РЕГЛАМЕНТ
проведення ХХІХ Чемпіонату України з баскетболу
серед жіночих команд
сезону 2019/2020 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, фізкультурно-спортивних
організацій, закладів фізичної культури і спорту;
пропаганди здорового способу життя та залучення молоді до активних занять
спортом.
2. Строки і місце проведення заходу
Змагання проводиться згідно з Єдиним календарним планом фізкультурнооздоровчих та спортивних заходів на 2019 р. та 2020 р., 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
ФБУ).

Загальне керівництво здійснюється Федерацією баскетболу України (далі –

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.
Департамент 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 ХХІХ Чемпіонаті України з баскетболу серед жіночих команд
сезону 2019/2020 рр. допускаються збірні команди районів, міст, областей, команди
учбових закладів, 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
"Правил проведення ХХІХ Чемпіонату України серед жіночих команд сезону
2019/2020
рр.» 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 6, грають за системою
плейоф.
Команди, що посіли на першому етапі 1 та 2 місця, автоматично потрапляють
до 1/2 фіналу.
Команди, що посіли на першому етапі місця з 3 по 6, грають 1/4 фіналу.
Матчі плейоф 1/4 і 1/2 фіналу команди грають за системою плейоф до двох
перемог (перший та, при необхідності, 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 плейоф до трьох перемог
(перший, другий та, при необхідності, п’ятий матчі граються на майданчику
команди, що посіла вище місце на першому етапі, третій та, при необхідності,
четвертий матчі граються на майданчику команди, що посіла нижче місце на
першому етапі).
Інші команди в підсумковій класифікації займають місця згідно з результатами
ігор 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 – за допомогою жеребкування.
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 місця з 1 по 4 в своїй групі, грають з
командами іншої групи матчі 1/4 і 1/2 за системою плейоф до двох перемог (перший
та, при необхідності, 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 граються за системою плейоф до трьох перемог
(перший, другий та, при необхідності, п’ятий матчі граються на майданчику
команди, що посіла вище місце на першому етапі, третій та, при необхідності,
четвертий матчі граються на майданчику команди, що посіла нижче місце на
першому етапі).
У випадку однакового місця команд на першому етапі господар майданчику
першої гри плейоф визначається Департаментом згідно рейтингу команд за
підсумками першого етапу.
Команди, що програли в матчах плейоф 1/4, та команди, що не грали у
другому етапі, в підсумковій класифікації займають місця згідно свого рейтингу.
Рейтинг команд.
Рейтинг команд визначається за показниками в такому порядку:
- Краща кількість перемог в усіх іграх на першому етапі;
- Краща різниця між забитими і пропущеними очками в усіх іграх на першому етапі.
Якщо команди все ще рівні після того, як наведені вище показники були
застосовані, використовують жереб.
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).

Департамент має право змінювати або адаптувати систему проведення
змагання, беручи до уваги фактичну кількість команд, що допущені до участі в ХХІХ
Чемпіонаті України.
6. Програма проведення змагань
Перший етап.
Строки проведення – з 25.09.2019 р. по 31.03.2020 р.
Другий етап.
Строки проведення – з 01.04.2020 р. по 31.05.2020 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", 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 22 особи 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 22 особи 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 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; оплату послуг зі
забезпечення функціонування електронної системи суддівських відеоповторів IRS;
оплату транспортних послуг (у тому числі оренду автомобілів швидкої медичної
допомоги, інших транспортних засобів); придбання за встановленими нормами
лікарських засобів та виробів медичного призначення; оренду/експлуатацію
спеціального медичного обладнання для обслуговування учасників; забезпечення
суддівства змагань; оплату проїзду, проживання, харчування, добових учасникам
(спортсменам, тренерам, суддям, комісарам, спостерігачам, суддям-секретарям,
статистикам, делегатам ФБУ), та оплату роботи (суддям, комісарам, спостерігачам,
суддям-секретарям, статистикам, 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 відеоонлайн трансляції; оплату послуг технічного супроводу передачі даних
потоку трансляції матчів для каналів та онлайну в мережі Інтернет (сервер
трансляції); оплату роботи коментаторів трансляцій матчів; оплату послуг з
забезпеченням роботи серверів для зберігання медіафайлів (відео, фото); оренду
обладнання, оргтехніки (чи платою за користування ними), витрати на їх
обслуговування і експлуатацію; оплату послуг зв’язку; придбання канцелярських
товарів для забезпечення проведення; придбання малоцінного спортивного
інвентарю для учасників; здійснення розрахунково-касового обслуговування в
установах банків тощо; інші витрати, пов’язані з організацією спортивних заходів)
здійснюються ФБУ за рахунок бюджетних коштів, в межах асигнувань, що
передбачені Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних
заходів України на 2019 та 2020 рр.
Організація/клуб, який приймає ігри, несе витрати згідно з "Правилами
проведення ХХІХ Чемпіонату та Кубку України з баскетболу серед жіночих команд
сезону 2019/2020 рр." 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
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 15.08.2019 р. на
електронну
адресу
info@ukrbasket.net , поштою - адреса: Спортивна площа, 1, Палац спорту,
Федерація Баскетболу України, офіс 315, м. Київ, 01001.
Іменна заявка (заявочний лист) встановленої форми на участь в змаганнях
подається з 01 по 22.09.2019 р. (оригінал поштою).
Іменна заявка (заявочний лист) повинна бути надрукована та завірена
відповідними міським або обласним управлінням з фізичної культури та спорту,
місцевою федерацією баскетболу, керівником команди, лікарем з печаткою
лікувально-фізкультурного диспансеру.

Команда, яка вперше подала заявку на участь в Чемпіонаті України з
баскетболу, повинна 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.

Генеральний секретар
Федерації баскетболу України

В.В.Драбіковський

