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I. Мета змагань 
1.1. Змагання на Кубок України проводяться з метою подальшого розвитку і 
популяризації баскетболу в Україні, підвищення майстерності українських 
баскетболістів. 
 

II. Керівництво проведенням змагань 
2.1. Загальне  керівництво проведення Кубку України серед жіночих команд 
здійснюється Федерацією баскетболу України (далі за текстом – ФБУ) та 
Міністерством молоді та спорту України (далі за текстом – Мінмолодьспорт). 
2.2. Безпосереднє проведення змагань покладається на Директорат, який 
затверджується Президією ФБУ, обласні (міські) федерації баскетболу, спортивні 
клуби, на базах яких відбуваються змагання. 
2.3. Директорат здійснює організацію та проведення Кубку України з баскетболу та 
має право приймати рішення відповідно з регламентуючими документами ФБУ. 
 

III. Учасники змагань 
3.1. У змаганнях Кубку України беруть участь жіночі команди Чемпіонату України, 
Студентської ліги, аматорські команди.  
3.2. До участі в іграх Кубку України допускаються гравці, тренери та особи, що 
супроводжують команду, які одержали посвідчення учасника змагань за умовами 
відповідної ліги.  
3.3. У змаганнях Кубку України протягом сезону гравець має право грати тільки за 
одну команду свого клубу. 
3.4. Чисельний склад команд при проведенні кожної гри складає 19 осіб (12 гравців, 
2 тренери та 5 осіб, що супроводжують команду). 
3.5. Команди, які заявляються для участі у Кубку України, автоматично визнають всі 
положення Регламенту та інших документів ФБУ стосовно проведення змагань.  
 

IV. Система та строки проведення 
4.1.  Перший етап.   
Система змагань, розподіл на групи та календар проведення змагань будуть 
визначені Директоратом після одержання заявок від команд.  
4.2.  Другий етап. – «Фінал Чотирьох».    
Чотири команди, що перемогли на першому етапі, за жеребкуванням грають між 
собою фінальний тур Кубку України – «Фінал Чотирьох» – в одному місті протягом 
двох днів за 1, 2, 3 та 4 місця.  
4.3. Місто, місце та час проведення «Фіналу Чотирьох» Кубку України визначає 
Президія ФБУ.  
4.4.  Директорат Чемпіонату України має право змінити або адаптувати систему 
проведення змагань, беручи до уваги фактичну кількість команд, що допущені до 
участі в змаганнях. 
 

V.  Суддівство 
5.1. Судити ігри офіційних змагань з баскетболу в Україні мають право лише ті судді, 
комісари та судді-секретарі, в т.ч. суддя-інформатор та статистики, які мають 
посвідчення ФБУ. 
5.2.  Кожну гру обслуговують: 
5.2.1. Перший етап – двоє суддів на ігровому майданчику, комісар та місцеві судді-
секретарі в кількості восьми (8) осіб;  
5.2.2. Другий етап - троє суддів на ігровому майданчику, комісар та місцеві судді-
секретарі в кількості восьми (8) осіб. 
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5.3. На найбільш відповідальні зустрічі може бути призначений інспектор ФБУ. 
VI. Нагородження 
6.1. Команді-переможцю присвоюється звання Володаря Кубку України. Команда 
нагороджується Кубком України та дипломом. Гравці команди Володаря Кубку 
України нагороджуються дипломами, пам’ятними медалями та подарунками. 
6.2. Команда-фіналіст Кубку України нагороджується дипломом. 
6.3. Гравці команд-учасниць півфінальних та фінальних ігор («Фіналу Чотирьох») 
Кубку України нагороджуються дипломами, пам’ятними медалями та жетонами. 
6.4. У кожній команді нагороджуються не більш ніж двадцять (20)  учасників змагань 
(16 гравців та 4 офіційні особи), які мають посвідчення учасників змагань.  
6.5. Нагороджуються п’ять (5) найкращих гравців, які беруть участь у Кубку України. 
6.6. Клуб-переможець має право подати заявку на реєстрацію команди для участі в 
Європейських клубних змаганнях згідно з Регламентом ФІБА та ФІБА-Європа. 
 

VII. Фінансові витрати 
7.1. При проведенні ігор організація/клуб-господар несе витрати згідно з Правилами 
проведення XХV Чемпіонату та Кубку України з баскетболу сезону 2015/2016 рр., що 
затверджені Президією ФБУ. 
7.2. Витрати з відрядження команд, їх харчування, розміщення та страхування несуть 
організації/клуби, що команду відряджають. 
7.3. Витрати по нагородженню переможців та призерів змагань за рахунок 
Мінмолодьспорту та ФБУ. 
 

VIII. Заявки 
8.1. Для участі в Кубку України-2016 команди клуби/юридичні особи – власники 
подають письмово заявку до ФБУ  з 01 по 19.09.2015 р.    
Заявка повинна бути засвідчена відповідними міським або обласним управлінням з 
фізичної культури та спорту і Федерацією баскетболу, та лікарем. 
 

IХ. Безпека та підготовка місця проведення змагань 
9.1. Порядок підготовки спортивних споруд та дотримання безпеки учасників і 
глядачів під час проведення змагань проводиться у відповідності до постанови 
Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 р. № 2025 «Про порядок підготовки 
спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових 
спортивних та культурно-видовищних заходів». 
9.2. 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. 
9.3. Забезпечення безпеки спортсменів при проведенні Кубку України серед жіночих  
команд на всіх етапах покладається на головну суддівську колегію кожного туру, що 
затверджена ФБУ. 
 


