
  

 



  

1. Мета і завдання 
1.1. Подальший розвиток і популяризація баскетболу в Україні. 
1.2. Формування здорового способу життя та залучення всіх бажаючих до 

регулярних занять фізичною культурою і спортом, підвищення рухової 
активності та зміцнення здоров’я громадян. 

1.3. Виявлення талановитої молоді.     
1.4. Підвищення спортивної майстерності аматорських команд. 

 

2. Керівництво та відповідальність за проведення змагань 
2.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань, як змагань 

державного рівня, здійснюється Міністерством молоді та спорту України (далі 
– Мінмолодьспорт) та Федерацією баскетболу України (далі – ФБУ).  

2.2. Безпосереднє проведення змагань та координація змагань покладається на 
ФБУ, обласні (міські) федерації баскетболу, та головну суддівську колегію, 
що призначається Директоратом Чемпіонату України. 

 

3. Організації, що приймають участь, вимоги до учасників 
3.1. До Чемпіонату України серед аматорських команд (чоловіки та жінки) 

допускаються всі бажаючі аматорські команди, що подали офіційну заявку до 
місцевих осередків ФБУ та зареєструвались відповідним чином. 

3.2. До змагань чоловічих команд по згоді обласної федерації можуть бути 
допущенні аматорські жіночі команди.  

3.3. Вік учасників змагань повинен бути не менше 16 років. 
3.4. Команда складається з гравців аматорів.  

Гравець не може брати участі у змаганнях Аматорської ліги до того часу, 
поки він залишається зареєстрованим у клубі, команди якого грають в 
змаганнях Суперліги та/або Вищої ліги Чемпіонату України. 

3.5. Гравцю дозволяється перехід з клубу/команди Аматорської ліги до 
клубу/команди Аматорської ліги (чоловіки та жінки): 

3.5.1. Після закінчення сезону – до початку наступного; 
3.5.2.      Один перехід від початку сезону до 24 грудня включно (до 18:00); 
3.5.3. Один перехід з 04 січня по 31 березня (до 18:00).      
3.6. Перехід гравця із команди Суперліги або Вищої ліги до команди Аматорської 

ліги (чоловіки та жінки) дозволяється (за умовою наявності Листа-згоди (п. 
4.3) від клубу Суперліги або Вищо ліги): 

3.6.1.  Після закінчення сезону – до початку наступного; 
3.6.2.  Від початку сезону до 24 грудня включно (до 18:00). 
3.7. Дозаявка гравця до складу команд Аматорської ліги, який не був 

зареєстрований в поточному Чемпіонаті, дозволяється на протязі сезону і 
закінчується: 

3.7.1.   Для чоловічих команд - 31 березня включно (до 18:00). 
3.7.2.   Для жіночих команд - 31 березня включно (до 18:00).  
3.8. Кожен гравець повинен мати медичний допуск до змагань. 
3.9. Склад команди кожного туру – 14 осіб (12 гравців + 2 тренери).  
3.10. Кожна команда повинна бути членом обласної федерації баскетболу та 

сплатити членські внески. 
3.11. Кожна команда по кожному гравцю повинна подати необхідну інформацію 

для сайта Аматорської Ліги, та вести свою сторінку команди на сайті ФБУ. 
3.12. Гравець, який отримав 3 технічні фоли, пропускає наступну гру. Гравець, що 

отримав фол з дискваліфікацією, пропускає дві наступні гри. 



  

3.13. Тренер, який отримав 3 особисті технічні фоли або фол з дискваліфікацією, 
відсторонюється від керівництва командою під час ігор до рішення головної 
суддівської колегії (далі – ГСК). 

3.14. Усі випадки, що не обумовлені чинним Регламентом про змагання та 
Офіційними Правилами баскетболу, розглядаються ГСК. 

 

4. Система і терміни проведення змагань 
4.1. Чемпіонат України серед аматорських команд (Аматорська Баскетбольна Ліга 

України) серед чоловічих та жіночих команд проводиться у три етапи. 
4.2. Перший етап – регіональні змагання (жовтень – березень). Команди, що 

подали заявку до обласної (міської) федерації баскетболу, формують 
регіональні групи Аматорської ліги.  Кожна область формує свою регіональну 
групу.   

4.2.1. Відповідальним органом за проведення регіональних змагань є обласна 
федерація баскетболу, обласне управління з фізичного виховання та спорту.  

4.2.2. Система змагань у групах визначається органом, що відповідає за 
проведення змагань в регіоні, та затверджується директоратом Чемпіонату 
України.  

4.2.3. Організація, що проводить перший регіональний етап, присвоює ім’я своїй 
групі.  

 

4.3. Другий етап – півфінальний (березень-квітень). Команди розподіляються 
за принципом дивізіонів, а саме: 
«ЗАХІДНИЙ» - Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, 
Чернівецька, Хмельницька.  
«ПІНІЧНИЙ» - Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, 
Вінницька, Київська, Черкаська.  
«ПІВДЕННИЙ» - Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, 
Кіровоградська.  
«СХІДНИЙ» - Дніпропетровська, Полтавська, Сумська, Харківська, 
Донецька, Луганська.  

4.3.1. Після визначення переможця в кожній регіональній групі відбуваються 
півфінальні тури в дивізіонах. Кожна група делегує переможця на 
півфінальний тур. Якщо переможець відмовляється приймати участь в 
півфінальному турі, федерація баскетболу відповідної області має право 
делегувати будь яку іншу команду зі своєї групи, підсиливши її гравцями 
інших команд (див. п.3).  

4.3.2. У півфінальному турі команди грають за коловою системою.  
4.3.3. У півфінальному турі повинно прийняти участь не менше 4-х команд 

дивізіону.  
4.3.4. Місце проведення півфінального туру визначає Директорат Чемпіонату після 

розгляду поданих заяв від обласних федерацій на проведення півфінального 
туру. Місце проведення півфінального туру не може бути визначене за 
межами дивізіону. 

4.3.5. Разом з заявою на проведення півфінального туру обласна федерація 
повинна надати для розгляду Директорату план проведення свята 
півфіналів з запланованими заходами.  

4.3.6. Відповідальним органом на проведення півфінального туру є та обласна 
федерація, яка проводить півфінальний тур, та відповідне обласне 
управління з фізичного виховання та спорту. 



  

4.3.7. Фінансування команд учасників півфінального туру відбувається за рахунок 
команд учасниць та по можливості відповідних регіональних федерацій 
баскетболу.  

 

4.4. Третій етап – фінальний етап «Фінал Чотирьох», м. Київ  (травень-
червень). 
«Фінал Чотирьох» проходить на протязі двох днів. 
Сліпим жеребкуванням визначаються дві пари на перший день фіналу, 
переможці яких грають за перше місце наступного дня, а дві переможених 
команди грають за третє місце.  

4.4.1. Для участі у «Фіналі Чотирьох» кожний дивізіон делегує переможця в 
півфінальному турі (переможця дивізіону).  

4.4.2. Якщо переможець відмовляється приймати участь у «Фіналі Чотирьох», його 
місце може зайняти команда, яка посіла друге місце, якщо вона також 
відмовляється, то команда, яка посіла трете місце і так далі.  

4.4.3. У випадку, якщо від дивізіону у фінальному етапі приймає участь не 
переможець дивізіону, перед фіналом команді дозволяється дозаявити трьох 
будь-яких гравців зі свого дивізіону. Дозаявку гравців команда повинна 
зробити відповідним чином (див. п.3), оформивши відповідні документи. 
Також команда повинна надати для участі у фінальному етапі письмову 
відмову команди, яка посіла вище місце.   

4.4.4. Директорат Чемпіонату України має право адаптувати систему проведення 
змагань, беручи до уваги фактичну кількість команд, які допущені до участі в 
чемпіонаті. 

 

5. Визначення командних результатів 
Місця команд розподіляються згідно з «Офіційними Правилами баскетболу». 

 

6. Фінансування 
6.1. Обласні та місцеві федерації забезпечують організацію змагань, 

суддівство змагань (два судді у полі, суддів-секретарів), медичне 
супроводження, надає спортивну споруду для змагань на першому та 
другому етапі. 

6.2. ФБУ несе витрати щодо організації фінального етапу змагань, відрядження 
трьох членів суддівської колегії на тури змагань (за необхідності), 
нагородження переможців Аматорської ліги та кращих гравців «Фіналу 
Чотирьох».  

6.3. Організація, що відряджає, несе усі витрати щодо відрядження команд 
(12 гравців + 2 тренери) на кожний тур згідно календаря змагань 
(харчування, проживання, проїзд до місця змагань та зворотно, добові в 
дорозі, збереження заробітної плати, медичне страхування). 

6.4. Сума заявочного внеску на участь в першому та другому етапах змагань 
визначається регіональними та місцевими федераціями. 

6.5. Сума заявочного внеску на участь в третьому фінальному етапі змагань 
визначається ФБУ. 

6.6. Заявочні та членські внески є обов,язковими для всіх команд, які беруть 
участь в змаганнях. 

 

7. Нагородження 
7.1. Команді-переможниці Чемпіонату України серед аматорських команд 

(Аматорська Баскетбольна Ліга України) присвоюється звання «Чемпіон  



  

України серед аматорських команд». Команда нагороджується кубком, 
дипломом І ступеня. 

7.2. Команди, що займуть ІІ і ІІІ місця, нагороджуються кубками, дипломами ІІ і 
ІІІ ступенів.  

7.3. Гравці та тренери команд, що займуть І-ІІІ місця, нагороджуються медалями 
та  дипломами відповідних ступенів. 

7.4. Нагородженню підлягають також п’ять найкращих гравців Чемпіонату 
України серед аматорських команд.  

 

8. Порядок подання заявок 
8.1. Для участі в першому етапі Чемпіонату України серед аматорських команд 

(чоловіки та жінки) до 20 вересня поточного року подається попередня 
заявка або лист, що підтверджує участь у змаганнях, довідку з реквізитами 
команди, спортивного залу, тренерів команди (поштою, електронною 
поштою, факсом). Заявка подається до організатора регіонального етапу та 
реєструється у ФБУ. Реєстрації у ФБУ підлягає кожна команда та кожний 
гравець команди Аматорської ліги. 

8.2. Для участі в другому етапі Чемпіонату України серед аматорських команд 
(чоловіки та жінки) подається офіційна (підтверджуюча) заявка (поштою, 
електронною поштою, факсом) у секретаріат ФБУ не пізніше ніж 10 днів до 
початку півфінального туру. 

8.3. Для участі в змаганнях на першому етапі до регіонального осередка ФБУ чи 
головной суддівськой колегії до початку змагань потрібно подати такі 
документи: 

- іменну заявку команди; 
        - медичний допуск;  

- довідку про сплату внесків. 
8.4. У заявочному листі (заявка) вказуються: повна назва команди, місто, список 

гравців (прізвище, імя та по-батькові, рік і дата народження, зріст, ігрова 
позиції), електронна адреса, домашні, службові та мобільні телефони 
тренерів, адміністратора, менеджера команди або представника команди. 
Заявочний лист повинен бути завірений місцевими федерацією баскетболу,    
лікарем лікарсько-фізкультурного диспансеру або місцевої поліклініки. Якщо 
немає візи лікаря в заявці, допуск гравця необхідно підтвердити медичною 
довідкою лікарсько-фізкультурного диспансеру або місцевої поліклініки. 

8.5. Заявку на допуск гравця, що не грав за команду з того чи іншого приводу, 
можна подати протягом змагань до півфінального туру, але не пізніше 10 
днів до початку півфінального туру. Заявка повинна бути зареєстрована у 
ФБУ та оформлена належним чином. 

8.6. Якщо заявочний лист у команди оформлено неналежним чином (неповні 
дані, немає допуску лікаря та ін.), команда не буде допущена до участі в 
змаганнях. 

8.7. Гравця не буде допущено до участі в змаганнях, якщо він не  надасть до 
регіонального осередка ФБУ та/або головної суддівської колегії туру змагань 
документи, що зазначені цим Регламентом, або його документи оформлено 
неналежним чином.  

 

9. 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 Чемпіонату України серед 
аматорських команд на всіх етапах покладається на головну суддівську 
колегію кожного туру, що затверджена ФБУ за поданням регіональних 
осередків. 

9.4. За технічну підготовленість спортсменів та відповідність спортивному 
розряду відповідає представник команди, головний тренер команди та 
керівник організації, який підписує заявку та відряджає спортсменів на 
змагання.  

 
Адреси:       

Федерація баскетболу України 
Директорат  АБЛ    
Спортивна площа, 1,       
Палац спорту, офіс 315,      

 Федерація Баскетболу України    
 м. Київ, 01001       

 
region.fbu@gmail.com 
chempionat@ukrbasket.net    
тел/факс   (044)  239 86 08 
тел.  (044)  239 86 04     
факс    (044)  239 86 00      
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