ПОЛОЖЕННЯ
про СУПЕРКУБОК України з баскетболу
серед чоловічих команд

Київ 2018

1. Цілі та завдання
Суперкубок України з баскетболу серед чоловічих команд (далі – Змагання)
проводиться з метою популяризації та розвитку баскетболу в Україні, пропаганди
здорового способу життя та залучення молоді до активних занять спортом.
2. Строки і місце проведення заходу
Змагання проводиться згідно з Єдиним календарним планом фізкультурнооздоровчих та спортивних заходів на 2018 р., затверджений Міністерством молоді та
спорту України (далі – Мінмолодьспорт).
3. Організація та керівництво проведенням заходу
Загальне керівництво здійснюється Мінмолодьспортом та ФБУ.
Безпосереднє проведення змагання покладається на Директорат чемпіонату
України (далі за текстом – Директорат), який безпосередньо здійснює організацію та
проведення змагання та має право приймати рішення відповідно до регламентних
документів ФБУ.
4. Офіційна назва змагання
Офіційна назва змагання – Суперкубок України з баскетболу серед чоловічих
команд.
Найменування компанії – титульного спонсора змагання використовується у
назві змагання та зазначається на початку його назви.
5. Учасники заходу
Суперкубок розігрується між переможцем XХVІІ Чемпіонату України з
баскетболу серед чоловічих команд Дивізіону «А» (Суперліги) сезону 2017/2018 рр.
та переможцем Кубку України з баскетболу серед чоловічих команд сезону
2017/2018 рр.
5. Характер заходу
Матч за Суперкубок є початком змагань чергового змагального сезону.
Участь команд у змаганні є обов’язковою.
У разі відмови від участі у змаганні, клуб повинен впродовж десяти днів
перерахувати обов’язковий грошовий внесок у розмірі 500 000 (п’ятсот тисяч)
гривень: 250 000 (двісті п’ятдесят тисяч) гривень до клубу-супернику) та 250 000
(двісті п’ятдесят тисяч) гривень до ФБУ.
Клуби зобов’язані забезпечити участь у змаганні основних складів своїх
команд.
6. Програма проведення змагання
Система проведення: дві гри як одна (за кубковою системою).

Команда-господар майданчику першої гри визначається за допомогою
жеребкування, що проводить Директорат.
Дату та час початку матчу за Суперкубок визначає Директорат.
Члени команди, які не відбули термін дискваліфікації від участі в офіційних
змаганнях ФБУ, до матчу за Суперкубок не допускаються.
Команди зобов’язані взяти участь у церемоніях відкриття змагання та
нагородження. У разі відмови (неучасті) у таких церемоніях, клуб має впродовж
десяти днів перерахувати на п/р ФБУ обов’язковий грошовий внесок розміром
200 000 (двісті тисяч) гривень.
Команди мають дотримуватися сценарію урочистих церемоній, що
затверджені Директоратом.
На ігровій формі гравців команд-учасниць розміщується логотип Титульного
спонсора змагання або офіційна емблема змагання з елементами логотипу та
корпоративного стилю Титульного спонсора змагання, який визначає Директорат.
Розмір логотипу – не більше 10х10 см.
Під час ігор Змагання діють дисциплінарні правила та порядок застосування
дисциплінарних санкцій за їх порушення, передбачені «Правилами проведення
ХХVІІІ Чемпіонату та Кубку України з баскетболу серед чоловічих команд сезону
2018/2019 рр.»
7. Безпека та підготовка місць проведення заходу
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 та 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.
Відповідальність за технічну підготовленість і безпеку учасників під час
проведення змагань покладається на керівників організацій/клубів/команд,
представників організацій/клубів/команд та особистих тренерів спортсменів. До
участі у змаганнях не допускаються спортсмени без договорів добровільного
страхування від нещасних випадків під час занять спортом.
Забезпечення безпеки спортсменів при проведенні змагань покладається на
організацію/клуб/команду-господаря майданчику.
8. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів
Клуби-учасники змагання не пізніше ніж за 5 діб до дати проведення змагання
надають до Директорату списки осіб для нагородження відповідно до заявкових
листів команд.
Команда, що перемогла у змаганні, нагороджується призом «Суперкубок
України». Гравці, тренери, інші члени команди та офіційні представники команди
(не більш ніж 20 осіб в команді) нагороджуються медалями «Володар Суперкубку
України».

Гравці, тренери, інші члени команди та офіційні представники команди (не
більш ніж 20 осіб в команді), що програла у матчі за Суперкубок, нагороджуються
медалями «Фіналіст Суперкубку України».
Індивідуальним призом нагороджується найкращий гравець Змагання.
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
Клуби – учасники Змагання при проведенні ігор несуть витрати, передбачені
«Правилами проведення ХХVІІІ Чемпіонату та Кубку України з баскетболу серед
чоловічих команд сезону 2018/2019 рр.» (далі - Правила). Витрати по оплаті
суддівства здійснюються клубами в розмірі, встановленому Правилами при оплаті
суддівства ігор серії плей-оф «Фіналу чотирьох», 1/2 фіналу, ігор за 1-2 та 3-4 місця.
Витрати на страхування, відрядження представників команд, учасників,
тренерів: проїзд до місця змагань та зворотно, добові в дорозі, харчування,
проживання під час змагань тощо – за рахунок організації, що відряджає.
При організації та проведенні Змагання ФБУ несе витрати, пов’язані з:
 проведенням та оперативним керуванням Змаганнями;
 виготовленням нагородної атрибутики для переможців та призерів Змагання;
 нагородженням нагородною атрибутикою переможців та призерів Змагання,
кращого гравця Змагання (кубки, медалі, дипломи тощо);
 оплатою роботи коментаторів трансляцій матчів Змагання;
 забезпеченням роботи серверів для зберігання медіафайлів (відео, фото);
 забезпеченням функціонування системи відеоповторів під час ігор Змагання;
 іншими витратами, пов’язаними з організацією Змагання.
Витрати ФБУ при проведенні Змагання здійснюються за рахунок бюджетних
коштів, в межах асигнувань, що передбачені Єдиним календарним планом
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2018 р.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у заході
Попередню заявку та лист, що підтверджує участь команди у змаганнях, з
назвою команди клубу/юридичної особи, що зареєстрований в Україні – власника
команди, подаються до ФБУ до 15.08.2018 р. по факсу (044) 239 86 00 або
електронною поштою на адресу info@ukrbasket.net , поштою - адреса: Спортивна
площа, 1, Палац спорту, Федерація Баскетболу України, офіс 315, м. Київ, 01001.
11. Медико–санітарне забезпечення
Медичний контроль здійснюється на місці проведення змагань.

