
 

 

 
Вих. лист № 4 
від 24.01.2020 

Директору департаменту 
освіти та науки 
Одеської міської ради 
Буйневич О.Л. 

 
 
 

Пояснювальна записка до правил чемпіонату з баскетболу 
«Одеська Шкільна Баскетбольна Ліга» сезону 2019/2020. 
 
Одеська міська федерація баскетболу другий сезон у програмі 

Спартакіади школярів міста Одеси проводить змагання з баскетболу 5х5 та 3х3 
«Одеська Шкільна Баскетбольна Ліга».  

Для того щоб в подальшому уникнути різноманітної трактовки 
Регламенту проведення ОШБЛ статті 3 Учасники змагань, а саме п. 3.5,  
поясняємо: 
3.5. Змагання проводяться у чотирьох дивізіонах:  

- Дивізіон «А» — старша вікова категорія: юнаки 2003-2005 років 
народження та молодше (10-11) клас; 

Роз’яснення: Якщо приймає участь учень закладу загальної середньої освіти 
2002 року народження, то для підтвердження участі у змаганнях потрібно 
надати учнівський квиток закладу загальної середньої освіти, відповідно 
оформлений або довідку з фото власника, затверджений(а) підписом 
директора закладу загальної середньої освіти та печаткою закладу освіти, 
обов’язково вказати, що учень навчається у 11 класі. 

 
- Дивізіон «В»  - середня вікова категорія: юнаки 2005-2006 років 
народження та молодше (8-9 клас); 

Роз’яснення: Якщо приймає участь учень закладу загальної середньої освіти 
2004 року народження, то для підтвердження участі у змаганнях потрібно 



 

 

надати учнівський квиток закладу загальної середньої освіти, відповідно 
оформлений або довідку з фото власника, затверджений(а) підписом 
директора закладу загальної середньої освіти та печаткою закладу освіти, 
обов’язково вказати, що учень навчається у 9 класі. 

 
- Дивізіон «С»  - молодша вікова категорія: юнаки 2007-2009 років 
народження та молодше (5-7 клас); 

Роз’яснення: Якщо приймає учать учень закладу загальної середньої освіти 
2006 року народження, то для підтвердження участі у змаганнях потрібно 
надати учнівський квиток закладу загальної середньої освіти, відповідно 
оформлений або довідку з фото власника, затверджену підписом директора 
закладу загальної середньої освіти та печаткою закладу освіти, обов’язково 
вказати, що учениця навчається у 7 класі. 

 
- Дивізіон «D» - дівчата – збірна школи – 2003 рік народження та 
молодше. 

Роз’яснення: Якщо приймає участь учениця закладу загальної середньої освіти 
2002 року народження, то для підтвердження участі у змаганнях потрібно 
надати учнівський квиток закладу загальної середньої освіти, відповідно 
оформлений або довідку з фото власника, затверджену підписом директора 
закладу загальної середньої освіти та печаткою закладу освіти, обов’язково 
вказати, що учениця навчається у 11 класі. 
 
 Всі учасники на змаганнях повинні мати при собі учнівські квітки закладу 
загальної середньої освіти, відповідно оформлений або довідку з фото 
власника, затверджену підписом директора закладу загальної середньої 
освіти та печаткою закладу освіти з вказанням поточного навчального року та 
класу в якому навчається учень.    
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ОШБЛ 3х3 змагання з баскетболу 3х3 у чотирьох категоріях. 
Змагання проводяться серед юнаків та дівчат у двох вікових категоріях.  
 
Юнаки та дівчата старші: 2003 років народження та молодші (10-11) клас; 
Роз’яснення: Якщо приймає участь учень закладу загальної середньої освіти 
2002 року народження, то для підтвердження участі у змаганнях потрібно 
надати учнівський квиток закладу загальної середньої освіти, відповідно 
оформлений або довідку з фото власника, затверджений(а) підписом 
директора закладу загальної середньої освіти та печаткою закладу освіти, 
обов’язково вказати, що учень навчається у 11 класі. 
 
Юнаки та дівчата молодші: 2005 років народження та молодше (8-9) клас; 
Роз’яснення: Якщо приймає участь учень закладу загальної середньої освіти 
2004 року народження, то для підтвердження участі у змаганнях потрібно 
надати учнівський квиток закладу загальної середньої освіти, відповідно 
оформлений або довідку з фото власника, затверджений(а) підписом 
директора закладу загальної середньої освіти та печаткою закладу освіти, 
обов’язково вказати, що учень навчається у 9 класі. 
 
 

Просимо довести до відома учбові заклади у формі додатка до листа №3 
від 24.01.2020 року.  
 
 
 
 
       
 З повагою, виконавчий директор  
Одеської міської федерації баскетболу                           Стразов С.О. 
 
 


