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І. Мета і завдання 
 

1.1. Чемпіонат України з баскетболу проводиться з метою: 
1.1.1. Подальшого розвитку і популяризації баскетболу в Україні. 
1.1.2. Підвищення майстерності українських баскетболістів. 
1.1.3. Виявлення переможців та підготовки клубних команд до участі в  
Європейських клубних змаганнях ФІБА. 
1.1.4. Підготовки гравців для збірних команд України та участі в 
офіційних міжнародних змаганнях.  
 

II. Керівництво та відповідальність за проведенням змагань 
 

2.1. Загальне керівництво проведення Чемпіонату України серед 
чоловічих та жіночих команд Вищої та Першої ліг здійснюється 
Федерацією баскетболу України (далі за текстом – ФБУ) та Державною 
службою молоді та спорту України (далі за текстом – Держмолодьспорт). 
2.2. Безпосереднє проведення змагань покладається на директорат 
Чемпіонату України, який затверджується Президією ФБУ, обласні (міські) 
федерації баскетболу, структурні підрозділи з фізичної культури та 
спорту Міністерство освіти, молоді та спорту АР Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, спортивні 
клуби, на базах яких відбуваються змагання.  
2.3. Директорат здійснює організацію та проведення Чемпіонату, Кубку 
та інших змагань з баскетболу в Україні, та має право приймати рішення 
відповідно з регламентуючими документами ФБУ. 
 

III. Терміни проведення 
 

3.1. XХІІ Чемпіонат України з баскетболу серед чоловічих та жіночих 
команд проводиться згідно з календарями змагань з 01.10.2012 р. 
по 30.06.2013 р. 

 
IV. Учасники змагань 

 

4.1. До участі в XХІІ Чемпіонаті України з баскетболу 2012/2013 рр. 
допускають команди, що подають офіційну заявку та виконують 
необхідні вимоги до учасників Чемпіонату. 
4.2. Команди, які заявляються для участі у Чемпіонаті України, 
автоматично визнають всі положення Статуту ФБУ, Регламенту ФБУ,  
інших документів ФБУ стосовно проведення змагань та даного 
Положення. 
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V. Система проведення 
 

5.1.  Вища ліга (чоловіки) 
5.1.1. При наявності заявочних листів на участь в XХІІ Чемпіонаті України 
серед команд Вищої ліги до 12 команд включно змагання проводяться 
за коловою системою в чотири кола за системою роз'їзного календаря 
спареними матчами (дві гри на своєму майданчику, дві гри на 
майданчику суперника).  
 

5.1.2. При наявності заявочних листів на участь в змаганнях серед 
команд Вищої ліги 13 та більше команд:  
Перший етап.  
Команди грають в двох групах в чотири кола за системою роз'їзного 
календаря спареними матчами (дві гри на своєму майданчику, дві гри на 
майданчику суперника).  
Другий етап.  Команди, що посіли на першому етапі в групах 1-4, 5 та 
нижче місця, грають між собою фінальний тур в чотири кола за системою 
роз'їзного календаря спареними матчами з командами іншої групи (дві 
гри на своєму майданчику, дві гри на майданчику суперника), і 
розігрують місця з 1 по 8, з 9 по нижчі місця. Очки, що набрані 
командами в іграх між собою на першому етапі, зараховуються. 
 

5.2.  Перша ліга (чоловіки) 
Перший етап. Усі команди, що надали офіційну заявку, розподіляють на 
групи А («Центр») та Б («Захід»). 
Групи розподіляють за територіальним розташуванням та спортивним 
принципом, у спірних ситуаціях – жеребкуванням директорату 
чемпіонату. Команди групи А («Центр») грають у чотири кола за 
системою роз'їзного/турового календаря спареними матчами (дві гри на 
власному майданчику, дві гри на майданчику суперника). 
Команди групи Б («Захід») грають за положенням 17-го Чемпіонату 
Західного регіону. 
Другий етап.  Команди, що посіли 1 – 4 місця в групах А («Центр») та Б 
(«Захід»), грають фінальний тур за олімпійською системою (1/4 фіналу, 
1/2 фіналу, матчі за 5 – 8 місця, фінал, матчі за 3, 5, 7 місця) протягом 
трьох днів в одному місті, і визначають переможця Першої ліги.  
 

5.3.  Вища ліга (жінки)    
Система та календар проведення змагань Вищої ліги (жінки) будуть 
визначені після одержання заявок від команд.  
 

5.4.  Перша ліга (жінки) 
Система змагань, розподіл на групи та календар проведення змагань 
Першої ліги (жінки) будуть визначені після одержання заявок від команд. 
Групи розподіляють за територіальним розташуванням та спортивним  



 4 

принципом, у спірних ситуаціях – жеребкуванням директорату 
Чемпіонату. 
 

5.5.  Умови зміни системи проведення Чемпіонату. 
Директорат Чемпіонату України має право адаптувати систему 
проведення Чемпіонату, беручи до уваги фактичну кількість команд, 
допущених до участі в Чемпіонаті. 
 

VI. Визначення командних результатів 
 

6.1. Місця команд визначаються відповідно до діючих Офіційних Правил 
гри в баскетбол, затвердженими центральним органом виконавчої влади 
у сфері фізичної культури і спорту у встановленому порядку.  
 

VII. Нагородження 
 

7.1. Командам-переможцям XХІІ Чемпіонату України серед чоловічих та  
жіночих команд Вищої ліги присвоюється звання Чемпіона України. 
Команди, що посіли І – ІІІ місця, нагороджуються кубками та дипломами. 
Гравці, тренери та керівний склад команд, що посіли І – ІІІ місця, 
нагороджують медалями, дипломами та подарунками. 
 

7.2. Командам-переможцям XХІІ Чемпіонату України серед чоловічих та 
жіночих команд Вищої ліги надається право подати заявку на реєстрацію 
команди для участі в змаганнях ФІБА–Європа (EuroChallenge) згідно з 
Регламентом та Положенням ФІБА-Європа. 
 

7.3. Команди, що посіли I-III місця XХІІ Чемпіонату України серед 
чоловічих та жіночих команд Першої ліги, нагороджуються кубками та 
дипломами. Гравці, тренери та керівний склад команд, що посіли І – ІІІ 
місця, нагороджують медалями та дипломами. 
 

7.4. У кожній команді нагороджують не більш ніж 20 учасників змагань 
(до 16 гравців та до 6 офіційних осіб), які мають посвідчення учасників 
XХІІ Чемпіонату України з баскетболу. 
 

7.5. Індивідуальними призами XХІІ Чемпіонату України нагороджуються  
чотири (4) найкращих гравця чоловічих команд Вищої ліги, чотири (4) 
найкращих гравця чоловічих команд Першої ліги, чотири (4) найкращих 
гравця жіночих команд Вищої ліги, чотири (4) найкращих гравця жіночих 
команд Першої ліги.   
 

 
VIII. Фінансові витрати 

 

8.1. Організація (клуб), який приймає ігри, несе витрати згідно з 
затвердженим Регламентом ФБУ.   
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8.2. Витрати з відрядження команд, їх харчування, розміщення та 
страхування несуть організації (клуби), що команду відряджають. 
8.3. Витрати по нагородженню переможців та призерів змагань за 
рахунок Держмолодьспорту та ФБУ.  
 

IХ. Заявки 
 

9.1. Для участі в XХІІ Чемпіонаті України до директорату змагань до  
01.09.2012 р. подають письмово підтверджувальну (попередню) заявку з 
назвою команди клубу/юридичної особи – власника команди (поштою, 
електронною поштою або факсом). Заявочний лист повинен бути 
засвідчений відповідними міським або обласним управлінням з фізичної 
культури та спорту, обласним осередком ФБУ, лікарем та печаткою 
лікувально-фізкультрного диспансеру. 
Команди, які вперше подали заявку на участь в Чемпіонаті України з 
баскетболу, повинні надати до ФБУ рекомендацію відповідної обласної 
федерації баскетболу. 
 

9.2. Заявочні листи (іменні заявки) для участі в чемпіонаті подають з 01 
по 21.09.2012 р. (можна поштою разом з фотографіями для посвідчень). 
 
Адреса ФБУ:      

вул. Леонтовича, 11, м. Київ, 01030 
 

тел.  (044)  239 86 01    info@ukrbasket.net   
 факс (044)  239 86 00    www.ukrbasket.net



З Р А З О К   ЗАЯВКА  НА  УЧАСТЬ  В  XХІІ ЧЕМПІОНАТІ  УКРАЇНИ  З  БАСКЕТБОЛУ     
СЕРЕД    ЧОЛОВІЧИХ / ЖІНОЧИХ   КОМАНД     ВИЩОЇ / ПЕРШОЇ    ЛІГИ 

 
від команди _________________________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Прізвище,  
ім’я та по батькові 

Рік і дата 
народження 

Амплуа  Зріст Спортивне 
звання  

Медичний 
допуск 

Підпис лікаря 

1 В АЛФАВІТНОМУ  Центр   Дата  Підпис  
2 ПОРЯДКУ   Напад   Дата  лікаря 
3   Захисник    Дата  Підпис  
4      Дата  лікаря 
5      Дата  Підпис  
      Дата  лікаря 

      Дата  Підпис  
23      Дата  лікаря 
24      Дата  Підпис  

ТРЕНЕРСЬКО–АДМІНІСТРАТИВНИЙ  СКЛАД 
1  03.10. 1948 Головний тренер ЗТ України   
2   Тренер МС   
   Адміністратор    

8   Лікар (масажист та ін.)    
ТРЕНЕРСЬКО–АДМІНІСТРАТИВНИЙ  СКЛАД – ВСІ, КОМУ ПОТРІБНІ ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИКА ЧЕМПІОНАТУ ДЛЯ  

ПЕРЕБУВАННЯ  НА  ЛАВІ  КОМАНДИ  ПІД ЧАС  ГРИ 
 
Засвідчують керівники: 
Міського або обласного управління фізичної культури та спорту ____________ прізвище, ініціали, підпис, печатка 
Місцевої федерації баскетболу ________________________________________прізвище, ініціали, підпис, печатка 
Клубу (президент, директор клубу) ____________________________________прізвище, ініціали, підпис, печатка 
Лікар    (доп. ________ осіб)______________________________прізвище, ініціали, підпис, печатка 
 
 


