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РЕГЛАМЕНТ
Проведення Всеукраїнського Фестивалю з міні-баскетболу
1. Цілі та завдання
Всеукраїнський фестиваль з міні-баскетболу (далі - Фестиваль)
проводиться з метою:
пропаганди здорового способу життя та залучення дітей та молоді до
активних занять спортом;
підвищення спортивної майстерності;
популяризації та розвитку баскетболу в Україні серед юнаків та дівчат
оцінки роботи тренерсько-викладацького складу ДЮСШ, клубів/команд
фізкультурно-спортивних організацій та закладів фізичної культури і спорту;
проведення семінару для дитячих тренерів та суддів з міні-баскетболу;
визначення переможців та призерів Фестивалю.
2. Строки і місце проведення заходу
Фестиваль проводиться згідно з календарним планом Федерації
баскетболу України (далі - ФБУ).
У програмі Фестивалю проводиться Чемпіонат України з баскетболу
серед команд юнаків та дівчат (за окремим Регламентом).
Фестиваль проводиться у дві зміни:
- І зміна з 01 по 07 червня 2021 року;
- ІІ зміна з 09 по 15 червня 2021 року.
Місце проведення Фестивалю – м. Залізний Порт (Херсонська область),
база відпочинку "Кристал".
Терміни та місце проведення заходу можуть змінюватися відповідно до
календарного плану Федерації баскетболу України.
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3. Організація та керівництво проведенням заходу
Загальне керівництво здійснюється Федерацією баскетболу України.
Безпосереднє проведення Змагань покладається на комісію з дитячоюнацького баскетболу ФБУ (далі - Комісія) та департамент організації та
проведення змагань ФБУ (далі – Департамент) та головну суддівську колегію
(надалі – ГСК), затверджену Департаментом.
4. Учасники заходу
До участі у Фестивалі допускаються команди юнаків та дівчат закладів
загальної середньої освіти, збірних команд районів, міст, областей,
баскетбольних клубів, ДЮСШ, СДЮШОР, УФК, УОР, ліцеїв та інтернатів
спортивного профілю та ін. дитячо-юнацьких спортивних закладів (ДЮСЗ), що
подали офіційну заявку.
У Фестивалі приймають участь команди юнаків та дівчат, 2009, 2010, 2011
рр.н., та молодші.
Склад команди – 12 гравців, 2 тренери.
Додаткова кількість учасників та осіб, що супроводжують команду,
обов’язково має бути попередньо узгоджена з оргкомітетом змаганьдо 25
травня 2021 року.
Контактна особа – голова Комісії Чорногрицький Ігор Петрович
Тел. (093) 721-77-03
5. Характер заходу
У Фестивалі беруть участь команди юнаків та дівчат. До окремих видів
програми Фестивалю серед юнаків допускаються команди зі змішаними
складами (юнаки+дівчата), при цьому кількість дівчат у команді не повинна
перевищувати п’ять осіб.
6.

Програма проведення змагань

День приїзду та поселення команд :
- І зміна - 31 травня 2021 року;
- ІІ зміна - 8 червня 2021 року.
Прибуття учасників змагань в день приїзду – до 15.00 год.
Мандатна комісія – о 17.00 год.
Для розміщення на базі відпочинку "Кристал» необхідно надати
документи визначенні у розділі 11 «Медико – санітарне забезпечення», цього
Регламенту, у разі відсутності визначених документів учасники на
територію бази не допускаються.
Урочисте відкриття Фестивалю – 01 червня 2021року.
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У програмі Фестивалю :
- естафети з баскетбольним м’ячем;
- конкурси з фізичної підготовки;
- конкурс капітанів команд;
- конкурс з образотворчого мистецтва;
- конкурс суддів та секретарів;
- Чемпіонат України з баскетболу серед команд юнаків та дівчат;
7. Безпека та підготовка місць проведення заходу
Відповідальність за підготовку місця проведення Фестивалю та безпеку
їх проведення несуть організатори.
8. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів
Переможці Фестивалю визначаються за найкращою сумою балів
отриманих у кожному конкурсі та участю у Змаганнях.
Команда-переможець Фестивалю нагороджується Кубком "Переможець
Фестивалю з міні-баскетболу", гравці та тренери команди - переможця
медалями та дипломами.
Кожна
команда-переможець
та
команди-призери
Фестивалю
нагороджуються кубками, медалями та дипломами.
Нагородженню підлягають 10 гравців та 2 тренери команди.
Індивідуальними призами нагороджуються переможці:
- естафети з баскетбольним м’ячем;
- конкурсу з фізичної підготовки;
- конкурсу капітанів команд;
- конкурсу з образотворчого мистецтва;
- конкурсу суддів та секретарів;
9. Умови фінансування заходу та
матеріального забезпечення учасників
Витрати на підготовку та проведення Фестивалю, нагородну атрибутикою
та інші витрати, пов’язаними з організацією, здійснює ФБУ.
Витрати на відрядження представників команд, учасників, тренерів, (10
гравців, 2 тренери): проїзд до місця змагань та зворотно, добові в дорозі,
харчування, розміщення та інші витрати – за рахунок організації, щовідряджає.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у заході
Попередні заявки подаються на ел. адресу: Officebcteiwaz@gmail.com за
20 днів до початку Фестивалю .
Іменну та технічну заявку встановленої форми команди подають до
Мандатної комісії змагань в день приїзду.
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Заявочний лист має бути надрукованим та завіреним керівником закладу,
що відряджає та лікарем лікарсько-фізкультурного диспансеру.
Разом із заявкою до мандатної комісії необхідно подати оригінал
свідоцтва про народження, поліси медичного страхування на кожного
гравця та результати експрес-тестування на визначення антигену до вірусу
COVID-19 для всіх учасників Фестивалю (спортсмени, тренери,особи, що
супроводжують команди, лікарі та судді).
11. Медико – санітарне забезпечення
Організація та проведення змагань відбуваються з застосуванням
посилених протиепідемічних заходів, визначених у Постанові КМУ від
22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2»
(зі змінами), постанови Міністерства охорони здоров’я України, Головного
державного санітарного лікаря України «Про затвердження протиепідемічних
заходів під час проведення спортивних змагань на період карантину у зв'язку
з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 19.11.2020 № 58.
До участі у Фестивалі не допускають учасники:
які не мають результатів експрес-тестування на визначення
антигену до вірусу COVID-19 ;
які не мають договорів добровільного страхування від нещасних
випадків під час занять спортом.
Медичний контроль здійснюється на місці проведення змагань.
Регламент є офіційним викликом на змагання.

Генеральний секретар
Федерації баскетболу України

В.В.Драбіковський

