РЕГЛАМЕНТ
про проведення київського
баскетбольного чемпіонату «Ліги Героїв»
2017/2018 рр.

ГЛАВА Ι. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ
Стаття 1. Мета та завдання.
1.1. Формування здорового способу життя, підвищення його
популярності та залучення молоді до регулярних занять фізичної
культури й спортом.
1.2. Подальший розвиток і популяризація баскетболу у Києві.
1.3. Підвищення індивідуальної майстерності баскетболістів.
1.4. Підвищення рівня суддівства.
1.5. Визначення кращих команд, гравців і тренерів «Ліги Героїв».
Стаття 2. Керівництво проведенням чемпіонату «Ліги Героїв».
2.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням чемпіонату «Ліги
Героїв» здійснюється організаційним комітетом, який очолює Світлицький
С.Е.
2.2. Призначення арбітрів на матчі чемпіонату здійснюється головним
суддею Ліги Героїв, якого призначує організаційний комітет.
2.3. Призначення секретарів, операторів 24 секунд, та працівників
статистики покладається на організаційний комітет.
2.4. Безпосереднє проведення та організація чемпіонату «Ліги Героїв»
покладається на Світлицького С.Е., а також організаційний комітет.
Персональний склад організаційного комітету чемпіонату затверджується
в рамках передсезонної зустрічі організаторів.
Стаття 3. Учасники чемпіонату «Ліги Героїв».
3.1. Баскетбольний чемпіонат «Ліга Героїв» у сезоні 2017\2018
проводиться у єдиній віковій групі – «Гравці 2000 р.н. та старші».
3.2. До участі в чемпіонаті «Ліги Героїв» допускаються команди, що
подали офіційну заявку до організаційного комітету.
3.3. Команди допускаються до участі в чемпіонаті «Ліги Героїв» за
умовою виконання вимог даного Регламенту.
3.4. Гравець може бути заявлений тільки в одній команді у кожному
дивізіоні.
3.5. До участі в чемпіонаті «Ліги Героїв» не допускаються гравці, що
мають професійну ліцензію, діючий контракт та грають у Суперлізі та
Вищій лігах.
3.6. Склад команди у кожній грі – 13 осіб (12 гравців + 1 тренер), що
присутні у офіційній заявці команди.
Стаття 4. Перехід гравців.

4.1. Перехід гравця з однієї команди до іншої дозволяється за
дотримання наступних умов:
- домовленості двох команд,
- повідомлення на адресу організаційного комітету у встановленому
порядку (сповістивши листом на електрону пошту),
- відсутності попередніх переходів даного гравця з однієї команди в
іншу у поточному сезоні.
Стаття 5. Заявка на участь у чемпіонаті «Ліги Героїв».
5.1. Для участі в чемпіонаті «Ліги Героїв» до організаційного комітету,
не менш ніж за 7 діб до першого туру, подається заявочний лист
команди (іменна заявка). Заявочний лист подається електронною
поштою (скан версія) а також безпосередньо представникові
організаційного комітету.
5.2. В заявочному листі (іменна заявка) вказуються: назва команди,
місто, кольори домашньої та гостьової форми, організатор команди
(прізвище, ім’я та по батькові, рік і дата народження, контактний
телефон та електрона пошта) список гравців (прізвище, ім’я та по
батькові, рік і дата народження, зріст, вага, амплуа, ігровий номер) і
тренерів (прізвище, ім’я та по батькові, рік і дата народження,
контактний телефон та електрона пошта).
5.3. Заявочний лист повинен бути завірений організатором команди та
тренером.
5.4. Також для участі в чемпіонаті «Ліги Героїв» до організаційного
комітету, не менш ніж за 2 доби до першого туру, подається медична
заявка команди. Медична заявка повинна бути завірена лікарем
лікарсько-фізкультурного диспансеру (підпис та мокра печатка).
5.5. В медичній заявці команди вказуються: назва чемпіонату (Ліга
Героїв), рік, назва команди, список гравців (прізвище, ім’я, дата
народження, вага та зріст).
5.6. Дозаявку гравця на допуск до «Ліги Героїв», що не грав за жодну
команду, можливо подати на протязі чемпіонату, звернувшись до
організаційного комітету, надавши всі необхідні дані (вказані у заявці),
медичну справку та сплативши внесок у розмірі 200 грн.
5.7. Можливість дозаявки гравців припиняється за 4 тура до кінця
групового етапу.
5.8. Контакти організаційного комітету «Ліги Героїв»:
тел. (093) 81-522-81
liga.geroev.kiev@gmail.com
лигагероев.укр

Стаття 6. Місце проведення чемпіонату «Ліги Героїв».
6.1. Всі тури групового етапу чемпіонату «Ліги Героїв», а також ігри
плей-офф проводитимуться у двох спортивних комплексах:
1. СК Міністерства Оборони — м. Київ, вул. Курська, 13в.
2. СК «Динамо» — вул. Пилипа Орлика, 15.
Стаття 7. Фінансові умови участі у чемпіонаті «Ліги Героїв».
7.1. Для участі в чемпіонаті «Ліги Героїв» кожна команда має сплатити
обов’язковий організаційний грошовий внесок. Розмір внеску та строки
оплати повідомляє організаційний комітет не менш ніж за два тижня до
початку чемпіонату.
Стаття 8. Штрафи.
8.1. Згідно даного положення фінансовому покаранню підлягають:
● гравець, тренер, що отримав технічний фол – 100 грн (кожний
наступний +50 грн)
● технічний фол лавці запасних – 100 грн (кожний наступний +50
грн)
● гравець, тренер, що отримав дискваліфікуючий фол – 200 грн
● команда, що не прибула на гру без попередження – 500 грн
8.2. Якщо гравець здійснює два неспортивних фоли протягом однієї гри,
він отримує дискваліфікацію до кінця матчу. Протягом трьох діб після
закінчення гри суддівський комітет оголошує рішення з приводу пропуску
даним гравцем наступного матчу. Якщо хоча б один з двох неспортивних
фолів загрожував здоров'ю суперника, гравець має пропустити одну гру.
Стаття 9. Вимоги до команд.
9.1. Під час гри на лаві команди мають право перебувати тільки ті гравці
і тренери, що присутні у офіційній заявці команди.
9.2. Ігрова форма повинна відповідати вимогам «Офіційних Правил
баскетболу».
9.3. Кожна команда повинна мати не менш двох (2) комплектів форми
(один - світлого, інший - темного кольору; або реверсну форму), які
відповідають вимогам «Офіційних Правил баскетболу».
Стаття 10. Вимоги до тренерів та організаторів.
10.1. Тренер та організатор команди несуть відповідальність за
достовірність інформації, зазначеної в документах команди й гравців.
10.2. Тренер відповідає за стан здоров'я гравців своєї команди разом з
лікарем, що підписав медичний допуск на заявочному листі команди.
10.3. Тренер відповідає за облік кількості технічних фолів і фолів, які
дискваліфікують гравця, і контролюють правильність виконання

покарання своїми гравцями, а також сплату штрафів.
10.4. Не пізніше, ніж за десять (10) хвилин до початку гри, зазначеного в
розкладі, тренери обох команд повинні підтвердити склад своєї команди
на гру, надавши імена, прізвища та відповідні номери гравців, а також
прізвища тренерів. Згода з правильністю інформації закріплюється
розписом у протоколі гри. У той же час тренери повинні вказати п’ять (5)
гравців, які почнуть гру. Тренер команди А першим надає цю
інформацію.
Стаття 11. Вимоги до гравців та складу команд.
11.1. Тільки гравці, внесені в офіційну заявку команди, мають право
брати участь у чемпіонаті «Ліги Героїв».
11.2. Максимальна кількість осіб, які внесені в заявочний лист команди
та можуть бути задіяні протягом сезону, не повинна перевищувати 26
чоловік (24 гравці + 2 тренери), а також буди меншою за 11 (10 гравців
+ 1 тренер).
11.3. У фінальному етапі чемпіонату «Ліги Героїв» (плей-офф) мають
право приймати гравці, які провели за команду не менш ніж 50% ігор у
груповому етапі.
11.4. Матч вважається зіграним для гравця, якщо він війшов у гру
принаймні на 1 секунду та це зафіксовано у статистичному протоколі.

Стаття 12. Протести.
12.1. Кожна команда має право подати протест на конкретне рішення
арбітру (яке на думку тренера могло вплинути на результат матчу)
протягом 15 хвилин після закінчення матчу.
12.2. Залогова сума протесту складає 500 гривень та повертається
команді у випадку, якщо суддівський комітет протягом трьох діб схвалює
протест та визнає помилку арбітра як таку, що вплинула на результат
матчу. У противному випадку залогова сума не повертається.
ГЛАВА ΙΙ. СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ
Стаття 13. Система проведення змагань.
13.1. Система змагань – змішана (груповий етап + ігри на виліт (плейофф).
13.2. В 4-му сезоні чемпіоната «Ліги Героїв» 2017/2018 приймає участь
29 команд.
13.2.1. 29 команд поділені на два дивізіони: перший — 14 команд, другий
- 15 команд.
13.2.2. У першому та другому дивізіонах команди грають одне коло

групових ігор (у першому дивізіоні кожна команда зіграє 13 матчів, у
другому — 14 матчів).
13.3. У фінальному етапі (плей-офф) отримають право грати вісім (8)
кращих команд за результатами групового етапу у обидвох дивізіонах.
13.3.1. Розподіл пар у фінальному етапі (плей-офф) відбувається за
наступною схемою:
1 місце — 8 місце
2 місце — 7 місце
3 місце — 6 місце
4 місце — 5 місце
13.3.2. Чвертьфінальний етап складається з двох матчів у кожній парі, за
результатом яких виявляється півфіналіст.
13.3.3. У разі, якщо на етапі чвертьфіналів кожна команда здобула по
одній перемозі, півфіналіст виявляється шляхом підрахунку набраних
очок обома командами (забиті\пропущені).
13.3.4. Півфінали, фінал та матч за третє місце складаються з однієї гри.
Стаття 14. Строки проведення чемпіонату «Ліги Героїв».
14.1. Чемпіонат «Ліги Героїв» 2017-2018 проводиться з 4 лістопада 2017
року по 28 квітня 2018 року.
Стаття 15. Розклад ігор.
15.1. Складання розкладу ігор турів проводиться організаційним
комітетом «Ліги Героїв» та публікується на офіційному сайті змагань.
15.2. Розклад ігор визначає організаційний комітет за погодженням з
командами.
Стаття 16. Правила гри.
16.1. Всі ігри чемпіонату «Ліги Героїв» проводяться відповідно до
«Офіційних Правил ФІБА», а також даного Регламенту.
Стаття 17. Нагородження.
17.1. Командам-переможницям чемпіонату «Ліги Героїв» присвоюється
звання «Чемпіон Ліги Героїв», і команди нагороджуються кубками,
срібними чемпіонськими перснями та призами від партнерів.
17.2. Гравці та тренери команд, що посіли І-ІІІ місця, нагороджуються
медалями та пам’ятними подарунками.
17.3. Нагородженню підлягають 12 гравців та 1 тренер команди.
17.4. Нагородженню у кожному дивізіоні також підлягають 5 найкращих
гравців (збірна року) та 1 найкращий тренер чемпіонату «Ліги Героїв»
сезону 2017-2018.

ГЛАВА ΙΙΙ. ФІНАНСОВІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ
Стаття 18. Загальні положення.
18.1. Бюджет чемпіонату «Ліги Героїв» формується з добровільних
внесків команд-учасниць.
18.2. Організаційний комітет «Ліги Героїв» за рахунок бюджету
забезпечує оплату та виконання наступних пунктів:
● оренда баскетбольних залів для проведення ігор,
● суддівство ігор чемпіонату професійними суддями (2 судді),
● проведення професійної онлайн статистики під час ігор,
● проведення відеозйомки ігор,
● проведення відео онлайн трансляції ігор на офіційному сайті ліги
(якщо дозволяє технічна можливість - наявність інтернету в
спорткомплексі),
● проведення фото зйомки ігор с подальшим звітом на сайті,
● зйомка та монтаж відеообзорів кожного тура,
● своєчасна публікація результатів ігор на офіційному сайті,
● активна підтримка акаунтів «Ліги Героїв» у соціальних
мережах (Facebook, Instagram та інші),
● медичне забезпечення та оплата роботи лікаря під час ігор,
● забезпечення водою учасників і суддів,
● публикація актуальних списків найкращих гравців ліги за
основними статистичними показниками на офіційному сайті,
● проведення «Матчу Зірок Ліги Героїв» та супутніх конкурсів,
● складання та публикація найкращих п’ятірок гравців за
результатами кожного туру,
● монтаж та публікація відео найкращих ігрових моментів кожного
ігрового туру та сезону загалом,
● розширена робота з інфографікою та публікація у соцмережах,
● розширена робота з відео та фото контентом.

