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Виконавчоrо KoMiTery Громадськоi спiлки кФедерацiя баскетболу Украiни>
30 травня 2022 року
QпиryваннЯ ВиконавчогО KoMiTery Громадськоj сПiлки (Федерацiя баскетболу УКраТни> проводилось у вiдповiдностi до п. 21 ст. 16 Статуry
Громадськоi спiлки (Федерацiя баскетболу Украiни> за допомоrою електронних засобiв (електронною почlтою).

ПРОГОЛОСУВАЛИ: Президент Громадськоi спiлки кФедерацiя баскетболу Украiни> Бродський М.Ю.,
генеральний секретар Громадськот спiлки кФедерацiя баскетболу УкраiниD .{рабiковський В.в., члени Виконавчого
KoMiTery: Волков О.А., Жержерунова Н,О., 3убрицькиЙ Я,Я., Елькiнсон В.А., Лiщук С.В., Подковиров А,А., шабанова Л.о.,

Скутельник О,А., РаевськиЙ О., Рижик Б.Р., Холоденко О.М., Ц{ипакiна l.B., Всього 14 oci6.

питАння ВиНЕсЕнl нА голосУВАННЯ:
1. ПРО 3атвердження системи ви3начення рейтинry команд на час зупинення змаrань
2. Про дострокове заверщ.ення Чемпiонаry та Кубку УкраТни сезону 2O2L|2022 рр,

ПО ПЕРlЦОМУ ПИТАННЮ: Щодо затвердження системи визначення рейтингу команд на час зупинення

змагань.

Пiдсумковi мiсця та рейтинг команд визначають насryпним чином:

4.1, Якщо yci команди

у

групi (Дивiзiонi) зiграли однакоsу кiлькiсть iгор, застосовують систему

кЛаСифiкацiТ команд вiдповiдно до кОфiцiЙних Правил баскетболу ФlБА), роздiл кD-Класифiкацiя команд));

4.2. Якщо команди мають рiзну кiлькiсть зiграних iгор у своiй групi (.,Щивiзiонi) або грали в рiзних групах

та не зустрiчались MilK собою, застосовують систему рейтингу команд - вiдсоток перемог вiд
кiлькостi iгор, tцо були зiгранi командою (чим бiльrле вiдсоток, тим вище мiсце команди в пiдсумковiй ryрнiрнiй
(.,Щивiзiонах)

табл

и цi ).

Якщо двi або бiльша кiлькiсть команд мають однаковий рейтинг,

мя

визначення iх мiсця в пiдсумковiй

ryрнiрнiЙ таблицi надалi застосовують систему класифiкацii команд вiдповiдно

до кОфiцiйних Правил
баскетболу ФlБА)), роздiл <D-Класифiкацiя команд)).
Р,одатковi критерii застосовують у такому порядку:
. краща рiзниця irрових очок в iграх мiж ними.
о Бiльша кiлькiсть iгрових очок в iграх мiж ними.
. Краща рiзниця iгрових очок в ycix iграх у групi.
. Бiльша кiлькiсть iгрових очок в ycix iграх у групi.
е Якщо цих критерiiв недостатньо, чlоб визначити остаточну класифiкацiю, застосовують жереб,
4.3. Якщо необхiдно визначити кращi результати серед команд, якi посiли однаковi мiсця у рiзних групах,
утворюють одну групу з цих команд.
,Д,ля

визначення пiдсумкового становища у групах yci команди

кiлькiсть зiграних iгор.

у Bcix групах повиннi мати

однакову

Якщо у групах рiзна кiлькiсть команд i тому рiзна кiлькiсть зiграних iгор, необхiдно переглянути
,
пiдсумкову класифiкацiю у групах, а саме: зрiвняти кiлькiсть команд i кiлькiсть зiграних iгор у групах, тому
результати,всiх iгор, зiграних командами, що посiли ocTaHHi нижчi мiсця у групах, не берутьдо уваги.
Критерii застосовують у такому порядку:
. Бiльша кiлькiсть перемог у Bcix зiграних iграх у переглянутiй пiдсумковiй класифiкацii у групах.
о Бiльша рiзниця iгрових очок
у Bcix зiграних iграх у переглянутiй пiдсумковiй класифiкацiiу групах.
о Бiльша кiлькiсть iгрових очок Bcix зiграних iграх переглянутiЙ пiдсумковiй класифiкацii групах.
у
у
у
о Якщо цих критерiiв недостатньо,
щоб визначити остаточну класифiкацiю, застосовують жере6.

Гoлoсyвaли:к3A>.(14),<Пpoти>-нeма€,(yтpималисяD.нeма€.
Рjщення прийнято одноrолосно.
Вирitllили: пiдтримати пропозицiю

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ: Щодо дострокове завершення Чемпiонаry та Кубку Украiни сезону 2O2t/2O22 рр.
1, Чемпiонат та Кубок Украiни сезону 202t/2022 рр. завершити достроково 24.02.2О22 р.

таблицi змагань во Bcix лiгах (в т,ч, ВЮБЛ) станом на 24.02.2022 р. визнати остаточними.
3. Чемпiонiв та призерiв змагань во Bcix лiгах не визначати,
2. TypHipHi

4. З метою пiдведення результатiв Чемпiонаry пiдсумковi мiсця команд в кожнiй лiзi визначати згiдно до
рейтингу команд на час зупинення змаган ь.
Голосували: к3А>- (14), кПроти>- нема€,

,// /?
_

нема€.

Рiшення прийнято одноголосно.
Вирitлили: пiдтримати пропозицiю.
Голова засiдання

Президент ФБУ

Бродський М.Ю.

Секретар засiдання

Генеральний секретар

.Щрабiковський В.В.

