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РЕГЛАМЕНТ 
проведення чемпіонату України з баскетболу 

серед молодіжних (чоловічих та жіночих) команд  
Молодіжна ліга сезону 2020/2021рр. 

 

1.Цілі і завдання  
 Змагання проводяться з метою: 

популяризації та розвитку баскетболу в Україні; 
підвищення спортивної майстерності; 
виявлення найбільш підготовлених спортсменів до складу збірних команд 

України для участі в офіційних міжнародних змаганнях; 
оцінки роботи тренерсько-викладацького складу, фізкультурно-спортивних 

організацій, закладів фізичної культури і спорту; 
пропаганди здорового способу життя та залучення молоді до активних занять 

спортом. 
   2.Строки та місце проведення заходу 

Чемпіонат України з баскетболу серед молодіжних (чоловічих та жіночих) команд 
Молодіжна ліга сезону 2020/2021рр. (далі - Змагання) проводиться згідно з Єдиним 
календарним планом фізкультурно - оздоровчих та спортивних заходів, затвердженим 
Міністерством молоді та спорту України (далі – Мінмолодьспорт). 

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

3.Організація та керівництво проведенням заходу 

Загальне керівництво Змагань здійснюється Федерацією баскетболу України 
(далі – ФБУ). 
Безпосереднє проведення Змагань покладається на Департамент організації 

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

4.Учасники заходу 

До участі у Змаганнях  допускаються збірні команди районів, міст, областей, 
команди учбових закладів, баскетбольних клубів, ДЮСШ, СДЮШОР, УФК, УОР, ліцеїв-
інтернатів спортивного профілю, ін. дитячо- юнацьких спортивних закладів (ДЮСЗ), що 
подали офіційну заявку до ФБУ та виконують необхідні вимоги до учасників чемпіонату. 

Вікові категорії: 
 - у чоловіків гравці 2000 - 2005 рр.н., гравці 2005 рр.н. допускаються у 
кількості не більше 3-х гравців; 



 
 
 
 - у жінок гравці 2000-2006 рр.н.  
 Максимальний склад команди: 18 осіб (гравців до 14, тренери-представники 
до 4-х). 

Документи, які Клуб/команда повинен/на надати для реєстрації  
  Для реєстрації участь в змаганнях Клуб/команда повинен/на  надати до  
Департаменту, разом із заявкою, наступні документи:  
  оригінал заявки Клубу\команди; 
  ксерокопію (або сканкопію) паспорту кожного нового гравця та офіційної 
особи;  
  ксерокопію (або сканкопію) паспорта (ID-карта) кожного гравця; 
  згоду на збір та обробку персональних даних (оригінал) кожного гравця 
(батьків/опікунів неповнолітнього гравця), тренера, офіційної особи;   
  копію полісу медичного страхування від нещасного випадку кожного гравця;  
  фотографію команди;  
  фотографії (портретні) кожного гравця, тренера. Вимоги до фото: розмір: 
600 на 800 пікселів, нейтральне тло (задній план), назва файлу - тільки прізвище 
гравця або тренера і тільки на латиниці (familiya);  
  логотип Клубу/команди в цифровому варіанті; 
  При відсутності будь-якого з документів спортсмени або команди 
до змагань не допускаються. 

 Документи, що надаються Клубу після реєстрації. 
         Після реєстрації, як учасника Змагань Клубу/команди отримає наступні 
документи:    
  календар змагань; 
   лист допуску гравців, тренерів, офіційних осіб та осіб, що супроводжують 
  команду;  
  лист допуску суддів-секретарів і статистиків; 
  бланки протоколів ігор; 
 Команди, що приймають участь у змаганні, автоматично визнають вимоги "Правил 
проведення Чемпіонату та Кубку України сезону 2020/2021 рр." (далі-Правила 
проведення) та інших регламентних документів, що затверджені ФБУ. 
 

5. Характер заходу 

Змагання проводяться як командні для чоловіків та жінок. 
 Система змагань, розподіл на групи та календар проведення ігор визначаються 
після одержання заявок від команд.  

 Групи учасників розподіляються за територіальним розташуванням та спортивним 
принципом, у спірних ситуаціях – жеребкуванням Департаменту.  
 Департамент має право змінювати або адаптувати систему та програму 
проведення Змагань, беручи до уваги фактичну кількість команд, що допущені до участі 
у Змаганнях. 

6.Програма проведення змагань 
Строки проведення – з 01.12.2020 р. по 30.05.2021 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 18.12.1998 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". 

Команді, що посіла перше місце, присвоюється звання "Чемпіон України серед 
молодіжних команд". 

Команди, що посіли І–ІІІ місця, нагороджуються кубками та дипломами. Гравці, 
тренери та офіційні особи команд (не більш ніж 16 особи в команді), що посіли І–ІІІ 
місця, нагороджуються медалями та дипломами. 

Індивідуальними призами нагороджуються шість найкращих гравців чоловічих та 
шість найкращих гравців жіночих команд Молодіжної ліги. 

 

 9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення 
учасників 

 

    Витрати, які здійснюються ФБУ за рахунок бюджетних коштів, в межах 
асигнувань, що передбачені Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів України: 

    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 зі статистичної обробки результатів з використанням цифрового 
обладнання;  
 забезпечення суддівства змагань;  
 оплату проїзду, проживання, харчування, добових учасникам (суддям, комісарам, 
спостерігачам, суддям-секретарям, делегатам ФБУ) та оплату роботи (суддям, 
комісарам, спостерігачам, суддям-секретарям, 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 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);  
 здійснення розрахунково-касового обслуговування в установах банків тощо;  
 інші витрати, пов’язані з організацією спортивних заходів. 

Клуб/організація, що відряджає, оплачує проїзд до місця проведення змагань 
і зворотну дорогу, проживання в готелі, медичне страхування, харчування гравців, 

 



 
 

 
 тренерів, офіційних осіб і осіб, що супроводжують команду.  

При проведенні змагань організація/клуб-господар несе наступні 
витрати по:      

 організації ігор; 
      оренді спортивної споруди;  
      оплаті роботи суддів-секретарів та статистиків; 
      охороні громадського порядку і безпеки;   
      медичному забезпеченню;  
      забезпеченню мінеральною водою 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;  
      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.  

Клуб/організація оплачує всі штрафні санкції, що накладені на клуб, команду, а 
також на її гравців, тренерів, офіційних осіб і осіб, які супроводжують команду, на 
підставі статей чинних Правил проведення . 

10. Строки та порядок подання заявок на участь у заході 

Попередня заявка або лист, що підтверджує участь команди у змаганнях, з 
назвою команди клубу/юридичної особи, що зареєстрований в Україні – власника 
команди, подається до ФБУ до 30.11.2020 р. на електронну адресу fbu.ua@ukr.net , 
поштою - адреса: Спортивна площа, 1, Палац спорту, Федерація Баскетболу України, 
офіс 315, м. Київ, 01001. 

Для участі у змаганнях Клуб\команда повинен/на подати заявку до 
Департаменту. Оригінал заявки Клубу\команди подають до Департаменту до 
05.12.2019 р.. (передають з рук в руки або відправляють поштою разом з іншими 
документами). Не пізніше ніж за 5 днів до дня реєстрації команди треба надіслати до 
Департаменту заявку (список) електронною поштою. Усі зміни до заявки повинні бути 
подані до Департаменту не пізніше ніж за 48 годин до початку першої гри Змагань.  

Заявка повинна бути НАДРУКОВАНА. У заявці треба вказати в АЛФАВІТНОМУ 
порядку прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць і рік народження, амплуа, зріст та 
вагу гравця, спортивне звання (додаток № 1. Заявка на участь у Чемпіонаті/Кубку 
України з баскетболу). Заявка повинна бути засвідчена відповідними міським або 
обласним управлінням з фізичної культури та спорту, обласним (місцевим) осередком 
ФБУ, лікарем з печаткою, який обслуговує команду, та печаткою лікувально-
фізкультурного диспансеру або печаткою лікувального закладу за місцем знаходження 
команди. 

11. Медико–санітарне забезпечення 
 

 Організація та проведення змагань відбуваються з застосуванням посилених 
протиепідемічних заходів, визначених у Постанові 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. Регламент є 
офіційним викликом на змагання. 
 
 
Генеральний секретар        В.В. Драбіковський 
Федерації баскетболу України  
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