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(нова редакція)
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1.
Мета і завдання
1.1. Подальший розвиток і популяризація баскетболу в Україні.
1.2. Пропаганда здорового способу життя та залучення студентської молоді
до регулярних занять фізичною культурою і спортом, підвищення рухової
активності та зміцнення здоров’я студентів.
1.3. Виявлення талановитої молоді та залучення до участі у змаганнях
більшої кількості студентів.
1.4. Розширення аудиторії глядачів і залучення широких верств населення
до занять спортом.
1.5. Підвищення спортивної майстерності студентських команд.
1.6. Підготовка студентської збірної команди України до участі в
міжнародних змаганнях.
2.
Строки і місце проведення заходу
2.1. Змагання проводяться згідно з Календарним планом фізкультурнооздоровчих та спортивних заходів Комітету з фізичного виховання та спорту
Міністерства освіти і науки України на 2017 рік з жовтня по травень
наступного року в містах за призначенням Федерації баскетболу України
(надалі – ФБУ).
3.
Організація та керівництво проведенням змагань
3.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань
здійснюється Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства
освіти і науки України (надалі – Комітет) та ФБУ.
3.2. Безпосереднє проведення змагань покладається на ФБУ та обласні
(міські) федерації баскетболу, структурні підрозділи Комітету, вищі
навчальні заклади (далі – ВНЗ), на базах яких відбуваються змагання,
Головну суддівську колегію (далі - ГСК), що призначається Директоратом
Чемпіонату України.
3.3. Директорат Чемпіонату України та СБЛУ за погодженням з Комітетом
мають право адаптувати систему проведення змагань, беручи до уваги
фактичну кількість команд, які допущені до участі в чемпіонаті.
4.
Вимоги до учасників
4.1. До участі в Чемпіонаті України з баскетболу серед студентських
команд (надалі - СБЛУ) допускаються студентські чоловічі та жіночі
команди, що подали офіційну заявку та виконали інші вимоги, передбачені
цим Регламентом.
4.2. Команда ВНЗ повинна складатись зі студентів денної форми навчання,
які навчаються в одному навчальному закладі міста. Дозволяється залучати
двох гравців з іншого ВНЗ того ж регіону, в якому немає баскетбольної
команди та яким на момент початку змагань не виповнилося 21 рік.
4.3. Вік учасників не повинен перевищувати 25 років на момент початку
змагань.
4.4. Дозволяється участь в змаганнях СБЛУ гравців, що навчаються на
підготовчих або «нульових» курсах ВНЗ 1999-2000 р. н., за умови надання
підтверджуючих документів.
4.5. Дозволяється участь в змаганнях СБЛУ гравців Дивізіону «А»
(Суперліга) та Дивізіону «Б» (Вища ліга) Чемпіонату України. При цьому для

участі в кожному етапі змагань, вони повинні зіграти не менше 50% ігор + 1
гра попереднього етапу.
4.6. У команді можуть брати участь аспіранти, вік яких на момент початку
змагань, становить не більше 25 років, за умови надання посвідчення
аспіранта встановленого зразка.
4.7. В тому випадку, якщо на першому етапі змагань від одного ВНЗ брали
участь дві команди або команди ВНЗ і коледжу входять до складу одного
ВНЗ, перед другим етапом, команді дозволяється здійснювати переходи в
необмеженій кількості в рамках свого навчального закладу. Також перед
другим етапом змагань, можуть здійснити перехід в іншу команду два гравця
ВНЗ, команда яких брала участь в першому етапі змагань, в тому ж регіоні,
але не пройшла до півфінального етапу.
4.8. Викладачі та випускники ВНЗ, окрім зазначених в п. 4.6. даного
Регламенту, не можуть приймати участь в змаганнях СБЛУ.
4.9. Не дозволяється включати до складу команди студентів, які навчаються
у відділеннях (філіалах) ВНЗ в інших регіонах.
4.10. Дозволяється підсилювати склад збірної ВНЗ не більше ніж трьома
гравцями 1999-2000 р. н. в кожній грі. Ці гравці мають проживати в регіоні,
який представляють ВНЗ.
4.11. У складі команд дозволяється брати участь іноземним студентам
денної форми навчання за наявності всіх документів, передбачених
«Положенням про статус баскетболіста…» ФБУ, Ст. 2.
4.12. Учасники змагань, що грали за одну з команд, не мають права в
поточному сезоні грати за іншу команду. Винятком може бути ситуація,
зазначена в п. 4.7. Регламенту або перехід на навчання з одного навчального
закладу до іншого, що підтверджено відповідним відкріпленням від команди
попереднього ВНЗ та копією наказу про зарахування до іншого ВНЗ.
4.13. Склад команди кожного туру – 14 осіб (12 гравців + 2 тренери).
4.14. Гравець, який отримав 3 технічні фоли, пропускає наступну гру.
Гравець, що отримав фол з дискваліфікацією, пропускає дві наступні гри.
4.15. Тренер, який отримав 3 особисті технічні фоли або фол з
дискваліфікацією, відсторонюється від керівництва командою під час ігор до
рішення ГСК.
4.16. Випадки, що не обумовлені Регламентом та Офіційними Правилами
баскетболу, розглядаються ГСК.
5.
Характер заходу
5.1. СБЛУ проводиться у три етапи: І етап – регіональний (обласний), ІІ
етап – півфінал СБЛУ (фінал Дивізіону), ІІІ етап – фінал СБЛУ.
5.2. Змагання проводяться як командні для чоловіків та жінок з
підрахунком рейтингу для ВНЗ за 1-16 місця.
5.3. Змагання розподілені на етапи.
Перший етап - регіональний етап (листопад - березень).
Система змагань визначається органом, що відповідає за проведення змагань
в регіоні, та затверджується директоратом Чемпіонату України.
Другий етап – півфінальний етап СБЛУ (березень - квітень).
Команди-переможці регіональних етапів за квотою Директорату Чемпіонату
утворюють чотири півфінальні дивізіони по вісім команд кожен (дівчата – 2

дивізіони по 4 команди). У кожному дивізіоні команди утворюють дві групи
по чотири команди та грають за коловою системою в одне коло (дівчата
грають в дивізіонах за коловою системою в одне коло). Перше та друге місце
групи утворюють півфінальні пари та грають за «оліміпійською» системою,
визначаючи між собою 1-2 місця дивізіону.
Третій етап – фінальні змагання Чемпіонату України серед чоловічих і
жіночих студентських команд (квітень - травень).
Команди, що посіли 1-2 місця в своїх дивізіонах грають ¼ фіналу за
кубковою системою (одну гру вдома та одну гру на виїзді - дві гри, як одна),
переможці жеребкуванням утворюють півфінальні пари (1 місце умовної
групи А зіграє з 2 місцем умовної групи Б; 2 місце групи А зіграє з 1 місцем
групи Б), які грають до 2х перемог. Фінал та гра за 3-4 місце грається до 2х
перемог. Господар майданчику першої гри визначається жеребкуванням.
6.
Визначення командних результатів
6.1. Місця команд визначаються відповідно до Офіційних правил
баскетболу 2014, затверджених Центральним Бюро ФІБА від 02.02.2014 р.
6.2. Командам ВНЗ, які беруть участь у СБЛУ за результатами змагань,
відповідно до зайнятих місць, проводиться нарахування очок з виду спорту,
згідно таблиці нарахування очок, визначеної розділом VІІ «Підсумки
фінальних змагань» Регламенту проведення ХІІІ літньої Універсіади України
2017 року.
6.3. Місця команд з 5 по 8 по завершенню ІІ етапу визначаються за
різницею забитих та пропущених очок.
6.4. Додатково вводиться внутрішній рейтинг ФБУ для ВНЗ, що буде
визначатись в залежності від успішності їх виступів на всіх етапах СБЛУ.
7.
Фінансування
7.1. ВНЗ, що приймає тур на першому етапі, спільно з обласними
(міськими) федераціями баскетболу, структурними підрозділами Комітету
забезпечують організацію змагань, суддівство змагань (два судді у полі,
головний суддя туру, не менш ніж троє суддів-секретарів), медичне та
транспортне супроводження; ВНЗ надає спортивну споруду для змагань.
7.2. Витрати на придбання призів (кубки, медалі, дипломи) для
нагородження переможців та призерів змагань, здійснюються за рахунок
бюджетних коштів в межах асигнувань, передбачених Єдиним календарним
планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Комітету на 2017
рік.
7.3. ФБУ несе витрати на харчування та проживання учасників змагань на
ІІ та ІІІ етапах; проїзд, харчування та проживання на ІІІ етапі; нагородження
п’яти кращих гравців чемпіонату за амплуа та відрядження трьох членів
суддівської колегії на фінальні тури змагань (за необхідності).
7.4. Організація, що відряджає, несе усі витрати щодо відрядження команд
(12 гравців + 2 тренери) на кожний тур І етапу згідно календаря змагань
(харчування, проживання, проїзд до місця змагань та зворотно, добові в
дорозі, збереження заробітної плати, медичне страхування) та витрати на
проїзд до місця призначення на ІІ етапі.

8.
Нагородження
8.1. Команди, що займуть перші місця в своїх областях на регіональному
етапі, нагороджуються кубком, медалями та дипломами. Їм присвоюється
звання «Чемпіон регіонального етапу СБЛУ» із зазначенням регіону, де вони
грали.
8.2. Команди, що займуть ІІ-ІІІ місця на регіональних етапах, отримують
звання «Призер регіонального етапу», нагороджуються кубком, дипломами
та медалями.
8.3. Команді-переможниці СБЛУ присвоюється звання «Чемпіон України
серед студентських команд». Команда нагороджується перехідним кубком
СБЛУ, кубком за І місце, медалями та дипломом.
8.4. Команди, що займуть ІІ-ІІІ місця, нагороджуються кубками, медалями
та дипломами ІІ-ІІІ ступенів. Тренери команд, що займуть І-ІІІ місця,
нагороджуються дипломами.
8.5. Нагородженню підлягають також п’ять найкращих гравців СБЛУ за
Рішенням Директорату.
9.
Порядок подання заявок
9.1. Для участі в змаганнях на кожному етапі до ГСК (головного судді
змагань у регіоні) потрібно подати такі документи:

офіційну іменну заявку команди (Додаток № 1) в друкованому та
електронному вигляді (подається не менш як за добу до початку змагань на
регіональному етапі та не пізніше семи діб на ІІ та ІІІ етапах);

фотографії гравців в електронному вигляді (назва файлу – прізвище
гравця);

оригінал та ксерокопію паспорта;

оригінал та ксерокопію студентського квитка та залікової книжки;

ксерокопію полісу медичного страхування від нещасного випадку
кожного гравця;

згоду на обробку персональних даних від гравців та тренерів (зразок,
Додаток № 2);

коротку інформацію про команду та ВНЗ, який вона представляє.
9.2. У заявочному листі (заявка) вказуються: повна назва команди (ВНЗ),
місто, список гравців (прізвище, ім’я та по-батькові, рік і дата народження,
зріст, ігрова позиція, курс ВНЗ, адреса електронної пошти), домашні,
службові та мобільні телефони тренерів команди. Заявочний лист повинен
бути завірений місцевими федерацією баскетболу, відділеннями (філіями)
Комітету, ректором ВНЗ та лікарем лікарсько-фізкультурного диспансеру або
студентської поліклініки. Якщо немає візи лікаря в заявці, допуск гравця
необхідно підтвердити медичною довідкою лікарсько-фізкультурного
диспансеру або студентської поліклініки.
9.3. Заявку на допуск гравця на І та ІІ етапі, що не грав за команду з того чи
іншого приводу, можна подати не пізніше ніж за 12 годин до початку гри,
визначеного календарем змагань. Заявку на допуск гравця до фінального ІІІ
етапу змагань необхідно подати в Директорат чемпіонату до 28 лютого
включно (до 18:00). Рішення про допуск гравців приймається Директоратом
протягом 12 годин з моменту отримання заявки.

9.4. На кожному турі команда повинна надати головному судді туру заявку
з медичним допуском гравців лікарсько-фізкультурним диспансером або
студентською поліклінікою.
9.5. Якщо заявочний лист у команди оформлено неналежним чином
(неповні дані, тощо), команда не буде допущена до участі в змаганнях.
9.6. Гравця не буде допущено до участі в змаганнях, якщо він не надасть
до регіонального осередку ВБСА та/або головної суддівської колегії туру
змагань документи, що зазначені в цьому Регламенті, або його документи
оформлено неналежним чином.
10. Безпека та підготовка місця проведення змагань
10.1. 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».
10.2. 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
10.3. Забезпечення безпеки спортсменів при проведенні Чемпіонату України
серед студентських команд на всіх етапах покладається на головну
суддівську колегію кожного туру (головного суддю), що призначається ФБУ.
10.4. Медичний супровід змагань має бути забезпечений на всіх етапах та
здійснюється за рахунок приймаючої сторони.
11. Адреси:
Федерація
Комітет з фізичного
баскетболу України
виховання та спорту МОН
Палац спорту, офіс 315,
України,
01001, м. Київ, Спортивна площа, 1,
01054, м. Київ, вул. Дмитрівська,
тел. (044) 239-86-09
46, тел. (044) 486-49-61
тел/факс (044) 239-86-00
sblu_fbu@ukr.net
studbasket@gmail.com
sport_vnz@ukr.net

