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1. Цілі і завдання 

 

Чемпіонат України з баскетболу серед студентських команд (чоловіки 

та жінки) 2017 - 2018 рр. (далі – чемпіонат) проводиться з метою:  

широкого залучення студентів до регулярних занять фізичною 

культурою і спортом, підвищення рухової активності та зміцнення здоров’я 

студентів; 

подальшого розвитку виду спорту і його популяризації в державі; 

підвищення рівня майстерності спортсменів; 

відбору сильніших спортсменів до складу студентської збірної команди 

України для участі в міжнародних змаганнях; 

активізації навчально-тренувальної роботи в спортивних організаціях; 

підведення підсумків роботи в спортивних організаціях; 

визначення чемпіонів України з баскетболу серед студентів. 

 

2. Строки і місце проведення змагань 

 

Чемпіонат проводиться з жовтня 2017 по травень 2018 року. Офіційний 

початок чемпіонату – 1 жовтня 2017 року. Остаточні строки та місце 

проведення ігор буде визначено після отримання попередніх заявок команд 

на участь у змаганнях Федерацією баскетболу України (далі – ФБУ). 

 

3. Організація та керівництво проведення заходу 

 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань 

здійснюється ФБУ та Комітетом з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України (далі – Комітет).  

Безпосереднє проведення змагань покладається на ФБУ та обласні 

(міські) федерації баскетболу, обласні, Київське міське відділення (філії) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки 

України, заклади вищої освіти (далі – ЗВО), на базах яких відбуваються 

змагання, головну суддівську колегію (далі - ГСК), яка призначається 

Директоратом чемпіонату України, суддівські колегії, які рекомендовані 

ФБУ і затверджується Комітетом. 

Директорат чемпіонату України має право адаптувати систему 

проведення змагань, беручи до уваги фактичну кількість команд, які 

допущені до участі в чемпіонаті. 

 

4. Учасники змагань 

 

До участі в чемпіонаті допускаються студентські чоловічі та жіночі 

команди, які подали офіційну заявку та виконали інші вимоги, передбачені 

цим Регламентом. 
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Команда ЗВО повинна складатись зі студентів денної форми навчання, 

які навчаються в одному навчальному закладі міста. Дозволяється залучати  

двох гравців з іншого ЗВО того ж регіону, в якому немає баскетбольної 

команди, та яким на момент початку змагань не виповнилося 21 рік. В тому 

випадку, якщо на першому етапі змагань від одного ЗВО брали участь дві 

команди або команди ЗВО і коледжу, які входять до складу одного ЗВО, 

перед другим та третім етапами дозволяється здійснювати переходи в 

необмеженій кількості в рамках свого навчального закладу. 

До участі в чемпіонаті дозволяється залучати:  

гравців 2001-2002 р.н., в офіційній іменній заявці команди їх може бути 

не більше трьох осіб та вони мають бути задіяні в команді з першого етапу 

змагань;  

на другому етапі дозволяється залучати двох гравців з іншого ЗВО того 

ж регіону, команда якого брала участь на першому етапі та не потрапила до 

наступного. На третьому етапі – одного гравця з іншого ЗВО, за умови участі 

даного ЗВО в другому етапі. 

гравців Дивізіону «А» (Суперліги) та Дивізіону «Б» (Вищої ліги) 

Чемпіонату України. При цьому для участі в фінальному етапі змагань 

гравців Дивізіону «А» (Суперліга), вони повинні зіграти в регулярному 

чемпіонаті не менше 50% ігор + 1 гра. Вік гравців чоловічих команд 

Дивізіону «А» (Суперліги) не повинен перевищувати 21 року на момент 

офіційного початку змагань;  

аспірантів, вік яких на момент офіційного початку змагань становить 

не більше 25 років, за умови надання посвідчення аспіранта встановленого 

зразка. 

Не допускаються до участі у змаганнях: 

- викладачі та випускники ЗВО (окрім аспірантів) та студенти, які 

навчаються у відділеннях (філіалах) ЗВО в інших регіонах; 

У складі команд дозволяється брати участь іноземним студентам 

денної форми навчання за наявності всіх документів, передбачених  

ст. 2 «Положення про статус баскетболіста» ФБУ. 

Учасники змагань, які грали за одну з команд, не мають права 

переходити в іншу команду до закінчення чемпіонату. Винятком може бути 

ситуація переходу на навчання з одного навчального закладу до іншого, що 

підтверджено відповідним відкріпленням від команди попереднього ЗВО та 

копією наказу про зарахування до іншого ЗВО. 

Склад команди кожної гри/туру – 14 осіб (12 гравців + 2 тренери).  

Випадки, що не обумовлені Регламентом та Офіційними Правилами 

баскетболу, розглядаються ГСК, з винесенням відповідного рішення та 

негайним повідомленням про нього учасників змагань. 

 

5. Характер заходу 

 

Змагання командні, проводяться відповідно діючих Правил гри 

затверджених FIBA, з підрахунком рейтингу для регіонів за І-ХІІ місця. 
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6. Програма проведення змагань 

 

Дивізіон «А» Студентської баскетбольної ліги України (далі – 

СБЛУ). 

Змагання проводяться у два етапи, при цьому, команди розподіляються 

на дві групи за територіальним розташуванням та спортивним принципом. 

Перший етап – команди грають спареними матчами в двох групах в 

чотири кола за системою роз’їзного календаря (дві гри на своєму 

майданчику, дві гри на майданчику суперника).  

Другий етап – команди, що посіли на першому етапі місця в кожній 

групі з 1 по 4, грають за системою плей-оф матчі ¼ фіналу (1 пара: 1 місце 

групи А – 4 місце групи Б; 2 пара: 2 місце групи А - 3 місце групи Б; 3 пара: 

перше місце групи Б – 4 місце групи А; 4 пара: 2 місце групи Б – 3 місце 

групи А). 

Матчі ¼ фіналу за 5-8, 5-6, 7-8 місця, команди грають за системою 

роз’їзного календаря – 2 гри, як одна в одне коло (одна гра на своєму 

майданчику, одна гра на майданчику суперника).  

Переможці ігор ¼ фіналу грають за системою плей-оф матчі ½ фіналу 

наступним чином: переможець 1 пари грає з переможцем 4 пари, переможець 

2 пари грає з переможцем 3 пари. 

Матчі ½ фіналу та матчі за 1-2 і 3-4 місця команди грають за системою 

роз’їзного календаря (одна гра на своєму майданчику, одна гра на 

майданчику суперника). 

Господар майданчику першої гри плей-оф визначається 

жеребкуванням. 

 

Дивізіон «Б» СБЛУ. 

Змагання проводяться у три етапи. 

Перший етап – відбірковий (жовтень-грудень).  

Змагання проводяться в усіх областях України. Участь в чемпіонаті 

СБЛУ можуть брати команди усіх бажаючих ЗВО, незалежно від рівня 

акредитації. Також поза конкурсом в змаганнях можуть брати участь 

команди старшого віку місцевих ДЮСШ (спортивних товариств, клубів). 

Кількість команд на першому етапі повинна бути не менше чотирьох. 

Кількість ігор, які має зіграти кожна команда на регіональному етапі, 

повинна бути не менше восьми. Система проведення змагань визначається 

відповідною обласною (міською) федерацією баскетболу, яка відповідає за 

проведення змагань в регіоні, але не може суперечити даному Регламенту. 

Другий етап – «Битва дивізіонів» (лютий-березень).  

Команди переможці регіональних етапів за квотою Директорату 

чемпіонату утворюють вісім чвертьфінальних дивізіонів по три команди в 

кожному та грають за системою роз’їзного календаря в одне коло (одна гра 

вдома, одна гра на виїзді). 

Дивізіони: 
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«Слобожанщина» – Харківська, Сумська, Донецька та Луганська 

області; 

«Дніпро» – Дніпропетровська та Запорізька області; 

«Центр – 1» – Полтавська, Кіровоградська та Черкаська області; 

«Центр-2» – Житомирська та Вінницька області; 

«Київська Русь» – м. Київ, Київська та Чернігівська області; 

«Чорне море» – Одеська, Миколаївська, Херсонська області; 

«Захід-1» – Волинська, Рівненська та Хмельницька області; 

 «Захід-2» – Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька 

та Тернопільська області. 

Третій етап – фінальний (квітень-травень). Команди, що зайняли І-ІІ 

місця в дивізіоні грають стикові ігри між дивізіонами за системою плей-оф 

(дві гри, як одна) наступним чином: І місце дивізіону «Слобожанщина» грає 

проти ІІ місця дивізіону «Центр-1», І місце дивізіону «Дніпро» грає проти ІІ 

місця дивізіону «Захід-1», І місце дивізіону «Центр-2» грає проти ІІ місця 

дивізіону «Чорне море», І місце дивізіону «Київська Русь» грає проти ІІ 

місця дивізіону «Захід-2», ІІ місце дивізіону «Слобожанщина» грає проти І 

місця дивізіону «Центр-1», ІІ місце дивізіону «Дніпро» грає проти І місця 

дивізіону «Захід-1», ІІ місце дивізіону «Центр-2» грає проти І місця дивізіону 

«Чорне море», ІІ місце дивізіону «Київська Русь» грає проти І місця 

дивізіону «Захід-2».  

Переможці пар розігрують місця з І по VІІІ. Команди грають за 

системою роз’їзного календаря (одна гра на своєму майданчику, одна гра на 

майданчику суперника). 

Чвертьфінальні, півфінальні, фінальні пари та господар майданчику 

першої гри утворюються шляхом «сліпого» жеребкування.  

 

Ротація команд. 

Команда, що посіла останнє місце серед команд Дивізіону «А» СБЛУ, 

переходить в наступному сезоні в Дивізіон «Б» СБЛУ.  

Команда, що посіла перше місце у Дивізіоні «Б» СБЛУ має право 

перейти в наступному сезоні до Дивізіону «А» СБЛУ. 

Команда, що посіла сьоме місце в Дивізіоні «А» СБЛУ грає перехідну 

гру з командою, що посіла друге місце в Дивізіоні «Б» СБЛУ. В разі 

перемоги команди з дивізіону «Б» СБЛУ, вона має право перейти наступного 

сезону до Дивізіону «А» СБЛУ. Перехідна гра має бути зіграна не пізніше 

десяти календарних днів після завершення регулярного чемпіонату та 

визначення результатів змагань. 

Гравець, який отримав 2 технічні фоли за неспортивну поведінку, 

пропускає наступну гру. Гравець, що отримав фол з дискваліфікацією за 

неспортивну поведінку, пропускає дві наступні гри на будь-якому етапі 

змагань. 

Тренер, який отримав 3 особисті технічні фоли або фол з 

дискваліфікацією за неспортивну поведінку, відсторонюється від керівництва 

командою до рішення ГСК. 
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7. Безпека та підготовка місць проведення змагань 

 

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 р. №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. 

Забезпечення безпеки спортсменів при проведенні чемпіонату на всіх 

етапах змагань покладається на головного суддю кожного туру, що 

призначається ФБУ (її обласними/міськими осередками). 

Відповідальність за технічну підготовленість і безпеку учасників під 

час проведення змагань покладається на представників та тренерів команд. 

Відповідальним за медичне забезпечення на кожній грі на всіх етапах 

чемпіонату є головний суддя змагань. Директорат чемпіонату України з 

баскетболу забороняє проводити/розпочинати ігри за відсутності медичного 

працівника. 

8. Умови визначення першості та нагородження 

переможців і призерів 

 

Команди-переможниці чемпіонату дивізіону «А» СБЛУ присвоюється 

звання «Чемпіон України серед студентських команд – дивізіону «А» 

СБЛУ».  

Команди, що займуть ІІ-ІІІ місце в дивізіоні «А» СБЛУ та І-ІІІ місця в 

дивізіоні «Б» СБЛУ, нагороджуються кубком, медалями та дипломами ФБУ 

відповідного ступеня. 

Тренери команд, що посіли І-ІІІ місця в обох дивізіонах, 

нагороджуються дипломами .  

Нагородженню підлягають також п’ять найкращих гравців чемпіонату 

СБЛУ в обох дивізіонах. 

 

9. Умови фінансування заходу та матеріального  

забезпечення учасників 

 

Дивізіон «А» СБЛУ 

Організація, що відряджає, несе усі витрати щодо відрядження команд 

дивізіону «А» СБЛУ (12 гравців + 2 тренери) на кожний тур згідно календаря 

змагань (проїзд до місця змагань та зворотно, проживання, харчування, 

добові в дорозі, медичне страхування). 
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Нагородження переможців та призерів змагань здійснюється за рахунок 

організаторів змагань. Фінансування змагань на будь-якому етапі може бути 

проведено за рахунок обласного та/чи місцевого бюджету.  

Витрати на відрядження іногородніх суддів (проїзд, харчування, 

проживання), харчування місцевих суддів, автоперевезення учасників заходу, 

виготовлення поліграфічної продукції, придбання лікарських засобів та 

виробів медичного призначення, виготовлення та придбання нагородної 

атрибутики, оплата за користування спортивними спорудами тощо 

здійснюються за рахунок коштів ФБУ. 

Обласні (міські) федерації баскетболу спільно з обласними, Київським 

міським відділеннями (філіями) Комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України та ЗВО забезпечують організацію 

змагань на місцях. Надають медичне супроводження та спортивні споруди 

для змагань.  

Витрати, що можуть виникнути під час проведення змагань, пов’язані з 

оплатою розважальних заходів, придбанням спортивного одягу та/або 

аксесуарів, рекламно-друкованої та сувенірної продукції, закупівлею питної 

води для всіх учасників заходу та інші витрати здійснюються за рахунок 

коштів ФБУ, спонсорів, а також інших джерел фінансування, не заборонених 

чинним законодавством України. 

 

 Дивізіон «Б» СБЛУ 

ЗВО, що приймає тур на першому етапі, спільно з обласними 

(міськими) федераціями баскетболу, обласними, Київським міським 

відділеннями (філіями) Комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України забезпечують організацію змагань, 

суддівство змагань (два судді у полі, головний суддя туру, не менш ніж троє 

суддів-секретарів) та медичне супроводження. ЗВО надає спортивну споруду 

для змагань. 

Нагородження переможців та призерів змагань І етапу здійснюється за 

рахунок організаторів змагань. Фінансування змагань на будь-якому етапі 

може бути проведено за рахунок обласного та/чи місцевого бюджету.  

Витрати на відрядження чоловічих та жіночих команд на ІІ етапі 

(проживання та харчування), іногородніх суддів (проїзд, харчування, 

проживання), харчування місцевих суддів, автоперевезення учасників заходу, 

виготовлення поліграфічної продукції, придбання лікарських засобів та 

виробів медичного призначення, виготовлення та придбання нагородної 

атрибутики, оплата за користування спортивними спорудами тощо 

здійснюються за рахунок коштів ФБУ. 

На ІІІ етапі витрати на відрядження чоловічих та жіночих команд, 

іногородніх суддів (проїзд, проживання, харчування), харчування місцевих 

суддів, автоперевезення учасників заходу, виготовлення поліграфічної 

продукції, придбання лікарських засобів та виробів медичного, виготовлення 

та придбання нагородної атрибутики тощо здійснюються за рахунок коштів 

ФБУ. 
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Витрати, що можуть виникнути під час проведення змагань на ІІ  

та ІІІ етапах та пов’язані з оплатою розважальних заходів, придбанням 

спортивного одягу та/або аксесуарів, рекламно-друкованої та сувенірної 

продукції, закупівлею питної води для всіх учасників заходу та інші витрати, 

здійснюються за рахунок коштів ФБУ, спонсорів, а також інших джерел 

фінансування, не заборонених чинним законодавством України. 

 

10. Строки та порядок подання заявок на участь 

 

Для участі в чемпіонаті до ФБУ потрібно подати такі документи: 

офіційну іменну заявку команди (Додаток №1) в друкованому та 

електронному вигляді (подається не менш як за тиждень до початку змагань 

на всіх етапах); 

ксерокопію студентського квитка, паспорта та їх оригінали для огляду 

на першу гру; 

ксерокопію полісу медичного страхування від нещасного випадку 

кожного гравця на весь термін проведення змагань та оригінал на першу гру; 

згоду на обробку персональних даних від гравців та тренерів 

(Додаток №2).  

Копія заявки в електронному вигляді обов’язково надсилається на 

електронну адресу: sblu_fbu@ukr.net. 

У заявочному листі вказуються: повна назва команди (регіон, який вона 

представляє), список гравців (прізвище, ім’я та по-батькові, повна дата 

народження, зріст, ігрова позиція, назва ЗВО, електронна адреса), домашні, 

службові та мобільні телефони тренерів команди. Заявочний лист повинен 

бути завірений місцевими осередками ФБУ, лікарем лікарсько-

фізкультурного диспансеру та керівником ЗВО. Якщо немає візи лікаря в 

заявці, допуск гравця необхідно підтвердити медичною довідкою лікарсько-

фізкультурного диспансеру. 

Якщо заявочний лист у команди оформлено неналежним чином 

(неповні дані, немає допуску лікаря та ін.), відсутній поліс медичного 

страхування – команда не буде допущена до участі в змаганнях. 
 

 

Цей регламент є офіційним викликом на змагання. 

 

  


