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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 проведенням чемпіонату України серед чоловічих 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 чемпіонату 
України (далі за текстом – Директорат), який затверджується Президією ФБУ, обласні 
(міські) федерації баскетболу, спортивні клуби, на базах яких відбуваються змагання.  
2.3. Директорат здійснює організацію та проведення чемпіонату, Кубку та інших 
офіційних змагань з баскетболу в Україні, та має право приймати рішення відповідно 
з регламентними документами ФБУ. 
 

III. Терміни проведення 
3.1. XХV Чемпіонат України з баскетболу серед чоловічих команд проводиться згідно 
з календарями змагань з 26.09.2015 р. по 31.05.2016 р. 

 

IV. Учасники змагань 
4.1. До участі в XХV Чемпіонаті України з баскетболу сезону 2015/2016 рр. серед 
команд Суперліги, Вищої та Першої ліги допускають команди, що подають офіційну 
заявку до ФБУ та виконують необхідні вимоги до учасників чемпіонату. 
 

4.2. Команди, що заявляються для участі у чемпіонаті України, автоматично визнають 
вимоги Регламенту, Правил проведення чемпіонату, Положення про статус 
баскетболіста та інших документів ФБУ та чинного Регламенту. 
 

4.3. До складу Суперліги сезону 2015/2016 рр. допускають наступні команди: 
1.   БК «Хімік» (м. Южне) 
2.   БК  «Дніпро» (м. Дніпропетровськ)   
3.   БК  «Будівельник» (м. Київ)    
4.   БК  «Київ» (м. Київ) 
5.   БК «Черкаські Мавпи» (м. Черкаси) 
6.   МБК «Миколаїв» (м. Миколаїв)   
7.   БК  «Феро-ЗНТУ» (м. Запоріжжя)   
8.   БК  «Говерла» (м. Івано-Франківськ)  
9.   БК «Одеса» (м. Одеса) 
10. БК «Політехніка-Галичина» (м. Львів) 
11. БК «ДніпроАзот» (м. Дніпродзержинськ) 

 

V. Система проведення 
 

5.1.  Суперліга. 
 

Перший етап. Команди грають два кола за системою роз’їзного календаря (одна гра 
на своєму майданчику, одна гра на майданчику суперника).  
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Другий етап. Команди, що посіли на першому етапі місця з 1 по 8, за системою 
«плей-офф» грають 1/4 фіналу до трьох перемог (перший, другий та п’ятий матчі 
граються на майданчику команди, що посіла вище мiсце на першому етапі, третій та 
четвертий матчі граються на майданчику команди, що посіла нижче місце на 
першому етапі).  
Матчі 1/2 фіналу грають до трьох перемог (перший, другий та п’ятий матчі граються 
на майданчику команди, що посіла вище місце на першому етапі, третій та четвертий 
матчі граються на майданчику команди, що посіла нижче місце на першому етапі. 
Матчі фіналу плей-офф команди грають до чотирьох перемог (перший, другий, 
п’ятий та сьомий матчі граються на майданчику команди, що посіла вище мiсце на 
першому етапі, третій, четвертий та шостий матчі граються на майданчику команди, 
що посiла нижче місце на першому етапі).  
Матчі за третє місце грають до трьох перемог (перший, другий та п’ятий матчі 
граються на майданчику команди, що посiла вище місце на першому етапі, третій та 
четвертий матчі граються на майданчику команди, що посiла нижче мiсце на 
першому етапi).  
Інші команди в підсумковій класифікації займають місця з 9 по 11 згідно з 
результатами на першому етапі.  

 
 
 
5.2.  Вища ліга 
Система змагань, розподіл на групи та календар проведення змагань будуть 
визначені після одержання заявок від команд. Групи розподіляються за 
територіальним розташуванням та спортивним принципом, у спірних ситуаціях – 
жеребкуванням Директоратом.  
 

5.3.  Перша ліга  
Система змагань, розподіл на групи та календар проведення змагань будуть 
визначені після одержання заявок від команд. Групи розподіляються за 
територіальним розташуванням та спортивним принципом, у спірних ситуаціях – 
жеребкуванням Директоратом.  
 

 

 

Чверть- 

фінал, 

1-8 місця 

Чверть- 

фінал, 

4-5 місця 

Чверть- 

фінал, 

3-6 місця 

Чверть- 

фінал, 

2-7 місця 

Півфінал, 
переможці  

чверть- 

фіналу, 

1-4 місця 

Півфінал, 
переможці  

чверть- 

фіналу, 

1-4 місця 

Фінал, 
переможені 

в півфіналі, 

3-4 місця 

 

Фінал, 
переможці 

півфіналу, 

1-2 місця 
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5.4.  Ротація команд.  
5.4.1. Команда, що посіла останнє місце серед команд Суперліги, може перейти в 
наступному сезоні до Вищої ліги. 
Команді, що посіла перше місце у Вищій лізі XХV Чемпіонату, надається право 
переходу в Суперлігу (за умови відповідності команди критеріям Суперліги щодо 
фінансового та інфраструктурного забезпечення).   
Спортивна база та інфраструктура клубу команди, що перемогла в  змаганнях Вищої 
ліги, повинна відповідати вимогам «Офіціальних Правил баскетболу» та міжнародним 
стандартам (Додаток «Баскетбольне Встаткування» до «Офіційних Правил 
баскетболу»). 
Якщо за рішенням Президії ФБУ спортивна база та інфраструктура клубу команди, що 
перемогла в змаганнях Вищої ліги, не відповідає вимогам «Офіціальних Правил 
баскетболу» та міжнародним стандартам (Додаток «Баскетбольне Встаткування» до 
«Офіційних Правил баскетболу»), її місце в Суперлізі XХVI Чемпіонату може зайняти 
команда, що посіла 2 (або 3) місце в Вищій лізі і відповідає вимогам фінансового та 
іншого майнового забезпечення Суперліги. 
5.4.2. Команда, що посіла останнє місце у Вищій лізі, позбавляється права грати у 
Вищій лізі і може бути заявлена для виступів у Першій лізі. 
5.4.3. Команда, що посіла перше місце у Першій лізі, отримує право в наступному 
сезоні грати у Вищій лізі. 
Якщо команда, що посіла перше місце в змаганнях Першої ліги, не має відповідної 
спортивної бази для участі в змаганнях серед команд Вищої ліги XХVI Чемпіонату, її 
місце у Вищій лізі може зайняти команда, що посіла 2 (або 3 місце) в Першій лізі. 
5.4.4. Команда, що посіла передостаннє місце у Вищій лізі, і команда, що посіла друге 
місце в Першій лізі, в перехідних іграх до двох перемог виборюють право грати у 
наступному чемпіонаті в Вищій лізі. Перша гра грається на майданчику команди 
Першої ліги, друга та, при необхідності, третя гра граються на майданчику команди 
Вищої ліги. 
 

5.5.  Умови зміни системи проведення чемпіонату 
Директорат має право змінити або адаптувати систему проведення чемпіонату, 
беручи до уваги фактичну кількість команд, що допущені до участі в змаганнях. 
 

VI. Визначення командних результатів 
6.1. Місця команд визначаються відповідно до «Офіційних Правил баскетболу», 
розділ «D-Класифікація команд», що затверджені  центральним органом виконавчої 
влади у сфері фізичної культури і спорту у встановленому порядку.  
 

VII. Нагородження 
7.1. Команді, що посіла перше місце XХV Чемпіонату України серед команд Суперліги, 
присвоюється звання «Чемпіон України». Команди, що посіли І–ІІІ місця, 
нагороджуються кубками та дипломами. Гравці, тренери та офіційні особи команд (не 
більш ніж 23 особи), що посіли І–ІІІ місця, нагороджуються медалями, дипломами та 
подарунками. 
 

7.2. Команди, що посіли I-III місця XХV Чемпіонату України серед чоловічих команд 
Вищої ліги, нагороджуються кубками та дипломами. Гравці, тренери та офіційні особи 
команд (не більш ніж 20 осіб), що посіли І–ІІІ місця, нагороджуються медалями та 
дипломами. 
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7.3. Команди, що посіли I-III місця XХV Чемпіонату України серед чоловічих команд 
Першої ліги, нагороджуються кубками та дипломами. Гравці, тренери та офіційні 
особи команд (не більш ніж 20 осіб), що посіли І–ІІІ місця, нагороджуються медалями 
та дипломами. 
 

7.4. Індивідуальними призами XХV Чемпіонату України нагороджуються п’ять 
найкращих гравців команд Суперліги, п’ять найкращих гравців команд Вищої ліги, 
п’ять найкращих гравців команд Першої ліги. 
 

VIII. Фінансові витрати 
8.1. Організація/клуб, який приймає ігри, несе витрати згідно з Регламентом та 
Правилами проведення чемпіонату ФБУ. 
8.2. Витрати на відрядження команд, їх харчування, розміщення та медичне 
страхування несуть організації/клуби, що команду відряджають. 
8.3. Витрати по нагородженню переможців та призерів змагань за рахунок 
Мінмолодьспорту та ФБУ.  
 

IХ. Заявки 
9.1. Для участі в XХV Чемпіонаті України в ФБУ до 01.09.2015 р. подають письмово 
попередню заявку або лист, що підтверджує участь команди у змаганнях, з назвою 
команди клубу/юридичної особи, що зареєстрований в Україні, – власника команди 
(поштою, електронною поштою або факсом).  
 

9.2. Заявку (іменну заявку) на участь в чемпіонаті подають з 01 по 25.09.2015 р. 
(оригінал поштою разом з фотографіями для посвідчень). 
Заявка повинна бути засвідчена відповідними міським або обласним управлінням з 
фізичної культури та спорту, обласним осередком ФБУ, лікарем та печаткою 
лікувально-фізкультурного диспансеру. 
Команди, які вперше подали заявку на участь в чемпіонаті України з баскетболу, 
повинні надати до ФБУ рекомендацію відповідної обласної федерації баскетболу. 
 

Х. Безпека та підготовка місця проведення змагань 
10.1. 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». 
10.2. 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. 
 
 


