди, що перемогла в
змаганнях Дивізіону "Б" (Вищої ліги), повинна відповідати вимогам
"Офіційних Правил баскетболу" та міжнародним стандартам (Додаток
"Баскетбольне обладнання" до "Офіційних Правил баскетболу").
Якщо за рішенням Виконавчого комітету ФБУ спортивна база та
інфраструктура клубу команди, що перемогла в змаганнях Дивізіону "Б"
(Вищої ліги), не відповідає вимогам "Офіційних Правил баскетболу" та
міжнародним стандартам (Додаток "Баскетбольне обладнання" до "Офіційних
Правил баскетболу"), її місце в Дивізіоні "А" (Суперліги) може зайняти
команда, що посіла 2 (або 3) місце в Дивізіоні "Б" (Вищої ліги) і відповідає
вимогам фінансового та іншого майнового забезпечення Дивізіону "А"
(Суперліги).
Директорат має право змінювати або адаптувати систему проведення
змагання, беручи до уваги фактичну кількість команд, що допущені до участі в
XХVІІІ чемпіонаті України.
6. Програма проведення змагань
Перший етап.
Строки проведення – з 27.09.2018 р. по 31.03.2019 р.
Другий етап.

Строки проведення – з 01.04.2019 р. по 31.05.2019 р.
7. 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 грудня 1998 року № 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.
Відповідальність за технічну підготовленість і безпеку учасників під час
проведення змагань покладається на керівників організації/клубів/команд,
представників організації/клубів/команд та особисто тренерів спортсменів.
До участі у змаганнях не допускаються спортсмени без договорів
добровільного страхування від нещасних випадків під час занять спортом.
Забезпечення безпеки спортсменів при проведенні змагань покладається
на організацію/клуб - господаря майданчику.
8. Умови визначення першості та
нагородження переможців і призерів
Місця команд визначаються відповідно до "Офіційних Правил
баскетболу", розділ "D-Класифікація команд", що затверджені центральним
органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту у встановленому
порядку.
Команді, що посіла перше місце серед команд Дивізіону "А"
(Суперліги), присвоюється звання "Чемпіон України".
Команди, що посіли І–ІІІ місця, нагороджуються кубками та дипломами.
Гравці, тренери та офіційні особи команд (не більш ніж 20 осіб в команді), що
посіли І–ІІІ місця, нагороджуються медалями та дипломами.
Команди, що посіли I-III місця серед команд Дивізіону "Б" (Вищої ліги),
нагороджуються кубками та дипломами. Гравці, тренери та офіційні особи
команд (не більш ніж 20 осіб в команді), що посіли І–ІІІ місця,
нагороджуються медалями та дипломами.
Індивідуальними призами нагороджуються дванадцять найкращих
гравців команд Дивізіону "А" (Суперліги), дванадцять найкращих гравців
команд Дивізіону "Б" (Вищої ліги).
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
Витрати на підготовку та проведення змагань (експлуатації спортивних
споруд, обслуговування цифрового обладнання і статистичної обробки
інформації, послуги із забезечення функціонування електронної системи
суддівства, автоперевезень, витрати на проїзд, проживання та харчування

іногородніх суддів, харчування місцевих суддів, забезпечення аптечкою
екстренної допомоги, нагородною атрибутикою та ін.) здійснюються ФБУ за
рахунок бюджетних коштів, в межах асигнувань, що передбачені Єдиним
календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України
на 2018 та 2019 рр.
Федерація несе витрати по нагородженню пам’ятними подарунками
кращих гравців змагань та переможців конкурсів.
Організація/клуб, який приймає ігри, несе витрати згідно з "Регламентом
про проведення XХVІІІ Чемпіонату України сезону 2018/2019 рр. серед
жіночих команд" та "Правил проведення XХVІІІ Чемпіонату та Кубку України
з баскетболу сезону 2018/2019 рр. серед жіночих команд" ФБУ.
Витрати на страхування, відрядження представників команд, учасників,
тренерів: проїзд до місця змагань та зворотно, добові в дорозі, харчування,
проживання під час змагань тощо - за рахунок організації, що відряджає.
10. Строки 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 – власника команди подаються до ФБУ до 15.08.2018 р. по факсу (044)
239 86 00 або електронною адресою info@ukrbasket.net , поштою - адреса:
Спортивна площа, 1, Палац спорту, Федерація Баскетболу України, офіс 315,
м. Київ, 01001.
Іменну заявку (заявочний лист) встановленої форми на участь в
змаганнях подають з 01 по 22.09.2018 р. (оригінал поштою).
Заявочний лист повинен бути надрукований та завірений відповідними
міським або обласним управлінням з фізичної культури та спорту, місцевою
федерацією баскетболу, керівником команди, лікарем з печаткою лікувальнофізкультурного диспансеру.
Команди, які вперше подали заявку на участь в змаганнях чемпіонату
України з баскетболу, повинні надати до ФБУ рекомендацію відповідної
обласної (міської) федерації баскетболу.
11. Медико–санітарне забезпечення
Медичний контроль здійснюється на місці проведення змагань.
Регламент є офіційним викликом на змагання.

