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І.Цілі та завдання 

Змагання проводиться з метою: 
популяризації та розвитку баскетболу 3x3 серед населення країни; 
залучення великої кількості молоді до занять баскетболом; 
підвищення рейтингу Федерації баскетболу України на міжнародному рівні; 
потрапляння національних збірних команд України на Олімпійські ігри 2020 року в Токіо. 

2.Строки та місце проведення заходу 

Змагання проводяться згідно з єдиним календарним планом, затвердженим 
Федерацією баскетболу України (далі - ФБУ) на 2019 рік, а саме з 4 по 24 жовтня 2019 року 
в усіх регіонах України. 

З.Організація та керівництво проведенням змагань 

Загальне керівництво здійснюється ФБУ. 
Безпосереднє проведення змагань покладається на департамент 3x3 ФБУ, обласні 

(міські) федерації баскетболу, спортивні клуби. 
Департамент 3x3 має право приймати рішення відповідно до регламентованих 

документів ФБУ. 
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4. Учасники змагань 

До участі в змаганнях допускаються команди учбових закладів, збірні команди 
районів, міст, областей, баскетбольних клубів, ДЮСШ, СДЮШОР, УФК, УОР, ліцеїв та 
інтернатів спортивного профілю, дитячо-юнацьких спортивних закладів (ДЮСЗ). 

Команди, що приймають участь у змаганнях, автоматично визнають вимоги 
«Регламенту Чемпіонату України серед молодіжних команд «Шлях до Токіо» серед 
чоловічих та жіночих команд» 

На кожному етапі змагань гравець може бути заявлений тільки в одній команді. 
Склад команди на кожний етап - 4 гравці. 
Всі учасники турніру повинні мати поліс медичного страхування від нещасного 

випадку для участі в спортивному змаганні. 

5. Характер заходу 

Кожний відбірковий етап складається з дев'яти турнірів. 
Відбіркові етапи проводяться у всіх регіонах України. Переможці відбіркових етапів 

отримують право виступу у фіналі змагання, а всі команди, що приймали участь на 
відбіркових етапах, отримують рейтингові бали за системою нарахування очок згідно 
регламентуючих документів ФІБАЗхЗ. 

В фіналі мають право зіграти переможці відбіркових етапів та команди, що мають 
найвищий рейтинг. Переможці етапів визначаються за системою нарахування очок згідно 
регламентуючих документів ФІБАЗхЗ. 

Змагання проводяться як командні для чоловіків та жінок в 2 категоріях, з 
підрахунком рейтингу за 1-12 місця. 

Кожну гру змагань мають обслуговувати 5 суддів (2 судді в полі, та 3 секретаря). 
Кожний суддя та секретар не може обслуговувати більш ніж 5 ігор на день. 
Капітан команди може подати протест на результат гри та підписати протокол гри 

відразу після її закінчення та до того, як протокол підпише суддя. Протести розглядаються 
головною суддівською колегією на місці проведення турніру (до часу участі команд в 



наступній грі, які задіяні в процедурі протесту) сума внеску за розгляд протесту 500 гривень. 
В разі задоволення протесту, внесок повертається. 

6. 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 та інших спеціально відведених місць, 
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 представників команд та особисте 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, що приймає захід. 

7. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів 

Місця команд визначаються відповідно до «Офіційних правил з баскетболу 3x3» 
Команди, що посіли І-ІІІ місця на кожному відбірковому етапі, нагороджуються 

кубками. 
Гравці та представники команд (не більше 4 осіб в команді) нагороджуються 

медалями. 
Три найкращих гравця кожного етапу отримують індивідуальні нагороди. 
Нагородження проходить в 2 категоріях 
Фінальний етап - команда, що посіла перше місце, присвоюється звання «Чемпіон 

України серед молодіжних команд з баскетболу 3x3». 
Команди, що посіли І-ІІІ місця на фінальному етапі, нагороджуються кубками. 
Гравці, тренери та офіційні особи команд (не більше 4 осіб в команді) 

нагороджуються медалями. 
Три найкращих гравця чемпіонату отримують індивідуальні нагороди. 
Нагородження проходить в 2 категоріях. 

Три найкращих гравця чемпіонату отримують індивідуальні нагороди. 

8. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 
Регіональні управління з питань фізичної культури та спорту областей, міст, районів, 

територіальних громад ,обласні (міські) федерації баскетболу, спортивні клуби на базах 
яких відбуваються змагання, несуть витрати, що пов'язані з організацією та проведенням 
змагань. 

Витрати на підготовку та проведення змагань (оплата за користування спортивними 
спорудами, обслуговування цифрового обладнання, статистичної обробки інформації, 
підготовка/облаштування місць проведення спортивного заходу, оплата транспортних 
послуг, оренда обладнання, оргтехніки, витрати на їх обслуговування і експлуатацію, оплата 
поліграфічних та інформаційних послуг, нагородна атрибутика, витрати на проїзд, 
розміщення, харчування та добові у дорозі іногородніх суддів, харчування місцевих суддів, 
збірні команди, витрати на канцелярські товари, папір, придбання лікарських засобів та 
виробів медичного призначення, тощо), здійснюються за рахунок бюджетних коштів ФБУ, 
кошторису на організацію та проведення заходу, в межах асигнувань, що передбачені 



Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 
2019 р. 

ФБУ несе витрати по нагородженню пам'ятними подарунками кращих гравців змагань 
та переможців конкурсів. 

Витрати на відрядження представників команд, учасників (4 гравця): проїзд до місця 
змагань та зворотно, добові в дорозі, харчування, проживання під час змагань, збереження 
заробітної плати тощо - за рахунок організації, що відряджає. 

Кожна команда повинна заповнити заявочний лист з медичним допуском кожного 
гравця. 

Кожен гравець повинен сплатити щорічний одноразовий членський внесок до ФБУ у 
розмірі 30 (тридцять) гривень та бути зареєстрованим на сайті ФБУ та https://play.fiba3x3.com 

Без реєстрації гравець або команда на сайті play.fiba3x3.com/ до участі в 
змаганнях не допускається. 

Заявки, що не відповідають встановленій формі, не розглядаються. 
Департамент 3x3 та головна суддівська колегія кожного етапу мають право: 
- не допускати гравця до змагань у випадку надання явно не дійсних документів. 
- Зняти команду зі змагань або дискваліфікувати протягом всього чемпіонату 2019р., 

якщо виявлена підробка документів або, якщо за команду виступає гравець, що не має 
реєстрації та медичного допуску до змагань. 

Представник команди (капітан) із числа гравців команди має право разом з головним 
суддею перевірити документи кожного із гравців команди-суперника на всіх етапах 
чемпіонату протягом сезону 2019р. 

9. Строки та порядок подання заявок на участь у заході. 

Даний регламент є офіційним викликом на змагання. 

https://play.fiba3x3.com

