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РЕГЛАМЕНТ
проведення Чемпіонат України з міні-баскетболу
серед команд юнаків та дівчат
1. Цілі та завдання
Змагання проводяться з метою:
формування здорового способу життя та залучення юнаків та дівчат до
регулярних занять фізичною культурою і спортом;
подальшого розвитку і популяризації баскетболу серед юнацтва;
підвищення спортивної майстерності юних баскетболістів;
визначення кращих команд, гравців і тренерів чемпіонату України серед
юнаків та дівчат;
2. Терміни та місце проведення заходу
Чемпіонат України з баскетболу серед команд юнаків та дівчат (далі - Змагання)
проводиться згідно з Єдиним календарним планом фізкультурно- оздоровчих та
спортивних заходів України на 2021 рр., затвердженим Міністерством молоді та спорту
України (далі – Мінмолодьспорт).
Змагання проводиться у період :
з 01 по 07 червня 2021 року (юнаки 2011 р.н. та молодші; дівчата 2011
р.н. та молодші.);
з 09 по 15 червня 2021 року (юнаки - 2009 р.н., 2010 р.н.; дівчата - 2009
рр.н. та молодші.);
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.
3. Організація та керівництво проведенням заходу
Загальне керівництво здійснюється Федерацією баскетболу України (далі –
ФБУ).

Безпосереднє проведення Змагань покладається на Департамент організації
та проведення змагань ФБУ (далі – Департамент).

4. Учасники заходу
До участі у Змаганнях допускаються команди ДЮСШ, СДЮШОР, УФК, УОР,
ліцеїв та інтернатів спортивного профілю, інших дитячо-юнацьких спортивних
закладів, спортивних клубів, збірних команд районів, міст, областей та учбових
закладів, що подали офіційну заявку до Департаменту.
Команди, що беруть участь у Змаганнях, погоджуються з Регламентом Змагань
та зобов’язуються виконувати всі вимоги цього Регламенту та інших регламентних
документів, що затверджені ФБУ.
Змагання проводяться за віковими групами (категоріями):
Юнаки:
Дівчата:
2011 рр.н. та молодші
2011 рр.н. та молодші
2009 рр.н.
2009 рр.н.
2010 рр.н.
5. Характер заходу
Змагання проводяться як командні для юнаків та дівчат з підрахунком рейтингу
для регіонів за 1-12 місця.
Система змагань, розподіл на групи та календар проведення ігор визначаються
після одержання заявок від команд
Департамент має право змінювати або адаптувати систему та програму
проведення Змагань, беручи до уваги фактичну кількість команд, що допущені до
участі в Змаганнях
6. Програма проведення змагань
День приїзду та поселення команд:
- 31 травня (юнаки 2011 р.н. та молодші; дівчата 2011 р.н. та молодші.);
- 8 червня (юнаки - 2009 р.н., 2010 р.н.; дівчата - 2009 рр.н. та молодші.).
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.
7. Безпека та підготовка місць проведення заходу
Підготовка спортивних споруд та дотримання безпеки учасників і глядачів під
час проведення змагань повинні відповідати постанові Кабінету Міністрів України від
18.12.1998 року № 2025 "Про порядок підготовки спортивних споруд та інших
спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурновидовищних заходів".
Відповідальність за підготовку місць змагань та безпеку їх проведення несуть
організатори Змагань.
8. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів
Місця команд визначають відповідно до "Офіційних Правил баскетболу", розділ
"D-Класифікація команд".
Команді, що посіла перше місце, присвоюється звання "Чемпіон України".
Команди, що посіли І–ІІІ місця кожної вікової групи, нагороджуються кубками
та медалями. Гравці, тренери та офіційні особи команд (не більше ніж 14 осіб в
команді), що посіли І–ІІІ місця, нагороджуються медалями, дипломами та пам’ятними
подарунками.
Індивідуальними призами нагороджуються шість найкращих гравців у кожної
вікової групи.

9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
Витрати на підготовку та проведення змагань (оренду приміщень, об’єктів,
споруд для проведення спортивних заходів (чи платою за користування ними),
витратами на їх обслуговування і експлуатацію, підготовку/облаштування місць
проведення спортивних заходів необхідним обладнанням та технічними засобами,
автоперевезень, витрати на проїзд, проживання та харчування іногородніх суддів,
харчування місцевих суддів, забезпечення аптечкою екстреної допомоги, нагородною
атрибутикою та інші витрати, пов’язаними з організацією змагань) здійснюють:
ФБУ за рахунок бюджетних коштів, в межах асигнувань, що передбачені
Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України
на 2021 рр.
Витрати на відрядження представників команд, учасників Змагань, тренерів,
(10 гравців, 2 тренери): проїзд до місця змагань та зворотно, добові в дорозі,
харчування, розміщення та інші витрати – за рахунок організації, що відряджає.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у заході
Попередні заявки подаються на ел. адресу: Officebcteiwaz@gmail.com за 20 днів
до початку Змагань. Іменну та технічну заявку встановленої форми команди подають до
Мандатної комісії змагань в день приїзду.
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 експрестестування 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 змаганнях не допускають спортсмени:
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
баскетболу України
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