
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення змагань з баскетболу  

серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова 

 «ШКІЛЬНА БАСКЕТБОЛЬНА ЛІГА» 

(в залік Спартакіади «Спорт і школа») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

 Розвиток та популяризація баскетболу серед школярів м. Харкова. 

 Надання допомоги загальноосвітнім навчальним закладам у розвитку 

баскетболу. 

 Формування здорового способу життя та залучення учнівської молоді 

до регулярних занять фізичною культурою і спортом. 

 Визначення перспективних школярів для заняття в ХОВУФКС. 

 Надання вчителям фізичної культури загальноосвітніх навчальних 

закладів організаційної та методичної допомоги. 

 Визначення кращих команд та гравців серед загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

 

2. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ 

 Загальне керівництво з підготовки та проведення «Шкільної 

Баскетбольної Ліги» (далі ШБЛ) м. Харкова здійснює управління 

з питань фізичної культури та спорту Харківської міської ради та 

Харківська обласна федерація  баскетболу. 

 Безпосереднє проведення змагань покладається на головну суддівську 

колегію (ГСК), яка затверджується ФБХО. 

 

3. УЧАСНИКИ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 В змаганнях беруть участь юнаки 10-11 класів. До змагань також, 

допускаються учні 9-х класів, які мають відповідну спортивну 

підготовку. 

 Склад команди  – 12 чоловік. 

 Змагання проводяться в три етапи: 

- перший етап – шкільні змагання (листопад - грудень); 

- другий етап – районні змагання (січень); 

- третій етап – фінальні міські змагання (лютий). 

 У II етапі  беруть участь переможці шкільних змагань. 

 У III етапі беруть участь кращі команди шкіл району. 

 Для проведення змагань ІІ етапу ШБЛ районні управління освіти 

надають пропозиції щодо спортивних залів навчальних закладів із 

зазначенням днів тижня і часу можливого проведення ігор. 

 Під час змагань ІІІ етапу у кожного гравця має бути документ, який 

підтверджує що даний учень є учасником ліги (посвідчення учасника 

ШБЛ м. Харкова). 

 Змагання та визначення місць серед команд-учасниць проводяться 

згідно з Офіційними Правилами баскетболу ФІБА. 

 За неявку на гру команді зараховується технічна поразка з рахунком 

0:20, та команда отримує 0 (нуль) очок. За другу неявку на гру команда 

знімається із змагань. Очки, які були набрані в іграх із цією командою, 

в загальний залік не враховуються. 



 

4. НАГОРОДЖЕННЯ 

 Команда - переможець змагань нагороджується кубком та дипломом, 

призами від спонсорів та меценатів. 

 Команди, які зайняли II та III місця, нагороджуються кубками та 

дипломами, призами від спонсорів та меценатів. 

 Гравці і тренери команд, які зайняли I, II і III місця, нагороджуються 

медалями та дипломами.  

 

5. ФІНАНСУВАННЯ 

 Фінансування проведення змагань ліги здійснюється: 

- I, II етапи – за рахунок загальноосвітніх навчальних закладів, управлінь 

освіти адміністрацій районів Харківської міської ради та Харківської 

обласної федерації баскетболу; 

- ІІІ етап: оплата харчування суддів та інших учасників заходу, 

придбання дипломів, медалей, кубків – за рахунок управління з питань 

фізичної культури та спорту Харківської міської ради; Витрати на 

інформаційно-рекламні послуги, організацію суддівських курсів та 

семінарів, організацію та проведення змагань – за рахунок 

Департаменту спортивних іміджевих проектів та маркетингу 

Харківської міської ради. 

 

6. БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

ПІДГОТОВКА СПОРТИВНИХ СПОРУД. 

 

 У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 

1998 року №2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших 

спеціально відведених місць для проведення спортивних та культурно-

видовищних заходів»: 

- підготовка спортивних споруд покладається на їх власників; 

- контроль за підготовкою спортивної споруди та забезпечення 

безпеки при проведенні змагань здійснює головний суддя змагань.  

 Власник спортивної споруди не менш ніж за 4 години до початку змагань 

зобов’язаний подати до головної суддівської колегії акт про її готовність 

до проведення змагань. 

 Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною 

виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за 

собою відповідальність згідно законодавчих актів України.   

 

7. ПОРЯДОК НАДАННЯ ЗАЯВОК 

 Для участі у змаганнях учасники подають заявку до головної суддівської 

колегії не пізніше ніж за тиждень до початку змагань. (Форма заявки 

додається). Заявка повинна бути завірена директором навчального 

закладу, учителем-тренером та лікарем. 



 Районні управління освіти надають пропозиції щодо спортивних залів 

навальних закладів із зазначенням днів тижня і часу можливого 

проведення ігор.  

 Для участі в кожній грі команда повинна надати секретарю гри, технічну 

заявку із зазначенням прізвищ гравців, їх ігрових номерів та для ігор 

ІІІ етапу - посвідчення учасників ліги. (Форма технічної заявки 

додається). 

 Для отримання посвідчення учасника ліги необхідно надати фотографії 

до оргкомітету ШБЛ. Посвідчення учасника ліги повинно бути завірено 

федерацією баскетболу Харківської області. Гравці, у яких не буде 

відповідних документів, до ігор ІІІ етапу не допускаються. 

 Заявка подається в оргкомітет ШБЛ за адресою:м. Харків, вул. Артема - 

50а (Станція метро «Пушкінська»), УСК НТУ «ХПІ», Баскетбольний клуб 

«Політехнік». E-mail: bc_politeh@mail.ru 

Контактні телефони оргкомітету ШБЛ: 

Президент ФБХО: 

- Зозуля Василь Васильович (моб. 067-57-66-755, 099-11-86-019) 

Віце-президент ФБХО 

- Кулібаба Валентин Дмитрович, заслужений тренер України, 

                                                                                      (моб.067-57-67-365) 

 

 

 



ШКІЛЬНА БАСКЕТБОЛЬНА ЛІГА  м. ХАРКОВА 

(сезон _________________рр) 
 

 

 

 

ЗАЯВКА  

команди              
назва команди/номер навчального закладу 

 
    

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

(в алфавітному 

порядку) 
 

Дата 

народження 

гравця 

 

Школа 

клас 

Домашня адреса, 

телефони 

 

Віза лікаря 

1… 
...12 

Кап. 14.09. 1998 

 
  Підпис 

лікаря 

Печатка 

лікаря 

 

 

 

 

Директор загальноосвітнього навчального закладу 

________________ прізвище, ім’я та по батькові, підпис, печатка. 

 

Учитель фізичної культури навчального закладу 

 _________________прізвище, ім’я та по батькові, підпис. 

 

Лікар загальноосвітнього навчального закладу 

 _________________ прізвище, ім’я та по батькові, підпис, печатка. 

 

 

Додаткова інформація: 

Вчитель фізичної культури - тренер - П.І.Б., контактний телефон, електрона 

адреса; 

 

 

Пропозиції від управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської 

ради щодо спортивних залів навчальних закладів району із зазначенням днів 

тижня і часу можливого проведення ігор. (Адреси шкіл, район, вулиця, номер 

будинку, шляхи під'їзду до закладів громадським транспортом).  

 

 

 

 



ТЕХНІЧНА ЗАЯВКА 

на участь у змаганнях  Шкільної Баскетбольної Ліги м. Харкова  

сезону  _________________   рр. 

 

             

назва команди / номер навчального закладу 

 

 

 

 

 

 

Учитель фізичної культури - тренер 

 

 

 
 

 

 

 

 

№ п\п Прізвище, ім'я, по батькові  Номер гравця 

1…   

   

   

12   


