
ДОДАТОК до РЕГЛАМЕНТУ 
проведення XХІ Чемпіонату України з баскетболу 

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

сезону 2022/2023 рр. 
 

4. Учасники заходу 
Змагання з баскетболу серед команд юнаків та дівчат проводять за віковими 

групами: 
Юнаки:       Дівчата: 
U 17 – 2006 р.н.      U 17 – 2006 р.н. 
U 16 – 2007 р.н.      U 16 – 2007 р.н. 
U 15 – 2008 р.н.      U 15 – 2008 р.н. 
U 14 – 2009 р.н.      U 14 – 2009 р.н. 
2010 р.н.       2010 р.н. 
2011 р.н. (мікс)                                2011 р.н. 
2012 р.н. (мікс)     2012 р.н. 
 

5.  Характер заходу 
5.2. Система змагань 

 

5.2.2. Другий етап ВЮБЛ  
До участі у другому етапі Змагань допускаються команди, які зіграли не менше 

10 ігор в Змаганнях першого етапу ВЮБЛ: 
- переможці та призери, в т.ч. представники іншої області, відкритого 

обласного/міського чемпіонату/першості (першого етапу ВЮБЛ), 
- учасники Змагань дивізіону А та дивізіону В попереднього сезону 2021/2022, 

що брали участь у поточному відкритому обласному/міському чемпіонаті/першості. 
 

Команди, що не потрапили до другого етапу Змагань, в підсумковій класифікації 
ВЮБЛ займають місця відповідно до рейтингу команд на першому етапі в кожній віковій 
групі. 
 

Система змагань турова. Тури можуть бути призначені департаментом 
організації та проведення змагань ФБУ  (далі Департамент) тільки у найбільш 
безпечних містах України, обов’язковою умовою щодо проведення змагань є - 
наявність дозволу на проведення заходу від обласної військової адміністрації. 

Вікові групи, підгрупи та календар проведення ігор будуть визначені після 
одержання заявок від команд з урахуванням спортивного принципу та територіального 
розташування, у спірних ситуаціях – жеребкуванням Департаментом.  

Змагання команд 2012 р.н. будуть проводитися за окремим Регламентом змагань 
з мінібаскетболу. 

Заявка команди на участь у другому етапі ВЮБЛ повинна бути надана до 
департаменту ФБУ до 01.04.2023 р.. Дозаявити гравця дозволяється до 01.05.2023 р. 

Підсумкові місця команд визначаються відповідно до рейтингу команд на час 
закінчення змагань. 

Департамент має право змінювати або адаптувати систему проведення 
Змагання. 
 

Для участі у другому етапі ВЮБЛ дозволяється посилення команди не більше 
ніж трьома гравцями: 



- зі складу команди, що приймала участь у Змаганнях тієї ж обласної/міської 
федерації, 

- зі складу цієї ж команди, якщо гравець в попередньому сезоні був 
зареєстрований у цієї ж команди та не був зареєстрований у Змаганнях поточного 
сезону.  

В командах юнаків та дівчат 2006 р.н. допускається участь трьох гравців на рік 
старше (2005 р.н.), за умови, що ці гравці в поточному сезоні є учнями закладів 
загальної середньої освіти I-III ступеню, в т.ч. закладів спеціалізованої освіти 
спортивного профілю. 

Дозволяється у командах дівчат 2008 та 2009 рр.н. заявити не більше ніж однієї 
гравчині на рік старше (2007 за 2008 р.н., 2008 за 2009 р.н.), але у тому випадку, якщо 
в регіоні немає іншої дівочої команди того ж віку. 
 В командах юнаків 2011 та 2012 рр.н. дозволяється мікс - у складі команди гравці 
юнаки та дівчата разом однієї вікової групи. Ігри команд мікс зараховуються у таблиці 
результатів команд юнаків. В командах дівчат мікс заборонений.  
 

Для допуску команди до участі у другому етапі ВЮБЛ місцева федерація, що 
проводила відкритий обласний/міський чемпіонат/першість (перший етап ВЮБЛ), 
повинна надати до департаменту ФБУ в електронному виді: 
1. Звіт про проведення відкритого чемпіонату/першості області, міста,  
2. Таблиці змагань,  
3. Протоколи змагань за участю команд,  
4. Заявки усіх команд-учасниць відкритого змагання,  
5. Лист від федерації, що проводила змагання, з рекомендацією команди/команд на 
участь у другому етапі (назва команди, вік, юнаки/дівчата, тренер, контактний 
телефон та адреса пошти тренера).  
6. Письмове прохання від керівництва місцевої федерації, Клубу/ДЮСШ щодо прийому 
вдома туру другого етапу ВЮБЛ. 
 

 Заявочний грошовий внесок для допуску учасників сплачується в розмірі: 
1. Для участі команди в Чемпіонаті України серед команд юнаків та дівчат (ВЮБЛ) – 
500 (п’ятсот) гривень. 
2. Членський внесок (реєстрація) гравця категорії «А» - 30 (тридцять) гривень. 
3. Членський внесок (реєстрація) гравця категорії «Б» - 5 000 (п'ять тисяч) гривень. 
4. Реєстрація в ФІБА кожного гравця категорії «Б», який має іноземне громадянство, 
– обов’язковий грошовий внесок в розмірі 280 у.о. (1 у.о. дорівнює €1 по курсу 
Національного банку України на час оплати). 
5. Членський внесок (реєстрація) тренера, який має українське громадянство, – 500 
(п’ятсот) гривень. 
6. Реєстрація тренера, особи, що супроводжує команду (адміністратор, лікар, масажист 
та ін.), який має іноземне громадянство, – 5 000 (п'ять тисяч) гривень. 
 

 Клуб/команда, який має заборгованість, що пов’язана з участю у попередньому 
сезоні, до Змагань поточного сезону не допускається. 
 

 Оплата роботи за одну гру суддів на ігровому майданчику, головного судді 
(делегата ФБУ), суддів за секретарським столом, статистиків ігор Змагань ВЮБЛ сезону 
2022/2023 рр. відповідає таким розмірам:  
• Головному судді (делегату ФБУ) туру 180 (сто вісімдесят) гривень; 
• Судді на ігровому майданчику 228 (двісті двадцять вісім) гривень; 
• Суддям за секретарським столом (суддям-секретарям, до 8 осіб, в т.ч. суддя-
інформатор, статистики) за одну гру 180 (сто вісімдесят) гривень.  



 

 Клуб-господар (організація), який приймає гру та/або тур, оплачує витрати на 
відрядження суддів на ігровому майданчику, головного судді, делегата ФБУ 
(проживання, проїзд до місця змагань та зворотно, оплата добових в дорозі, 
харчування для іногородніх). 
 Витрати по роботі суддів на ігровому майданчику, головного судді, делегата ФБУ, 
суддів за секретарським столом, судді-інформатора, статистиків, оплачуються клубом-
господарем, який приймає тур або гру. 
 Якщо у місті, де відбувається тур, грають дві та більше команд з цього міста, то 
Клубом-господарем майданчику вважаються всі команди з міста, де відбувається тур, 
і оплата вищезазначених витрат здійснюється ними солідарно (порівну).    
  

 На другому етапі Змагань у всіх вікових групах обов’язковим залишається ведення 
електронного офіційного протоколу гри та онлайн статистики, фото та післяматчеві 
пресконференції, відео онлайн трансляція ігор по можливості (на фінальному турі 
вікової групи обов’язково). 
 
 
 
 

Генеральний секретар ФБУ     Володимир ДРАБІКОВСЬКИЙ  

 
 


