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1. Мета і завдання.
1.1. Подальший розвиток і популяризація баскетболу в м. Одеса серед
учнівської молоді;
1.2. Залучення до регулярних змагань спортом школярів, яких не включено
до складу спеціалізованих спортивних шкіл;
1.3. Укріплення здоров'я та фізичного розвитку учнів;
1.4. Забезпечення обміну педагогічним досвідом професійних баскетбольних
тренерів і шкільних учителів фізичної культури;
1.5. Проведення майстер-класів, семінарів і дитячих свят з метою
підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури, а також підготовка
молодих кадрів судейсько-секретарського корпусу;
1.6. Створення єдиної системи регулярних шкільних змагань з баскетболу в
м. Одеса;
1.7. Формування психологічної стійкості до стресових ситуацій у дітей
шкільного віку;
1.8. Пропаганда серед підлітків здорового способу життя і активного
дозвілля, сприяння гармонічному розвитку особистостей;
1.9. Профілактика бездоглядності, безпритульності, наркоманії, дитячої
злочинності;
1.10. Створення в кожній школі, яка візьме участь у Лізі, баскетбольного
клубу за образом і подобою професійного клубу (гравці, менеджер,
прес-служба, журналіст-фотограф і група підтримки - учні школи);
1.11. Поліпшення спортивної інфраструктури та матеріально-технічної бази
шкільних спортзалів;
1.12. Підвищення стандартів проведення чемпіонатів серед шкільних команд.
Керівництво та відповідальність за проведення змагань.
2.1. Загальне керівництво щодо підготовки та проведення міських змагань з
баскетболу «Одеська Шкільна Баскетбольна Ліга» серед юнаків та дівчат
2002 року народження та молодше (далі ОШБЛ), здійснюється
ГРОМАДСЬКОЮ
ОРГАНІЗАЦІЄЮ
«МІСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ
БАСКЕТБОЛУ» (далі — ОМФБ), Управлінням з фізичної культури і
спорту Одеської міської ради (далі — Управління), та Департаментом
науки та освіти Одеської міської ради (далі — Департамент).
2.2. Безпосередньо проведення та координація змагань покладається на
ОМФБ.
2.

3. Учасники змагань.
3.1. Учасники ОШБЛ команди, створених у закладах загальної середньої
освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси, які
подали до 14.09.2018 письмову заяву про участь у змаганнях (додаток
№ 1).
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3.2. У змаганнях приймають участь учні 2002 року народження та молодше.
Усі учасники ОШБЛ повинні знати та дотримуватися діючих офіційних
Правил Баскетболу ФІБА, доповнень та вимог даного РЕГЛАМЕНТУ.
3.3. До участі в ОШБЛ не допускаються професійні баскетбольні клуби,
команди ДЮСШ, СДЮСШОР, ШВСМ та інші спеціалізовані спортивні
шкільні заклади.
3.4. Команди, що подали заявку на участь в ОШБЛ, повинні надати перелік
гравців (учнів), які мають медичний допуск до змагань, завірений
лікарем.
3.5. Змагання проводяться у трьох дивізіонах:
- Дивізіон А — старша вікова категорія: юнаки 2002—2003 років
народження та молодше (10-11) клас;
- Дивізіон В - молодша вікова категорія: юнаки 2004-2005 років
народження та молодше (8-9 клас);
- Дивізіон С - дівчата – збірна школи – 2002 рік народження та
молодше.
3.6. У змаганнях можуть приймати участь учні закладів загальної середньої
освіти 2001 року народження. Для підтвердження участі у змаганнях
учасники надають учнівський квиток закладу загальної середньої освіти,
відповідно оформлений (квиток або довідка з фото власника,
затверджений(а) підписом директора закладу загальної середньої освіти
та печаткою закладу освіти, термін дії – на поточний рік).
3.7. У змаганнях можуть брати участь учні школи, які займаються
професійно баскетболом та приймають участь у змаганнях місцевого,
обласного, всеукраїнського та міжнародного рівня.
Якщо тур ОШБЛ співпадає з турами змагань обласного,
всеукраїнського та міжнародного рівня, то тури змагань обласного,
всеукраїнського та міжнародного рівня є в пріоритеті.
3.8. Обов'язкові умови для виконання команд-учасниць:
1) Команда повинна мати єдину ігрову форму (світла та темна);
2) Медичну заявку, учнівські квитки, страховку, анкету гравців
команди;
3) Логотип команди;
4) Представники команд повинні бути на постійному зв’язку з
керівництвом ОШБЛ. У своїй заявці представники команд вказують
безпосередні контакти (телефон, e-mail, telegram).
3.9. Гравець, який заявлений для участі у грі за конкретну команду, має
право виступати протягом поточного сезону тільки у складі даної
команди (за винятком переводу учня в інший учбовий заклад).
4. Строки та місця проведення змагань.
4.1. Змагання проводяться у строк з 15.09.2018 по 01.03.2019.
4.2. Змагання проводяться впродовж робочого тижня, у період з понеділка
по п’ятницю згідно з календарем змагань.
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4.2. Змагання у Дивізіоні «А» проводяться з 18.09.2018 по 01.03.2019.
Змагання у Дивізіоні «В» проводяться з 18.09.2018 по 01.03.2019.
Змагання у Дивізіоні «С» проводяться з 02.10.2018 по 25.12.2018.
4.3. У Дивізіонах «А» і «В» строки проведення змагань: І (перший) етап –
Кваліфікація проводиться з 18.09.2018 по 29.11.2018; ІІ (другий) етап –
Чемпіонат ОШБЛ «Першість Чорного Моря» проводиться з 06.11.2018
по 22.12.2018; ІІІ (третій) етап - «стадія ПЛЕЙ-ОФФ» та ІV (четвертий)
етап – «Фінал чотирьох» проводиться з 02.02.2019 по 24.02.2019. У
Дивізіоні «С» строки проведення змагань: І (перший) етап – Чемпіонат
ОШБЛ «Першість Чорного Моря» серед команд дівчат проводиться з
02.11.2018 по 02.12.2018; ІІ (Другий) етап - «Фінал чотирьох»
проводиться 19.12.2018 та 21.12.2018.
4.4. Урочисте відкриття ОДЕСЬКОЇ ШКІЛЬНОЇ БАСКЕТБОЛЬНОЇ ЛІГИ
відбудеться 15.09.2018 о 13.00 у приміщенні УСК «Одеса» (провулок
Високий, 17).
4.5. Матч віх зірок ALL STARS DAY ОШБЛ проводиться 23 грудня 2018 у
приміщенні УСК «Одеса» (пров. Високий, 17). У матчі всіх зірок
приймають участь кращі гравці всіх дивізіонів за підсумками
статистичних даних та голосування.
4.6. Місця проведення змагань І (перший) етап у всіх Дивізіонах проводиться
в спортивних залах закладів загальної середньої освіти:
Малиновський район – Одеські НВК № 53, ЗОШ №№ 25, 100, СШ № 32,
Гімназія №№ 5, 8;
Київський район – Одеські ЗОШ №№ 27, 29, 65, 81, 82, 89;
Приморський район - Одеські ЗОШ №№ 56, 62, 77, 122, СШ № 35;
Суворовський район – Одеські ЗОШ №№ 48, 71, 73, 92, 111.
4.7. Змагання І (першого) етапу проводяться за туровою системою у
шкільних залах згідно календаря змагань та призначенням організаторів
змагань.
5.

Система проведення змагань.

5.1. Календар ігор ОШБЛ затверджується ОМФБ.
5.2. На кожен матч ОШБЛ команда подає заявку про кількість гравців
(учнів), які візьмуть участь у матчі (додаток № 2), що включає не більше
12 гравців і не менше 8 гравців команди.
5.3. Дивізіон «А»: І (перший) етап – Кваліфікація
проводиться за
принципом
групового турніру в чотирьох районах міста Одеси
(Київський, Малиновський, Приморський та Суворовський) в одне
коло. За підсумками І (першого) етапу - Кваліфікація, чотири кращі
команди району беруть участь у ІІ (другому) етапі – Чемпіонат ОШБЛ
«Першість Чорного Моря». ІІ (другий) етап – Чемпіонат ОШБЛ
«Першість Чорного Моря» - груповий етап ТОП 16 – проходить за
схемою: чотири команди, які посіли у Кваліфікації свого району з 1 по 4
4

місце, розподіляються на чотири групи по чотири команди та грають у
два кола. За підсумками ІІ (другого) етапу команди, які посіли перше та
друге місця у групах беруть участь у ІІІ (третьому) етапі - «стадія ПЛЕЙОФФ» ТОП - 8, де грають за системою стикових матчів «на виліт». За
підсумками ІІІ (третього) етапу - «стадія ПЛЕЙ-ОФФ» командипереможниці беруть участь у ІV (четвертому) етапі – «Фінал чотирьох»,
який проводиться у приміщені м. Одеси УСК «Одеса». ІV (четвертий)
етап – «Фінал чотирьох» проводиться по олімпійській системі: дві пари
півфіналістів, далі матч за третє місце та Фінальна гра. Переможець
Фінального матчу — стає Чемпіоном «ОДЕСЬКОЇ ШКІЛЬНОЇ
БАСКЕТБОЛЬНОЇ ЛІГИ Дивізіон А серед команд юнаків».

1-й етап ОШБЛ.
Кваліфікація дивізіону «А». Юнаки.
Чемпіонат районів.
(Чотири команди-переможниці кожного району беруть участь у чемпіонаті
міста.)

Таблиця розподілу місць у кваліфікаційному
етапі Одеської Шкільної Баскетбольної Ліги
Місце у
дивізіоні

Київський
Район

Маліновський
район

Приморський
район

Суворовський
район

I
II
III
IV

К1

М1

П1

С1

К2

М2

П2

С2

К3

М3

П3

С3

К4

М4

П4

С4

Умовне позначення:
С – Суворовський район, К – Київський район, М – Маліновський район,
П – Приморський район;

2-й етап ОШБЛ.
Чемпіонат міста Одеси з баскетболу серед шкільних команд.
Дивізіон «А»

«ПЕРШІСТЬ ЧОРНОГО МОРЯ»

Таблиця розподілу команд в групах
№

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

1
2
3
4

К4
М2
П3
С1

К3
М1
П4
С2

К2
М4
П1
С3

К1
М3
П2
С4
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№
Туру

1
2
3
4
5
6

Схеми календаря ігор

С1 – П3
С2 – П4
С3 – П1
С4 – П2
К4 – М2
К3 – М1
К2 – М4
К1 – М3
С1 – М2
С2 – М1
С3 – М4
С4 – М3
К4 – П3
К3 – П4
К2 – П1
К1 – П2
С1 – К4
С2 – К3
С3 – К2
С4 – К1
М2 – П3
М1 – П4
М4 – П1
М3 – П2
П3 – С1
П4 – С2
П1 – С3
П2 – С4
М2 – К4
М1 – К3
М4 – К2
М3 – К1
М2 – С1
М1 – С2
М4 – С3
М3 – С4
П3 – К4
П4 – К3
П1 – К2
П2 – К1
К4 – С1
К3 – С2
К2 – С3
К1 – С4
П3 – М2
П4 – М1
П1 – М4
П2 – М3
Умовне позначення:
С – Суворовський район, К – Київський район, М – Маліновський район,
П – Приморський район;
Тур – один ігровий день,

3-й етап ОШБЛ.
Ігри плей-офф. Дивізіон «А».
Грають команди, які посіли перші та другі місця
у своїх групах.
ЧЕТВЕРТЬФІНАЛ
Номер
ігри
1
2
3
4

Команда 1

Команда 2

Група 1 перше місце
Група 2 перше місце
Група 3 перше місце
Група 4 перше місце

Група 4 друге місце
Група 3 друге місце
Група 2 друге місце
Група 1 друге місце

4-й етап ОШБЛ.
Матчі за 5 – 8 місце. Дивізіон «А».
ПІВФІНАЛ
Номер
ігри
1
2
3
4

Команда 1

Команда 2

Команда, що програла гру 1
Команда, що програла гру 2

Команда, що програла гру 4
Команда, що програла гру 3

Матч за сьоме місце
Матч за п’яте місце
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4-й етап ОШБЛ.
Фінал чотирьох. Дивізіон «А».
ПІВФІНАЛ
Номер
ігри
1
2
3
4
5.4.

Команда 1

Команда 2

Переможець гри 1
Переможець гри 2

Переможець гри 4
Переможець гри 3

Матч за третє місце
Фінал дивізіону «А»

Дивізіон «Б»: І (перший) етап – Кваліфікація проводиться за
принципом групового турніру в чотирьох районах міста Одеси
(Київський – дивізіон «Південь», Малиновський – дивізіон «Захід» ,
Приморський – дивізіон «Схід», Суворовський – дивізіон «Північ») в
одне коло. За підсумками І (першого) етапу - Кваліфікація, дві кращі
команди району беруть участь у ІІ (другому) етапі – Чемпіонат ОШБЛ
«Першість Чорного Моря». ІІ (другий) етап – Чемпіонат ОШБЛ
«Першість Чорного Моря» - груповий етап ТОП 8 – проводиться за
схемою: дві команди, які посіли у Кваліфікації свого району 1 та 2
місця, розподіляються на дві групи по чотири команди, грають у два
кола. За підсумками ІІ (другого) етапу команди, які посіли перше та
друге місця у групах беруть участь у ІІІ (третьому) етапі - «Фінал
чотирьох», який проводиться по олімпійській системі: дві пари
півфіналістів, далі матч за третє місце та Фінальна гра. Переможець
Фінального матчу — стає Чемпіоном «ОДЕСЬКОЇ ШКІЛЬНОЇ
БАСКЕТБОЛЬНОЇ ЛІГИ Дивізіон В серед команд юнаків».

1-й етап ОШБЛ.
Кваліфікація дивізіону «В». Юнаки.
Чемпіонат районів з фіналами. Перші два місця кожного району потрапляють до
Чемпіонату міста.

Таблиця розподілу місць у кваліфікаційному етапі
Одеської Шкільної Баскетбольної Ліги
Місце у
дивізіоні

Київський
район

Маліновський
район

Приморський
район

Суворовський
район

I
II

К1

М1

П1

С1

К2

М2

П2

С2

Умовне позначення:
С – Суворовський район, К – Київський район, М – Маліновський район,
П – Приморський район;
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2-й етап ОШБЛ.
Чемпіонат міста Одеси з баскетболу серед шкільних команд.
Дивізіон «В».

«ПЕРШІСТЬ ЧОРНОГО МОРЯ»
№
1
2
3
4
№ туру

1
2
3
4
5
6

Група 1
Група 2
К2
К1
М1
М2
П2
П1
С1
С2
Схеми календарю ігор
С1 - П2
С2 - П1
К2 - М1
С1 - М1
К2 - П2
С1 - К2
М1 - П2
П2 - С1
М1 - К2
М1 - С1
П2 - К2
К2 - С1
П2 - М1

К1 - М2
С2 - М2
К1 - П1
С2 - К1
М2 - П1
П1 - С2
М2 - К1
М2 - С2
П1 - К1
К1 - С2
П1 - М2

Умовне позначення:
С – Суворовський район, К – Київський район, М – Маліновський район,
П – Приморський район;
Тур – один ігровий день,

3-й етап ОШБЛ. Матчі за 5 – 8 місце. Дивізіон «В».
ПІВФІНАЛ
Номер
ігри
1
2
3

4

Команда 1

Команда 2

Група 1 третє місце
Група 2 третє місце

Група 2 четверте місце
Група 1 четверте місце

Матч за сьоме місце
(команда, що програла гру 1 – команда, що програла гру
2)
Матч за п’яте місце
(переможець гри 1 – переможець гри 2)
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3-й етап ОШБЛ. Фінал чотирьох. Дивізіон «В».
Грають команди які посіли перші та другі місця
у своїх групах.
ПІВФІНАЛ
Номер
ігри
1
2
3
4

Команда 1

Команда 2

Група 1 перше місце
Група 2 перше місце

Група 2 друге місце
Група 1 друге місце

Матч за трете місце
Фінал дивізіону «В»

5.5. Дивізіон «С»: І (перший) етап – Чемпіонат ОШБЛ «Першість Чорного
Моря» серед команд дівчат проводиться в одне коло. За підсумками І
(першого) етапу проводиться ІІ (другий) етап - «Фінал чотирьох». ІІ
(другий) етап - «Фінал чотирьох» проводиться по олімпійській системі:
дві пари півфіналістів, далі матч за третє місце та Фінальна гра.
Переможець Фінального матчу — стає Чемпіоном «ОДЕСЬКОЇ
ШКІЛЬНОЇ БАСКЕТБОЛЬНОЇ ЛІГИ Дивізіон С серед команд дівчат».
5.6. Загальнокомандне місце кожного закладу загальної середньої освіти у
фінальних змаганнях Спартакіади визначається за найбільшою сумою
очок відповідно до таблиці № 1, згідно Положення про проведення
Спартакіади серед учнів закладів загальної середньої освіти міста Одеси.
5.7. Дві команди закладів загальної середньої освіти (переможець та другий
призер відбіркового (районного) етапу Спартакіади) представлятимуть
район в міських змаганнях за програмою Спартакіади. За підсумками
змагань з баскетболу збірні команди закладів загальної середньої освіти
отримують очки відповідно зайнятим місцям, таблиця № 1:
Таблиця № 1
I м - 8 очок
V м - 4 очка
II м - 7 очок
VI м - 3 очка
III м - 6 очок
VII м - 2 очка
IV м - 5 очок
VIII м - 1 очко
5.8. За найбільшою сумою очок (сума очок 2-х команд), які отримали
команди закладів загальної середньої освіти району у змаганнях з виду
спорту, визначається місце районів з цих змагань. Відповідно
визначеному місцю до комплексного заліку району нараховуються очки
згідно з таблицею № 2.
Таблиця № 2
I м - 4 очки
III м - 2 очки
II м - 3 очки
ІV м - 1 очко
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5.9. За відмову однієї з команд району в участі у змаганнях з виду спорту,
команді нараховується «0» очок.
5.10. За відсутність представництва району у змаганнях з виду спорту до
комплексного заліку району зараховується «5» штрафних очок.
6. Безпека та підготовка місць проведення змагань.
6.4. 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 масових спортивних та
культурно-видовищних заходів» контроль за підготовкою спортивних
споруд та забезпечення місць безпеки під час проведення змагань
здійснюють організатори змагань.
6.5. Медичне забезпечення змагань проводиться відповідно до «Положення
про медичне забезпечення спортивно-масових заходів», затвердженого
наказом Міністерства охорони здоров'я України з обов'язковою
присутністю лікаря на матчах ОШБЛ.
7. Баскетбол 3х3
7.4. Змагання з баскетболу 3х3 проводяться в рамках Всеукраїнського
проекту «Шкільна Баскетбольна Ліга 3х3».
7.5. Змагання з баскетболу 3х3 проводяться у двох вікових категорія (старша
вікова категорія: 2002 та молодше; молодша вікова категорія: 2004 та
молодше) серед команд юнаків та дівчат.
7.6. Учасники змагань.
Заклад загальної середньої освіти може виставляти для участі в
змаганнях з баскетболу 3х3 одну чи більше команд у кожній категорії.
7.7. Змагання проводяться в 3 етапи: 1 (перший) етап – Чемпіонат районів
м. Одеси. У кожному районі (Приморський, Малиновський, Київський
та Суворовський) проводяться змагання з баскетболу 3х3: груповий етап
та плей-офф за один день. Строк проведення – жовтень 2018 року. 2
(другий) етап – Чемпіонат м. Одеси. За підсумками 1 етапу 4 (чотири)
кращі команди району в кожній категорії потрапляють до 2 (другого)
етапу змагань – Чемпіонат м. Одеси з баскетболу 3х3 серед шкіл. Строк
проведення – листопад 2018 року. 3 (третій) етап – Чемпіонат Одеської
області з баскетболу 3х3 серед школярів. За підсумками 2 (другого)
етапу перші 8 (вісім) команд кожної категорії беруть участь у 3
(третьому) етапі – Чемпіонат Одеської області з баскетболу 3х3 серед
школярів. Строк проведення – березень 2019 року.
7.8. Три найкращі команди у кожній віковій категорії мають право брати
участь у фінальних змаганнях ШБЛ 3х3 України, які проводяться за
призначенням Федерацією Баскетболу України.
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8. Фінансування.
8.1. Участь в ОШБЛ безкоштовна.
8.2. Команди самостійно несуть усі витрати, пов'язані з участю в змаганнях,
у тому числі витрати на проїзд до місця проведення матчів та у
зворотному напрямку.
8.3. Витрати щодо організації та проведення змагань покладаються на
ОМФБ.
9.

Нагородження.

9.1. Команда, яка посіла І місце нагороджується Кубком, дипломами,
медалями ОМФБ та призами від спонсорів.
9.2. Команди, які посіли ІІ — ІІІ місця нагороджуються Кубками, дипломами,
медалями ОМФБ та призами від спонсорів.
10. Порядок подання заявок.

10.1. Команди надають заявки (завірені лікарем) на учать в ОШБЛ не пізніше
14.09.2018.
11. Додаткові вимоги.

11.1. Перенос ігор:
- погодні умови;
- технічні умови;
- карантин (офіційний лист Департаменту освіти та науки Одеської
міської ради).
11.2 За умови участі команди школи у змаганнях ОШБЛ, адміністрація
закладів загальної середньої освіти повинна надати графік тренування
команди у спортивному залі (час та кількість тренувань на тиждень (не
менше ніж 2 рази на тиждень).
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