Затверджено рішенням
Виконавчого комітету ФБУ
№ 25 від 08.10.2021р.

ПРОТОКОЛ
протиепідемічних заходів під час проведення ігор змагань з баскетболу в Україні серед
команд Дивізіонів «А», «Б», «В» (чоловіки та жінки), команд Чемпіонату України ВЮБЛ,
Чемпіонату України серед молодіжних команд та Чемпіонату України з баскетболу 3х3 в
сезоні 2021/2022рр. на період карантину у зв’язку з поширенням хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Цей Протокол містить перелік протиепідемічних заходів, які є мінімальними вимогами для клубів,
суддів, суддів-секретарів та комісарів при проведенні ігор змагань з баскетболу на період
карантину. Протиепідемічні заходи в цьому Протоколі базуються на основі положень чинного
законодавства України.
Основними принципами є якомога більше і в межах можливостей:
- забезпечити збереження здоров'я та безпеку гравців, тренерів, суддів, членів їх родин, та всіх
осіб, залучених до проведення ігор з баскетболу в Україні
- мінімізувати ризики та обсяги поширення вірусу
Іграми змагань з баскетболу є ігри:
- за участі команд в Чемпіонаті України Дивізіону «А», «Б», «В» (чоловіки та жінки) та Кубку
України;
- за участі команд в Чемпіонаті України серед молодіжних команд сезону;
- за участі команд в Чемпіонаті України ВЮБЛ;
- за участі команд в Чемпіонаті України з баскетболу 3х3
(далі разом – Змагання).
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Ігри Змагань проводяться з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09
грудня 2020р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», а також змін до
неї, та нормативно-правових актів, прийнятих органами державної влади та органами місцевого
самоврядування, в межах компетенції, щодо карантинних заходів.

2. Баскетбольні клуби (далі – Клуби) зобов'язані призначити особу, відповідальну за дотримання
протиепідемічних заходів (медичний працівник, інша офіційна особа клубу).
3. Клуб забезпечує проведення вакцинації та/або тестування гравців, тренерів та персоналу клубу.
ІІ. УМОВИ УЧАСТІ В ІГРАХ ЗМАГАНЬ
1. Обов'язковою умовою для участі команди в іграх Змагань є наявність в усіх гравців, тренерів,
всіх осіб, що супроводжують команду, негативного результату тестування на COVID-19 методом
ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведено не більш
як за 72 години до часу початку гри, або документа, що підтверджує отримання особою повного
курсу вакцинації, міжнародного, внутрішнього COVID-сертифіката України.
2. Обов'язковою умовою для участі суддів, суддів-секретарів (суддівський столик), статистиків,
комісарів в іграх Змагань є наявність негативного результату тестування на COVID-19 методом
ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведено не більш
як за 72 години до часу початку гри, або документа, що підтверджує отримання особою повного
курсу вакцинації, міжнародного, внутрішнього COVID-сертифіката України, або одужання особи
від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного
вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія
(Дія), та не перевищує 90 днів від дати одужання.
3. Результати тестування обов’язково мають надсилатись до ФБУ.
4. Якщо в результаті тестування на коронавірус у особи виявлено позитивний результат, така
особа підлягає самоізоляції або госпіталізації в порядку, визначеному галузевими стандартами в
сфері охорони здоров’я та відсторонюється від участі у Змаганнях/тренуваннях на час самоізоляції
або хвороби до моменту одужання та отримання негативного результату тестування на COVID-19.
5. Перевірка дотримання особами вимог, зазначених в п. 3 цього розділу, покладається на
старшого суддю гри.
6. Клуби відповідальні за виконання суддями-секретарями вимог, зазначених в п. 2 цього розділу.
ІІІ. ЗАХОДИ У СПОРТИВНІЙ СПОРУДІ
1. В спортивній споруді клубом - господарем гри повинно бути забезпечено:
- мінімальний контакт учасників та організаторів ігор Змагань;
- наявність спиртовмісних антисептиків з концентрацією активно діючої речовини понад 60% для
ізопропілових спиртів та понад 70% для етилових спиртів для обробки рук перед, або всередині
кожного приміщення;
- дезінфекцію спиртовмісними розчинами поверхонь у всіх роздягальнях, медичних та допінг
кімнатах, та залі. Дезінфекція повинна бути завершена за 1 годину до тренування і 2 години до
гри;
- обробку спиртовмісним антисептиком дверних ручок, кнопок ліфтів, вимикачів тощо кожні 30
хвилин;
- обробку спиртовмісним антисептиком обладнання суддів за секретарським столом,
відеообладнання, баскетбольних м’ячів до і після розминки та в перервах між чвертями гри;

- наявність антисептику, рукавичок, серветок та рушника на секретарському столі для обробки
м’яча до та під час гри суддею;
- використання персоналізованих пляшок для напоїв.
2. Під час перебування у спортивній споруді до, під час та після гри всі особи зобов'язані
використовувати респіратори або захисні маски (мають бути одягнені таким чином, щоб ніс та рот
були закритими), крім гравців, головних тренерів команд та бригади суддів під час
безпосереднього їх перебування на баскетбольному майданчику.
Клуб – господар гри повинен забезпечити використання респіраторів або захисних масок всіма
особами, залученими до організації гри (мають бути одягнені таким чином, щоб ніс та рот були
закритими) під час їх перебування у споруді.
Обмеження, передбачені цим пунктом, не застосовуються за умови наявності у всіх осіб, крім осіб,
які не досягли 18 років, негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або
експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72
години до часу початку гри, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації,
міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію
від COVID-19, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу
електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).
ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРИ
1. При організації гри забезпечується відсутність скупчення людей, зокрема:
- прибуття команд має бути рознесено в часі;
- клуб-господар визначає маршрут учасників до роздягальні та майданчику таким чином, щоб
мінімізувати контакт зі сторонніми особами, організаторами тощо;
- температурний скринінг забезпечує клуб-господар;
- проходження температурного скринінгу повинно відбуватися таким чином, щоб уникати
скупчення людей;
- в зоні лави команди мають бути окремі стільці/крісла для гравців, тренерів, осіб, що
супроводжують команду;
- для кожного з гравців має бути індивідуальні рушник та пляшка води.
2. Можливе залучення груп підтримки (чирлідинг) за умови наявності негативного результату
тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу
SARS-CoV-2, яке проведено не більш як за 72 години до часу початку гри, або документа, що
підтверджує отримання особою повного курсу вакцинації, міжнародного, внутрішнього COVIDсертифіката України, або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена
за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням
мобільного додатка Порталу Дія (Дія), та не перевищує 90 днів від дати одужання.
V. ВІДВІДУВАННЯ ІГОР ГЛЯДАЧАМИ
1. На території, на якій встановлено «зелений» рівень епідемічної небезпеки дозволено
проведення ігор змагань із глядачами з наповненістю споруд без обмежень за умови одягнутих
усіма присутніми у спортивній споруді особами (в т.ч. глядачами, організаторами, учасниками
тощо) захисних масок або респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених
самостійно.

2. На території, на якій встановлено «жовтий» та «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки
дозволено проведення ігор змагань із глядачами з наповненістю споруд не більш як дві третини
місць і за умови одягнутих усіма присутніми у спортивній споруді особами (в т.ч. глядачами,
організаторами, учасниками тощо) захисних масок або респіраторів, які закривають ніс та рот, у
тому числі виготовлених самостійно та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом
здоров’я гравців команд.
3. На території, на якій встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки ігри змагань
проводяться без глядачів.
4. Обмеження, передбачені підпунктами 1-3, не застосовуються за умови наявності в усіх
присутніх у спортивній споруді осіб негативного результату тестування на COVID-19 методом
ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш
як за 72 години до часчатку гри, або документа, що підтверджує отримання повного курсу
вакцинації, міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує
вакцинацію від COVID-19, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного
вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія),
або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою
Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного
додатка Порталу Дія (Дія), та не перевищує 90 днів від дати одужання.
VІ. ПОСЛАБЛЕННЯ ВИМОГ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ПРАВИЛАМИ
1. При виявленні позитивного результату тестування гравців команди Суперліги під час сезону
клубам Суперліги буде дозволено включати гравців дочірніх команд свого клубу (команд Вищої,
Першої, юнацької ліг) до складу першої команди без урахування вікового обмеження з 1999 по
2005 рр.н.. В такому випадку це не буде вважатись переходом гравця нагору/униз/нагору за умови
письмового повідомлення клубом ФБУ про здійснення тимчасової ротації гравця на випадок
позитивного результату тестування. Реєстрацію таких гравців клуби будуть сплачувати по факту
їх включення до складу першої команди. У разі включення гравця до складу першої команди
замість гравця, в якого виявлена коронавірусна інфекція (або виявлені відповідні симптоми перед
грою), клуб зобов’язаний разом з позитивним результатом тестування гравця надіслати до ФБУ
лист про таку ротацію.
2. Штрафні санкції у зв’язку із недостатньою кількістю гравців в технічній заявці не можуть
застосовуватись до клубів, якщо така недостатність буде викликана захворюванням гравців на
коронавірус або виявлення відповідних симптомів гравців до початку гри (з урахуванням п.1 цього
розділу).
3. Мінімальна кількість гравців, за якої команду буде допущено до гри, складає 8 осіб. Якщо, у
зв’язку із зараженням гравців команди коронавірусною інфекцією (або виявлення у гравців
симптомів до початку гри) кількість здорових гравців буде меншою ніж 8 осіб, та за умови
використання клубом опції, передбаченої пунктом 1 цього розділу, гру буде перенесено. В
протилежному випадку, команді буде зарахована поразка з рахунком 0:20 (в класифікації 0 очок)
та будуть застосовані відповідні санкції.
VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. За невиконання або неналежне виконання клубами, передбачених цим Протоколом, передбачена
штрафна санкція у вигляді обов’язкового грошового внеску клубу на користь ФБУ (Стаття 85
Дисциплінарного кодексу ФБУ).
Рішення щодо застосування до клубу вказаної санкції апеляційному оскраженню не підлягає.
2. На період коронавірусної пандемії, з метою максимального захисту гравців та недопущення
поширення інфекції, гравцям клубів заборонено приймати участь в будь-яких змаганнях з
баскетболу, в т.ч. 3х3, які проводяться не під егідою ФБУ.
За порушення вказаної заборони реєстрація гравця підлягає скасуванню. За поновлення реєстрації
гравця клуб буде зобов’язано сплатити реєстраційний внесок в 3-кратному розмірі. За повторне і
подальші порушення гравця може бути дискваліфіковано на період від 1 до 6 місяців.
3. Положення цього Протоколу можуть мінятися в залежності від епідемічної ситуації в країні та
згідно з прийнятими нормами чинного законодавства України.
4. Положення цього Протоколу є обов’язковими для виконання всіма юридичними та фізичними
особами, що приймають участь у змаганнях або задіяні під час проведення ігор змагань.
5. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями цього Протоколу та положеннями,
передбаченими в самих Правилах проведення Змагань, при вирішенні питань, пов’язаних з
виконанням Клубами та/або обов’язкових протиепідемічних заходів, мають застосовуватись
положення цього Протоколу.
6. З моменту затвердження цього Протоколу і до скасування Виконавчим комітетом ФБУ його дії
зміни до цього Протоколу можуть вноситись Департаментом організації та проведення змагань
ФБУ а також особами, відповідальними за проведення того чи іншого Чемпіонату.
7. Положення пункту 2 Розділу ІІ цього Протоколу діють з 21 жовтня 2021 року по 21 грудня
2021 року (включно).
8. Положення пункту 2 Розділу ІІ цього Протоколу набирають чинності з 18 жовтня 2021
року. З цього моменту обов’язковою умовою для допущення судді, судді-секретаря,
статистика та комісара до ігор змагань є негативний результат тестування на COVID-19
методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке
проведено не більш як за 72 години до часу початку гри, або надання документа, що
підтверджує отримання особою повного курсу вакцинації, міжнародного, внутрішнього
COVID-сертифіката України, або документа, що підтверджує вакцинацію від COVID-19
однією дозою дводозної вакцини із зазначенням дати вакцинації особи від COVID-19
наступною (другою) дозою, або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого
підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з
використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), та не перевищує 90 днів від дати
одужання.
9. У разі умисного зазначення особою/клубом в декларації недостовірних даних (підроблення
декларації), або підроблення результату тесту, або підроблення внутрішнього чи іноземного

сертифіката, або у разі вчинення особою будь-яких дій, спрямованих на ухилення від виконання
вимог цього Протоколу, така особа може бути позбавлена Директоратом ліцензії пожиттєво, а
клуб покараний згідно зі статтею 85 Дисциплінарного кодексу ФБУ.
З повагою,
Генеральний секретар ФБУ

В.В. Драбіковський

