РЕГЛАМЕНТ
проведення Чемпіонату України з баскетболу
серед юнацьких командВсеукраїнська Юнацька Баскетбольна Ліга (ВЮБЛ)
Дивізіон Б
сезону 2017/2018
1. Цілі і завдання заходу
Чемпіонат України з баскетболу серед юнацьких команд - Всеукраїнська
Юнацька Баскетбольна Ліга Дивізіон Б (далі – ВЮБЛ Дивізіон Б)
проводиться з метою:
формування здорового способу життя та залучення молоді до регулярних
занять фізичною культурою і спортом;
подальшого розвитку і популяризації баскетболу серед юнацтва;
підвищення індивідуальної майстерності юних баскетболістів;
підвищення рівня суддівства;
визначення кращих команд для участі у Дивізіоні А Всеукраїнської
Юнацької Баскетбольної Ліги.
2. Строки та місце проведення заходу
Чемпіонат України з баскетболу серед юнацьких команд - Всеукраїнська
Юнацька Баскетбольна Ліга Дивізіон Б (ВЮБЛ Дивізіон Б) проводиться
щорічно з жовтня по травень поточного сезону згідно з календарем змагань
відповідної вікової категорії. Місце проведення заходу визначає Директорат
чемпіонату.

3. Організація та керівництво проведенням заходу
Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюється
Директоратом Чемпіонату України ФБУ (надалі – Директорат).
Безпосереднє проведення регіональних змагань покладається на
обласний, або міський осередок ФБУ в даному регіоні та на Головну
суддівську колегію (надалі – ГСК), яка призначається Директоратом.
Кожну гру обслуговують два судді в полі, та бригада суддів-секретарів (3
особи).
4. Учасники заходу
До участі в Чемпіонаті України серед юнацьких команд (ВЮБЛ)
допускаються команди юнаків та дівчат учбових закладів, збірних команд
районів, міст, областей, баскетбольних клубів, ДЮСШ, СДЮШОР, УФК,
УОР, ліцеїв та інтернатів спортивного профілю, та ін. дитячо-юнацьких
спортивних закладів (ДЮСЗ), що подали офіційну заявку до Обласної
федерації баскетболу.
Команди (юнаки та дівчата) допускаються до участі в змаганнях за
умовою виконання вимог даного Положення.
Команди, що приймають участь у змаганні, автоматично визнають
вимоги "Регламенту проведення Чемпіонату України з баскетболу серед
юнацьких команд - Всеукраїнська Юнацька Баскетбольна Ліга (ВЮБЛ)»,
«Змін та доповнень до Регламенту ВЮБЛ на сезон 2017/2018 р.р.» та інших
регламентних документів, що затверджені та ФБУ.
Чемпіонат України серед юнацьких команд (Всеукраїнська Юнацька
Баскетбольна ліга) Дивізіон Б проводиться за віковими групами: 2001-2002
р.н., 2003-2004 р.н., 2005 р.н., 2006 р.н.
До участі в змаганнях кожної вікової групи допускаються гравці,
молодші за віком не більше, ніж на два роки.
Гравець може бути заявлений в командах різних вікових груп, в т.ч.
дорослих команд, тільки свого клубу, ДЮСШ та ін., але не більш ніж в двох
юнацьких вікових групах та не більше ніж в одній команді однієї вікової
групи (змагання серед команд Дивізіону А та Дивізіону Б однієї вікової
категорії є єдиним змаганням команд цього віку).
Склад команди кожної гри – 14 осіб (12 гравців + 2 тренера), що
зареєстровані у ФБУ. Під час гри допускається присутність у зоні лави
команди не більше 2-х осіб, що супроводжують команду, які також повинні
бути зареєстровані у ФБУ.
На кожному окремому турі кількісний склад команди, в т.ч. місцевої, не
повинен перевищувати 19 осіб (14 гравців, 2 тренера, 3 особи, що

супроводжують команду, у т.ч. лікар, масажист, керівник команди), які
внесені до офіційної заявки команди.
У вікових категоріях 2001-2002 р.н. та 2003-2004 р.н. у виняткових
випадках, за дозволом Директорату, в складі команди можуть бути заявлені
не більш 2-х гравців, що є на 1 рік старше від тієї вікової категорії, де бере
участь їх команда.
Такі гравці можуть брати участь у грі тільки за письмової згоди тренера
команди-суперника, яка має бути написана на протоколі гри біля складу
команди. При цьому тренер команди-суперника має право заборонити брати
участь цим гравцям у грі, якщо він вважає, що рівень їх підготовки може
вплинути на результат матчу.
Після отримання від тренера такої згоди на участь гравців, протест на
склад команди-суперника розглядатися не буде.
5. Характер заходу
Змагання проводяться як командні, окремо для юнаків та дівчат з
підрахунком рейтингу для регіонів.
Директорат має право змінювати або адаптувати систему проведення
змагання, беручи до уваги фактичну кількість команд, що допущені до участі
в чемпіонаті України.
Перший етап - обласний
Для всіх вікових категорій - змагання проводяться в межах своєї
області для всіх бажаючих дитячо-юнацьких команд, що подали заявку до
Обласної федерації баскетболу.
Система проведення першого етапу визначається ГСК, що
призначається Обласною федерацією баскетболу, та затверджується
Директоратом змагань після реєстрації в ФБУ.
Другий етап – міжрегіональний
Команди, що посіли
на першому етапі 1-3 місця у своїй області,
розподіляються за територіальною ознакою на вісім груп:
«СЛОБОЖАНЩИНА» - Харківська, Сумська, Донецька області,Луганська
області,
«ДНІПРО» - Дніпропетровська, Запорізька області,
«ЧОРНЕ МОРЕ» - Одеська, Миколаївська, Херсонська, АР Крим,
«ЦЕНТР-1» - Полтавська, Черкаська, Кіровоградська області,
«ЦЕНТР-2» - Житомирська, Вінницька, Хмельницька області,
«СТОЛИЧНИЙ» - м. Київ, Київська, Чернігівська області,

«ЗАХІД-1» - Львівська, Рівненська, Волинська області,
«ЗАХІД-2» - Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька
області.
Для вікових категорій – 2001-2002 р.н., 2003- 2004 р.н.
Команди, що на першому етапі посядуть 1-2 місця в своєму регіоні
(області), утворюють чотири півфінальні групи та грають в групах за
коловою системою в два кола.
Для вікових категорій – 2005 р.н., 2006 р.н.
Команди, що на першому етапі посядуть 1-3 місця в своїй області,
будуть допущені до участі у міжрегіональному етапі, де за наданим
календарем розіграють 2 місця від регіону для участі у Дивізіоні А.
Крім того, для регіонів, в яких приймала участь найбільша кількість
команд, Директоратом буде надано додаткові місця для участі у другому
етапі.
Для участі у Дивізіоні А, команди мають зіграти на першому та
другому етапах Дивізіону Б не менше 16 ігор.
Третій етап - фінальний
Для вікових категорій – 2001-2002 р.н., 2003-2004 р.н.
Команди, що посіли на другому етапі (півфінальні змагання) 1 місце в
групі, грають «Фінал Чотирьох» за коловою системою в одне коло, та
розіграють звання «Переможець Дивізіону Б» у своїх вікових групах.
Для вікових категорій – 2005 р.н., 2006 р.н.
Команди, що посіли на другому етапі 1-2 місця у своїх регіонах,
виходять до Дивізіону А, де за наданим календарем розіграють місця з 1
по 16.
Команди, що посіли на другому етапі місця з третього та нижче у своїх
регіонах, розіграють звання «Переможець Дивізіону Б» у своїх вікових
групах.
6. Програма проведення змагань
7.
Перший етап – для всіх вікових категорій
Строки проведення – з 15.10.2017 р. по 15.11.2017 р.
Другий етап
Для вікових категорій – 2001-2002 р.н., 2003- 2004 р.н.
Строки проведення – з 20.11.2017 р. по 31.03.2018 р.
Для вікових категорій – 2005 р.н., 2006 р.н.
Строки проведення – з 20.11.2017 р. по 20.02.2018 р.
Третій етап
Для вікових категорій – 2001-2002 р.н., 2003- 2004 р.н.
Строки проведення – з 01.04.2018 р. по 31.05.2018 р.

Для вікових категорій – 2005 р.н., 2006 р.н.
Строки проведення – з 01.03.2018 р. по 31.05.2018 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
особистих 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 на міжрегіональному етапі,
присвоюється звання «Переможець регіону».
Команди, що посіли І–ІІІ місця, на міжрегіональному етапі
нагороджуються кубками та дипломами. Гравці та тренери (не більш ніж 14
осіб в команді), що посіли І–ІІІ місця, нагороджуються медалями та
дипломами.
Команді, що посіла перше місце серед команд Дивізіону "Б",
присвоюється звання "Переможець Дивізіону Б".
Команди, що посіли І–ІІІ місця, в нагороджуються кубками та
дипломами. Гравці та тренери (не більш ніж 14 осіб в команді), що посіли І–
ІІІ місця, нагороджуються медалями та дипломами.
Індивідуальними призами нагороджуються шість найкращих гравців
кожного етапу.

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 2017 та 2018 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 проведення Чемпіонату України з баскетболу серед юнацьких
команд - Всеукраїнська Юнацька Баскетбольна Ліга (ВЮБЛ)», «Правилами
проведення Чемпіонату України з баскетболу серед юнацьких команд Всеукраїнська Юнацька Баскетбольна Ліга (ВЮБЛ)», змінами та
доповненнями до Регламенту та Правил проведення ВЮБЛ на сезон
2017/2018 рр.
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
Іменну заявку (заявочний лист) встановленої форми на участь в
змаганнях з назвою команди клубу/юридичної особи (власника команди), що
зареєстрований в Україні, подають до обласної Федерації баскетболу, якій
належить команда з 10 по 15.10.2017 р. (оригінал поштою разом з
фотографіями).
Обласні федерації баскетболу мають переслати в ФБУ заявки команд,
що взяли участь у змаганнях першого етапу, до 30.10.2017 р.
Заявочний лист повинен бути надрукований та завірений місцевою
федерацією баскетболу, керівником команди, лікарем з печаткою лікувальнофізкультурного диспансеру.

