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Протокол 

відповідних заходів під час проведення ігор змагань з баскетболу в Україні серед 

команд Дивізіонів «А», «Б» (чоловіки), команд Чемпіонату України серед жінок, 

команд Чемпіонату України ВЮБЛ, змагань 3х3 та інших змагань з баскетболу, які 

проводяться Федерацією баскетболу України в умовах дії воєнного стану в Україні, 

запровадженого Указом Президента України від 24.02.2022р. за № 64/2022. 

 

Даний Протокол розроблено у відповідності до положень та вимог Додаткових заходів 

безпеки для організації та проведення на території України ігор Чемпіонату України та 

інших змагань з баскетболу в умовах воєнного стану. 

 

Цей Протокол містить перелік безпекових заходів, які є обов’язковими до виконання для 

клубів, гравців, тренерів, суддів, суддів-секретарів, делегатів ФБУ та інших осіб, задіяних 

до організації та проведення ігор змагань з баскетболу, при проведенні ігор змагань з 

баскетболу на період дії воєнного стану.  

 

Іграми змагань з баскетболу є ігри:  

- за участі команд в Чемпіонаті України Дивізіонів «А» (Суперліга, чоловіки), «Б» (Вища 

ліга, чоловіки); 

- за участі команд в Чемпіонаті України серед жіночих команд; 

- за участі команд в Чемпіонаті України серед юнацьких команд (ВЮБЛ); 

-  за участі команд в Чемпіонаті України з баскетболу 3х3; 

- інших змагань з баскетболу, що проводяться ФБУ або під егідою ФБУ на території 

України в умовах дії воєнного стану. 

(далі все разом – Змагання). 

 

1. Під час дії цього Протоколу всі ігри Змагань організуються та плануються до 

проведення у спортивних спорудах, затверджених ФБУ, за умови наявності відповідного 

висновку ДСНС та письмового погодження з відповідними обласними або Київською 

міською військовими адміністраціями. Змагання проводяться без глядачів. 

 



 

2. Всі клуби повинні призначити особу, відповідальну за питання, що стосуються безпеки, 

виконання цього Протоколу під час проведення ігор Змагань. Протягом дії цього Протоколу 

ці особи повинні завчасно повідомляти ФБУ про будь-які обставини (одразу, як стало 

відомо), що можуть містити загрозу життю, здоров’ю учасників Змагань, або ускладнювати 

чи взагалі унеможливлювати проведення запланованих ігор у даному залі тощо.  

 

3. У залі під час ігор можуть бути присутніми наступні особи:  

- делегації команд (гравці, тренерський склад, адміністратори, лікарі клубів, інші особи, що 

супроводжують команди); 

- судді, судді-секретарі, делегат ФБУ, спостерігач суддівства; 

- оператор системи відео повторів; 

- особи зі шваброю; 

- представники клубів; 

- представники ФБУ; 

- персонал залу; 

- особи, відповідальні за безпеку в залі; 

- представники медичної служби, нацполіції, ДСНС; 

- представники військової адміністрації та інших органів влади; 

-  фотографи; 

- знімальна група; 

- журналісти; 

- інші особи, присутність яких необхідна для забезпечення проведення гри.  

 

4. Під час проведення ігор Змагань в споруді ігрового залу має бути підготовлене укриття 

або споруда, що може бути використана як укриття, віддаленістю не більше як 500 метрів 

від місця проведення заходу, з можливістю вмістити всіх учасників гри та присутніх у залі 

осіб.  

 

5. Клуби і керівники залів мають розробити схеми шляхів евакуації до укриття. Такі схеми 

повинні бути розміщені в усіх доступних місцях спортивної споруди.  

 

6. Порядок дій у разі повітряної тривоги Клуби і керівники залів мають затвердити 

самостійно, з можливим залученням представників військової адміністрації, національної 

поліції, ДСНС, СБУ та органів охорони здоров’я (у разі необхідності), та надіслати до ФБУ. 

Крім того, порядок дій має бути доведений делегаціям клубів та всім іншим присутнім у 

залі особам перед початком кожної гри Змагань. У разі оголошення повітряної тривоги або 

настання інших надзвичайних ситуацій чи загроз порядок дій має обов’язково містити 

наступне: 

 

• У разі оголошення державною владою сповіщення про повітряну тривогу делегат ФБУ 

негайно повідомляє секретаря-секундометриста. 

 



 

• Суддя-інформатор в залі оголошує «Увага! Повітряна тривога! Просимо всіх прослідувати в 

укриття!». 

 

• Старший суддя одразу дає свисток про зупинку гри (за умови, що жодна з команд не 

поставлена в невигідне положення), після чого делегат ФБУ та старший суддя проводять 

всіх присутніх у залі до укриття. 

 

• У разі, якщо тривалість повітряної тривоги (одна або декілька повітряних тривог) під час 

гри перевищує 60 хв., делегат ФБУ після консультації з Департаментом ФБУ (особою, 

відповідальною за проведення змагання) та представниками обох команд може прийняти 

рішення про закінчення гри. 

 

• Гру можна продовжити лише після оголошення відміни повітряної тривоги (або відсутності 

небезпеки та загрози). В такому випадку гравцям надається до 10 хв. на розминку перед 

дограванням гри. 

 

• Якщо делегатом ФБУ прийнято рішення про закінчення гри, делегат ФБУ після 

консультацій з представниками обох команд може прийняти рішення про догравання гри в 

цей же день пізніше. Якщо в цей день гра не може бути дограна, Департамент ФБУ визначає 

місце, дату та часу догравання гри (у цьому випадку прийняти участь у грі можуть лише ті 

гравці, які були вказані в технічній заявці на гру в офіційному протоколі гри, що була 

завчасно закінчена). 

Гра дограється з того ж рахунку, часу, ігрової ситуації та місця на майданчику, 

зафіксованих старшим суддею на момент зупинки гри. 

 

• Відповідальність за дотримання вимог безпеки покладається на клуб, що приймає гру/тур, 

або ФБУ, у разі проведення гри/туру на нейтральному майданчику, та клуби – учасники 

гри/туру на нейтральному майданчику. За невиконання або неналежне виконання вимог та 

положень, передбачених цим Протоколом, до клубу або інших осіб можуть бути застосовані 

дисциплінарні санкції, передбачені Дисциплінарним кодексом ФБУ. 

 

7. З метою забезпечення проведення ігор в умовах дії воєнного стану та мінімізації впливу 

оголошень повітряних тривог на процес організації та проведення ігор, можливі в тому 

числі наступні заходи: 

- скорочення часу великої перерви під час гри (між 2-ю та 3-ю чвертями); 

- скасування процедур представлення команд та виконання державного гімну України перед 

початком гри; 

- скорочення часу для розминки команд перед початком гри; 

- зміна часу початку гри; 

- інші заходи, спрямовані на забезпечення проведення ігор за календарем.  

 

 

 


