


 Правила проведення XVІІІ чемпіонату України з баскетболу серед команд 

юнаків та дівчат - Всеукраїнська Юнацька Баскетбольна Ліга (ВЮБЛ) сезону 

2019/2020рр. затвердженні рішенням Виконавчого комітету ФБУ від 18.09.2019 

року № 14 – є невід’ємною частиною цього Регламенту. 
  

1. Учасники заходу 
 

 До участі у Змаганнях допускаються команди: ДЮСШ,  СДЮШОР, УФК, 

УОР, ліцеїв та інтернатів спортивного профілю, інших дитячо-юнацьких 

спортивних закладів, спортивних клубів, збірних команд  районів, міст, областей 

та учбових закладів, що подали офіційну заявку до Департаменту. 

 Команди які допущенні до участі у змаганнях  зобов'язуються виконувати  

вимоги цього Регламенту, Правил проведення Змагань та рішення ФІБА і ФБУ, 

вчасно сплачувати внески і не мають фінансової заборгованості перед ФІБА та 

ФБУ. 

 Команди, що беруть участь у Змаганнях, погоджуються з Регламентом 

Змагань та зобов’язуються виконувати всі вимоги цього Регламенту та інших 

регламентних документів, що затверджені ФБУ, 

Змагання проводиться за віковими групами: 

 

Юнаки:    Дівчата: 
2003 р.н.    2003-2004 р.н.       

2004 р.н.    2005 р.н. 

2005 р.н.    2006 р.н. 

2006 р.н.    2007 р.н. 

2007 р.н.    2008 р.н. 

2008 р.н. 

2009 р.н. 
 

2. Характер заходу 
 

 Змагання проводяться як командні для юнаків та дівчат з підрахунком 

рейтингу для регіонів за 1-12 місця, та проводяться у двох Дивізіонах: Дивізіон А 

та Дивізіон Б. 

 Змагання розподілені на етапи. 

 У сезоні 2019/2020 рр. кількість команд Дивізіону А становитиме 

дванадцять; у сезоні 2020/2021 р.р. – чотирнадцять; у сезоні 2022/2023 рр. – 

шістнадцять. 

 Дивізіон А у сезоні 2019/2020 рр. формується з дванадцяти команд, що 

посіли 1-9 місця Дивізіону А, та 1-3 місця Дивізіону Б у попередньому сезоні. 

 Якщо команди, які за підсумками попереднього сезону мають право 

виступу у Дивізіоні А, відмовляються від участі у Чемпіонаті, Департамент 

визначає команди, які посядуть їх місця за спортивним принципом з числа 

команд, що брали участь у попередньому сезоні і подали заявки до Дивізіону Б. 

В разі необхідності призначається відбірковий турнір до Дивізіону А. 

 У випадку, якщо команда, яка за підсумками попереднього сезону має 

право виступу у Дивізіоні А, відмовляється брати участь у цьому дивізіоні та 

одночасно подає заявку на участь у Дивізіоні Б то ця команда може брати участь 

у всіх турах Дивізіона Б окрім фінального туру Змагань, до участі у фінальному 



турі Змагань ця команда не допускається. У фіналі Дивізіону Б грає наступна за 

нею команда за спортивним принципом. 

 У Змаганнях Дивізіону Б дозволяється участь іноземних команд відповідно 

до п.4.2. «Правил проведення XVІІІ чемпіонату України з баскетболу серед 

команд юнаків та дівчат - Всеукраїнська Юнацька Баскетбольна Ліга (ВЮБЛ) 

сезону 2019/2020 рр. 
 

  Системи змагань 
 

1) Для команд юнаків 2003 р.н., 2004 р.н., 2005 р.н., 2006 р.н., 2007 р.н.,        

2008 р.н. та для дівчат 2006 р.н. 
 

ДИВІЗІОН «А» 

Перший етап 

 Команди, що посіли за результатами попереднього сезону 1-9 місця 

Дивізіону А, та 1-3 місця Дивізіону Б, утворюють Дивізіон А. 

 Команди Дивізіону А грають два кола за туровою системою. 

Другий етап  
 Команди, що посіли на першому етапі з 1 по 8 місце, зіграють між собою за 

системою плей-оф з роз’їздами (дві гри, як одна), щоб визначити чотири команди, 

що вийдуть до Фіналу 4-х Дивізіону А. 

 Команди, що посіли на першому етапі місця з 9 по 12, зіграють між собою 

за коловою системою у два кола без заліку очок першого етапу. Команди, що 

посядуть місця з 9 по 11, залишають за собою право участі у Дивізіоні А 

наступного сезону. Команда, що посяде 12 місце на другому етапі, буде 

переведена наступного сезону до Дивізіону Б. 

Третій етап - фінальний 

 Команди, що потрапили до Фіналу 4-х Дивізіону А, розіграють між собою 

за коловою системою в одне коло місця з 1 по 4 без заліку очок.  
 

ДИВІЗІОН «Б» 
 Команди, що подали заявку до дивізіону Б, будуть розподілені на групи за 

територіальною ознакою, де за коловою системою визначать кращі команди. В 

залежності від кількості команд, подальша система проведення буде визначена 

додатково. 

 Команди, що посядуть підсумкові 1-3 місця у змаганнях, отримають право 

участі у наступному сезоні у Дивізіоні А.  
 

2) Для команд юнаків 2009 р.н. та дівчат 2008 р.н. 
 

 Команди будуть розподілені на підгрупи за територіальною ознакою та 

зіграють за коловою системою. В залежності від кількості команд, система 

проведення буде визначена додатково. 

 Після закінчення сезону будуть визначені перші 14 команд, які на 

наступний сезон складуть Дивізіон А. 
 

3) Для команд дівчат 2003-2004 рр.н.  
 

Перший етап 

 Команди зіграють між собою за коловою системою в одне коло, за 

підсумками якого визначать 1-6 та 7-12 місця. 
  



Другий етап   
 Команди, що зайняли на першому етапі місця з 1-го по 6-те, зіграють між 

собою у два кола із урахуванням усіх очок першого етапу. Команди, що за 

підсумками першого етапу зайняли місця з 7-го по 12-те, також зіграють між 

собою у два кола із урахуванням усіх очок першого етапу. 
 

Третій етап – фінальний 

Фінал 2003 р.н. 
 

 Команди, що зайняли місця з 1 по 8 (не залежно від вікової категорії) на 

другому етапі потрапляють до Фіналу 8-ми та розіграють між собою за системою 

плей-оф (1-8; 2-7; 3-6; 4-5) місця з 1 по 8.  
 

Фінал 2004 р.н. 
 

 Чотири кращі команди 2004 р.н. за підсумками другого етапу змагань 

потрапляють до Фіналу 4-х, в якому розіграють між собою за коловою системою 

в одне коло місця з 1 по 4 без заліку очок.  
 

4) Для команд дівчат 2005 р.н.  
 

Перший етап 
 

 Команди зіграють між собою за коловою системою в одне коло, за 

підсумками   якого визначать «верхню» та «нижню» шістки. 
 

Другий етап  
 

 Команди, що зайняли на першому етапі місця з 1-го по 6-те зіграють між 

собою у два кола із урахуванням очок першого етапу. Команди, що за підсумками 

першого етапу зайняли місця з 7-го по 12-те також зіграють між собою у два кола 

із урахуванням очок першого етапу. 
 

Третій етап 
 

 Команди, що посіли на другому етапі з 1 по 8 місце, зіграють між собою за 

системою плей-оф з роз’їздами (дві гри, як одна), щоб визначити чотири команди, 

що вийдуть до Фіналу 4-х. 
 

Четвертий етап 
 

 Команди, що потрапили до Фіналу 4-х розіграють між собою за коловою 

системою в одне коло місця з 1 по 4 без заліку очок.  
 

5) Для команд дівчат 2007 р.н. 
 

Перший етап 
 

 Команди поділяються на групи за регіональним принципом та грають між 

собою за коловою системою у 2 кола.  
 

Другий етап  
 

Дивізіон А:  Кращі 9 команд першого етапу сформують Дивізіон «А» та зіграють 

між собою в два кола із урахуванням ігор між собою на першому етапі.  
 



Дивізіон Б: Команди, що за підсумками першого етапу не потрапили до 9-ти 

найкращих сформують Дивізіон «Б» та зіграють між собою в два кола із 

урахуванням ігор між собою на першому етапі.  
 

Третій етап 
 

Команди, що посіли на другому етапі Дивізіону «А» місця з 1 по 8, зіграють між 

собою за системою плей-оф з роз’їздами (дві гри, як одна), щоб визначити чотири 

команди, що вийдуть до Фіналу 4-х. 

Четвертий етап 

 

Фінал Дивізіону «А»  

Команди, що потрапили до Фіналу 4-х розіграють між собою за коловою 

системою в одне коло місця з 1 по 4 без заліку очок.  

 

Фінал Дивізіону «Б» 
Команди, що зайняли місця з 1 по 8 на другому етапі потрапляють до Фіналу 8-

ми та розіграють між собою за системою плей-оф (1-8;2-7; 3-6;4-5) місця з 1 по 8.   
  

 

Програма проведення змагань 

Перший етап. 

Строки проведення – з 02.10.2019 р. по 29.02.2020 р.  

Другий етап. 

Строки проведення – з 01.03.2020 р. по 19.04.2020 р. 

Третій етап. 

Строки проведення – з 20.04.2020 р. по 31.05.2020 р. 

 

 Департамент має право змінювати або адаптувати систему та програму 

проведення Змагань, беручи до уваги фактичну кількість команд, що допущені до 

участі в XVIII Чемпіонаті України з баскетболу серед команд юнаків та дівчат – 

Всеукраїнської Юнацької Баскетбольної Ліги (ВЮБЛ) сезону 2019/2020 рр.  

 

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 готовність 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 (завірений список команди)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 Виконавчим комітетом 

 Федерації баскетболу України. 

 Команді, що посіла перше місце серед команд Дивізіону "А", присвоюється 

звання "Чемпіон України". 

 Команди, що посіли І–ІІІ місця кожної вікової категорії, нагороджуються 

кубками та медалями. Гравці, тренери та офіційні особи команд (не більш ніж 14 

осіб в команді), що посіли І–ІІІ місця, нагороджуються медалями, дипломами та 

пам’ятними подарунками. 

 Команді, що посіла перше місце серед команд Дивізіону "Б", присвоюється 

звання "Переможець Дивізіону Б". 

Команди, що посіли I-III місця серед команд Дивізіону "Б" кожної вікової 

категорії, нагороджуються кубками та медалями. Гравці, тренери та офіційні 

особи команд (не більш ніж 14 осіб в команді), що посіли І–ІІІ місця, 

нагороджуються медалями та дипломами. 

Індивідуальними призами нагороджуються шість найкращих гравців команд 

Дивізіону «А», шість найкращих гравців команд Дивізіону "Б" кожної вікової 

категорії. 

 Команді, що посіла перше місце на першому етапі серед команд Дивізіону 

"Б", присвоюється звання "Чемпіон Регіону". 
 

9 Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 

 

 Витрати на підготовку та проведення змагань (оренду приміщень, об’єктів, 

споруд для проведення спортивних заходів (чи платою за користування ними), 

витратами на їх обслуговування і експлуатацію, підготовку/облаштування місць 

проведення спортивних заходів необхідним обладнанням та технічними 

засобами, обслуговування цифрового обладнання і статистичної обробки 

інформації, послуги із забезпечення функціонування електронної системи 

суддівства, автоперевезень, витрати на проїзд, проживання та харчування 

іногородніх суддів, харчування місцевих суддів, забезпечення аптечкою 

екстреної допомоги, нагородною атрибутикою та інші витрати, пов’язаними з 

організацією змагань) здійснює: 

  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/команда, який/яка приймає ігри. 

 Федерація несе витрати по нагородженню пам’ятними подарунками гравців 

та тренерів команд, індивідуальними призами кращих гравців змагань та 

переможців конкурсів.  

 Організація/клуб/команда, який/яка приймає ігри, несе витрати згідно 

цього Регламенту та "Правил  проведення XVІІІ Чемпіонату України з баскетболу 

серед команд юнаків та дівчат - Всеукраїнська Юнацька Баскетбольна Ліга 

(ВЮБЛ) сезону 2019/2020 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 Змаганнях 

 

  Попередню заявку  або лист, що підтверджує участь команди у змаганнях,  

з назвою  команди  клубу/юридичної  особи, що  зареєстрований  в Україні, 

подаються до ФБУ до 20.08.2019 р. за електронними адресами:   

ybl_fbu@ukr.net  (юнаки 2006 р.н., 2007 р.н., 2008 р.н., 2009 р.н.); 

sblu_fbu@ukr.net (юнаки 2003 р.н., 2004 р.н., 2005 р.н.); 

ostapishynborisfbu@gmail.com (дівчата)  

та поштою - адреса: Спортивна площа, 1, Палац спорту, Федерація 

Баскетболу України, офіс 315, м. Київ, 01001. 

 Іменну заявку (заявочний лист) встановленої форми на участь в змаганнях 

подають до 20 вересня 2019 р. (оригінал поштою). 

 Заявочний лист повинен бути надрукований та завірений обласною/ 

місцевою федерацією баскетболу, керівником команди, лікарем з печаткою 

лікувально-фізкультурного диспансеру. 

 Команди, які вперше подали заявку на участь в змаганнях чемпіонату 

України з баскетболу, повинні 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. 
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