І. Цілі та завдання
Фінальні змагання проводяться з метою:
пропаганди здорового способу життя, дозвілля юнаків та дівчат, залучення
молоді до активних занять спортом;
визначення за спортивним принципом кращих команд, гравців з баскетболу
3х3;
оцінки роботи тренерсько-викладацького складу, фізкультурно-спортивних
організацій, закладів фізичної культури і спорту (та рейтингу спортсменів України зі
спортивної майстерності);
відбір кандидатів в юнацькі збірні команди України з баскетболу 3х3;
підвищення спортивної майстерності та виявлення найбільш підготовлених
спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України з баскетболу
3х3.
ІІ. Строки та місце проведення заходу
Фінальні змагання чемпіонату України з баскетболу 3х3 серед команд юнаків
та дівчат (Юнацька Баскетбольна Ліга України 3х3) (далі – ЮБЛУ 3х3) проводяться
17 травня 2017 року за адресою м. Київ, вул. Спортивна площа, 1. День приїзду
команд, день проведення змагань та день від'їзду команд 17 травня 2017 року.
ІІІ. Організація та керівництво проведення заходу
Загальне керівництво підготовкою і проведення фінальних змагань
здійснюється Федерацією баскетболу України.
Відповідальність за підготовку місця змагань, зустріч і відправку учасників
змагань і суддів покладається на Федерацію баскетболу України.
Безпосереднє проведення та координація змагань з баскетболу 3х3
покладається на Федерацію баскетболу України.
ІV. Учасники заходу
У фіналі ЮБЛУ 3х3 приймають участь команди старшого та середнього віку.
Вікові
групи
Старший вік
Середній вік

Ігровий сезон

2016/2017
1999 р.н. - 2001 р.н.
2002 р.н. і молодше

V. Характер заходу
Змагання командні, проводяться за діючими міжнародними правилами.
У фінальних змаганнях приймають участь команди, які посіли перші місця в
обласних турнірах та міста Києва, і також додатково п’ять команд, що отримали
бонус на участь в фінальних змаганнях.
Команди шляхом жеребкування розподіляються на вісім груп по чотири
команди та грають в групах за коловою системою в одне коло.
Команди, які вибороли перше та друге місця в групах, виходять до основної
сітки змагань фінального турніру, де грають за системою з вибуванням та
визначають переможця і призерів.

VI. Безпека та підготовка місця проведення змагань
Порядок підготовки спортивних споруд та дотримання безпеки учасників і
глядачів під час проведення змагань проводиться у відповідності до постанови
Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року №2025 "Про порядок підготовки
спортивних споруд ті інших спеціально відведених місць для проведення масових
спортивних та культурно-видовищних заходів".
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.
Забезпечення безпеки спортсменів при проведенні ЮБЛУ 3х3 покладається на
Головного суддю та суддівську колегію, що затверджена Федерацією баскетболу
України.
За підготовленість спортсменів відповідає представник команди та керівник
організації, який підписує заявку та відряджає спортсменів на змагання.
VIІ. Умови визначення першості та нагородження
переможців і призерів
При проведенні змагань в групах за коловою системою переможець змагань
визначається за кращою сумою очок, що набрані в усіх зіграних матчах.
За перемогу командам нараховується два очки, за поразку – одне очко, за
технічну поразку – нуль очок.
За неявку команди на гру їй зараховується технічна поразка з рахунком 0:7, а
команді-суперниці – перемога з рахунком 7:0.
Команда програє гру, якщо на час початку гри, зазначений у розкладі, вона
не представлена на ігровому майданчику трьома гравцями, готовими грати.
Команда програє гру через нестачу гравців, якщо під час гри у неї на ігровому
майданчику не залишається жодного гравця (якщо є один гравець – гра
продовжується).
При однаковій кількості очок у двох або більше команд перевага надається
команді, яка має:
кращий результат в іграх між цими командами (більша кількість очок, далі –
враховуються лише забиті очки);
більшу кількість перемог в усіх іграх;
враховуються лише забиті очки в усіх іграх.
За рівності всіх показників місця команд визначаються проведенням
додаткової гри між цими командами, порядок проведення якої визначається ГСК
змагань.
Команді, що перемогла в фінальних змаганнях ЮБЛУ 3х3, присвоюється
звання "Чемпіон Юнацької Баскетбольної Ліги України 3х3" і нагороджується кубком
та дипломом.
Команди, що займуть ІІ і ІІІ місця, нагороджуються кубками та дипломами.
Гравці та представники команд нагороджуються медалями, дипломами
відповідного ступеню.
Нагородженню підлягають чотири гравця та два представника команди.
Вісім найкращих гравців нагороджуються індивідуальними кубками.

VIІІ. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення
учасників
Витрати на організацію та проведення змагань, (плата за користування
спортивними спорудами; обслуговування цифрового обладнання та статистичної
обробки інформації, придбання лікарських засобів та виробів медичного
призначення, придбання кубків, медалей та іншої нагородної атрибутика; витрати
на харчування, проживання, проїзд, добові в дорозі іногородніх суддів; харчування
місцевих суддів) здійснюються за рахунок бюджетних коштів ФБУ, що передбачені
Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів
України на 2017 рік.
Нагородження переможців та призерів фінальних змагань ЮБЛУ 3х3
пам’ятними подарунками, друкування матеріалів, забезпечення спеціальним
інвентарем та обладнанням, інші витрати – за рахунок коштів Федерації баскетболу
України, спонсорів змагань та інших джерел фінансування.
Витрати на відрядження учасників та представників команд на змагання
(проживання, харчування, проїзд до місця змагань та зворотно, добові в дорозі) – за
рахунок організації, що відряджає.
ІХ. Строки та порядок подання заявок на участь у заході
В день фінальних змагань головному судді мають бути надані:
1. Заявка (оригінали у двох примірниках).
2. Оригінали учнівських квитків гравців або довідок із фотокарткою.
3. Оригінали та ксерокопії паспортів стор. 1, 2, 11 або свідоцтв про
народження гравців.
4. Поліс медичного страхування від нещасного випадку для кожного гравця на
час проведення змагань.
5. Цифрову фотографію команди у повному складі в ігровій формі (4 гравця,
представник
команди),
необхідно
направити
на
електронну
адресу
fbu3x3@gmail.com
Адреса ФБУ: Спортивна площа, 1, офіс 315, м. Київ, 01001
тел. (044) 239 86 01
info@ukrbasket.net
факс (044) 239 86 00
www.fbu.ua
Заявка команди повинна бути НАДРУКОВАНА (Додаток № 1).

Додаток № 1
ЮНАЦЬКА БАСКЕТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 3х3
чемпіонат України з баскетболу 3х3 серед команд юнаків та дівчат
ЗАЯВКА команди _______________________________________________________________________
назва команди, назва/номер загальноосвітнього навчального закладу та населений пункт
на участь в змаганнях ___________________________ серед команд юнаків / дівчат
старшого / середнього віку
район, місто, область, АР Крим, м. Київ, м. Севастополь – написати, де змагання зайве закреслити
п/п

…

№ Прізвище,
імя та по батькові
В АЛФАВІТНОМУ
ПОРЯДКУ
Іваненко
1
Тетяна Петрівна

Дата народження
гравця/вчителя
фізкультури

Школа
клас

Домашня адреса,
телефони

Віза лікаря

14.09.1998

Ліцей
«Лідер»
10-Б

Київ, 01014,
вул. Бастіонна, 14,
т. 067- 28 66 774

Доп. 14.06.13
Підпис лікаря
Печатка лікаря

03.10.1948

Вчитель
фізичної
культури

Київ, 02315, вул. Марченко, б. 15, кв.48,
сл. (044) 4543217 д. (044) 4652844 м. 067-1890282

…
8
.

Петренко
1
Іван Васильович

Заявка повинна бути завірена:
Директор загальноосвітнього навчального закладу ___________ ___________ Прізвище, імя та по батькові, підпис, печатка
Вчитель фізичної культури навчального закладу ___________ _____________ Прізвище, імя та по батькові, підпис, печатка
Начальник міського відділу/управління освіти ______________________________ Прізвище, імя та по батькові, підпис, печатка
Голова місцевої федерації баскетболу __________________________________ Прізвище, імя та по батькові, підпис, печатка
Лікар загальноосвітнього навчального закладу ____Доп. 8 осіб_____________ Прізвище, імя та по батькові, підпис, печатка
Дільничний лікар територіального медичного закладу
____Доп. 8 осіб______Прізвище, імя та по батькові, підпис, печатка
Лікар лікарсько-фізкультурного диспансеру ________Доп. 8 осіб____________Прізвище, імя та по батькові, підпис, печатка
Заявка команди обов’язково має бути завірена печаткою медичного закладу.

