РЕГЛАМЕНТ
Чемпіонату України з баскетболу 3х3
серед команд чоловіків та жінок сезону 2020 р.

м. Київ 2020р.

1.Цілі та завдання
Чемпіонату України з баскетболу 3х3 серед команд чоловіків та жінок
сезону 2020 року (далі – Змагання) проводиться з метою:
популяризації та розвитку баскетболу 3х3 серед населення країни;
підвищення індивідуальної майстерності баскетболістів;
виявлення найбільш підготовлених спортсменів для формування складу збірних
команди України та участі в офіційних міжнародних Змаганнях;
пропаганди здорового способу життя та залучення молоді до активних занять
спортом.
2.Строки та місце проведення Змагань
Змагання проводяться згідно з Єдиним календарним планом фізкультурно оздоровчих та спортивних заходів України на 2020 рік.
Дата та місце проведення Змагань:
Перший тур (Дивізіон А) дата проведення – 28.06.2020 р. (Київ);
Другий тур (Дивізіон B) дата проведення – з 18.07. 2020 р. (Одеса);
Третій тур (Дивізіон C) дата проведення – з 01-02.08.2020 р. (місце
проведення за призначенням ФБУ);
Четвертий тур (Дивізіон D) дата проведення – з 15-16.08. 2020 р. (місце
проведення за призначенням ФБУ):
Фінальний тур (далі за текстом - «фінал») – 22-24.08.2020 р. (місце
проведення за призначенням ФБУ).
Дата, місце та система проведення Змагань можуть змінюватись за
рішенням Федерацією баскетболу України (далі – ФБУ).
3.Організація та керівництво проведенням Змагань
Загальне керівництво організацією та проведенням Змагань здійснюється
ФБУ .
Безпосереднє проведення Змагань покладається на Департамент організації
та проведення Змагань ФБУ (далі – Департамент), обласні (міські) федерації
баскетболу, організації/спортивні клуби, на базах яких відбуваються Змагання та
суддівську колегію, затверджену ФБУ.
4. Учасники Змагань
До участі у Змаганнях допускаються команди учбових закладів, збірних
команд районів, міст, областей, баскетбольних клубів, ДЮСШ, СДЮШОР, УФК,
УОР, ліцеїв та інтернатів спортивного профілю, ін. дитячо-юнацьких спортивних
закладів (ДЮСЗ), збірні команди України (U23 та U18), та інші команди, що
подають офіційну заявку та виконують необхідні вимоги до учасників чемпіонату.
Гравець може бути одночасно заявлений тільки в одній команді та має право
на один перехід з команди в команду. У фіналі грають команди до складу яких
входять не менше двох гравців, які грали на попередньому етапі у складі цієї

команди. Даний пункт не поширюється на гравців, які входять до складу (заявки)
збірних команд України з баскетболу 3х3 (U23 та U18).
Склад команди на кожний етап – не більше 6 осіб (4 гравці та 2
представника).
Вікова категорія учасників Змагань - 2003 р.н. і старші.
Всі гравці команди повинні мату однакову ігрову форму.
Кожний гравець обов’язково повинен мати акаунт на сайті
https://play.fiba3x3.com/ , де будуть зареєстровані Змаганя.
Кожний гравець повинен сплатити обов’язковий внесок за реєстрацію
(членський внесок):
- реєстрація (членський внесок) гравця категорії «А», який має українське
громадянство і має право виступати за національні збірні команди України – 100
(сто) гривень;
- реєстрація гравця категорії «Б», який має іноземне або українське
громадянство і не має права виступати за національні збірні команди України –
500 (п’ятсот) гривень.
Реєстраційний (членський внесок) сплачується на рахунок ФБУ:
отримувач ГС «Федерація баскетболу України»
код ЄДРПОУ 16485927;
IBAN UA 96 320478 0000026006924433566 в АБ «Укргазбанк»”м. Київ
МФО 320478;
призначення платежу: внесок за реєстрацію (прізвище та ім’я по батькові
гравця.)
Команди, що приймають участь у Змаганнях, автоматично визнають
вимоги цього Регламенту.
Всі учасники Змагань повинні мати поліс медичного страхування від
нещасного випадку для участі в спортивному змаганні.
5. Характер заходу
Змагання проводяться відповідно до Офіційних правил з баскетболу 3х3.
Змагання проводяться, як командні для чоловіків та жінок з підрахунком
рейтингу за 1-12 місця у кожній з категорій.
Програма проведення Змагань
Змагання проводяться у три етапи:
І - етап відбірковий (обласний)
ІІ- регіональний (чотири Дивізіони).
ІІІ- фінал
І етап – відбірковий етап (обласний). Змагання проводяться у всіх
областях України.
Переможці відбіркового етапу отримують право виступу у ІІ етапі
(регіональному).
За рішенням Департаменту кількість команд, одного з відбіркових етапів
(обласного), які отримують право виступу у ІІ етапі, може бути збільшена.

ІІ етап – регіональний (Дивізіони).
Територіальний розподіл по регіонам - 4дивізіони :
- дивізіон А, області: Київська, Житомирська, Чернігівська та місто Київ;
- дивізіон B, області: Львівська, Закарпатська, Волинська, Тернопільська,
Чернівецька, Хмельницька, Рівненська, Івано-Франківська;
- дивізіон C, області: Черкаська, Херсонська, Кіровоградська, Запоріжська,
Одеська, Миколаївська, Вінницька.
- дивізіон D, області: Полтавська, Дніпропетровська, Харківська, Сумська,
Донецька, Луганська.
У кожному дивізіоні беруть участь 12 команд:
8 команд з І етапу відповідного дивізіону (окрім дивізіону А), які здобули
право на участь у ІІ етапі та 4 команди, які визначаються кваліфікаційним
турніром.
Дивізіон А формується таким чином:
- 4 кращі за рейтингом команд дивізіону А;
- 4 кращі команди за загальним рейтингом;
- 4 команди, які визначаються кваліфікаційним турніром.
У ІІ етапі мають право грати збірні команди України (U23), без участі у
кваліфікаційному турніру.
У кваліфікаційному турнірі можуть брати участь команди з інших областей.
Максимальна кількість команд у кваліфікаційному турнірі - 12.
Команди, які зайняли І та ІІ місце у дивізіонах, потрапляють до фіналу.
ІІІ етап – фінал.
У фіналі беруть участь 12 команд:
8 команд, які зайняли І та ІІ місце у другому етапі (регіональному) та 4
команди, які визначаються кваліфікаційним турніром.
До кваліфікаційного турніру допускаються команди, які посіли місця з ІІІ
по V на другому етапі (всього 12 команд).
Якщо команда одночасно брала участь у декількох дивізіонах та посіла
місця, які дають право на участь у наступному етапі, до уваги береться краще
зайняте місце, якщо цей показник однаковій тоді рахується місце зайняте раніше.
Команда, що була наступна у турнірній таблиці, займає її місце.
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 підписавши протокол гри відразу
після її закінчення до того, як протокол підпишуть судді.
Протест розглядається головною суддівською колегією на місці проведення
Змагань до наступної гри команди, яка подала протест.
Сума внеску за розгляд протесту 250 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».
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.
Організатор Змагань (ФБУ)/клуб/установи/організації, що приймають тур,
забезпечують підготовку та облаштування місця змагань, а саме:
- встановлення баскетбольного корту та баскетбольних конструкції для
проведення Змагань (у разі відсутності спортивного майданчика який
відповідає вимогам для проведення Змагань);
- відео онлайн трансляцію Змагань;
- виконання протиепідемічних заходів для учасників Змагань (забезпечує
учасників Змагань засобами індивідуального захисту, дезінфекторами та
здійснює температурний скринінг.
7. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів
Місця команд визначаються відповідно до «Офіційних правил з баскетболу
3х3».
Команді, що посіла перше місце у Змаганнях, присвоюється звання
«Чемпіон України з баскетболу 3х3».
Гравці та представники команди нагороджуються медалями.
Один найкращій гравець кожного з дивізіонів ІІ етапу та один найкращій
гравець фіналу Змагань отримують індивідуальні нагороди.
8. Умови фінансування Змагань та матеріального забезпечення
учасників
Витрати на підготовку та проведення спортивних заходів (оренду
приміщень, об’єктів, споруд (чи плату за користування ними), витрати на їх
обслуговування і експлуатацію; оренду/експлуатацію спортивного обладнання
та інвентарю довгострокового використання; підготовку/облаштування місць
проведення необхідним обладнанням та технічними засобами; оплату послуг зі
статистичної обробки результатів з використанням цифрового обладнання; оплату
транспортних послуг (у тому числі оренду автомобілів швидкої медичної
допомоги, інших транспортних засобів); придбання за встановленими нормами
лікарських засобів та виробів медичного призначення; оренду/експлуатацію
спеціального медичного обладнання для обслуговування учасників; забезпечення

суддівства Змагань; оплату проїзду, проживання, харчування, добових учасникам
(спортсменам, тренерам, суддям, суддям-секретарям, статистикам), та оплату
роботи (суддям, суддям-секретарям, статистикам); оплату поліграфічних та
інформаційних послуг; придбання медалей, дипломів (грамот), кубків, призів,
цінних подарунків, пам’ятних призів, іншої нагородної атрибутики для
переможців і призерів Змагань, кращих гравців, переможців конкурсів; оплату
послуг телевізійної та/або відеоонлайн трансляції; оплату послуг технічного
супроводу передачі даних потоку трансляції матчів для каналів ТБ та онлайну в
мережі Інтернет (сервер трансляції); оплату роботи коментаторів трансляцій
матчів; оплату послуг з забезпеченням роботи серверів для зберігання медіафайлів
(відео, фото); оренду обладнання, оргтехніки (чи платою за користування ними),
витрати на їх обслуговування і експлуатацію; оплату послуг зв’язку; придбання
канцелярських товарів для забезпечення проведення; придбання малоцінного
спортивного інвентарю для учасників; здійснення розрахунково-касового
обслуговування в установах банків тощо; інші витрати, пов’язані з організацією
спортивних заходів) здійснюються:
- за рахунок бюджетних коштів ФБУ, в межах асигнувань, що передбачені
Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів
України на 2020 рік та інших позабюджетних коштів не заборонених чинним
законодавством:
- за рахунок коштів обласних районних бюджетів, бюджетів міст та
бюджетів органів місцевого самоврядування, інших коштів не заборонених
чинним законодавством:
Витрати на страхування, відрядження представників команд, учасників
(спортсменів), тренерів: проїзд до місця Змагань та зворотно, добові в дорозі,
харчування, проживання під час проведення Змагань тощо - за рахунок
організації, що відряджає.
9. Строки та порядок подання заявок на участь у Змаганнях
Команда повинна подати до мандатної комісії заявку з медичним допуском
кожного гравця (Додаток-1) на кожний тур кожного з етапів Змагань.
Заявка має бути надрукована та завірена місцевою/обласною федерацією
баскетболу, керівником команди та лікарем лікарсько-фізкультурного диспансеру
або медичного закладу. Якщо немає візи лікаря в заявці, допуск гравця необхідно
підтвердити медичною довідкою лікарсько-фізкультурного диспансеру або
медичного закладу.
Разом із заявкою до мандатної комісії необхідно надати оригінал паспорту
(для перевірки) та поліс медичного страхування гравців.
У разі відсутності завіреною заявки на участь у Змаганнях (турі) команда
не допускається до Змагань.
До участі у Змаганнях команди не допускаються у разі:
- не надання документів згідно цього Регламенту;
- гравець або команд не зареєстровані на сайті.

10. Медико - санітарне забезпечення
Організація та проведення Змагань відбуваються з застосуванням
протиепідемічних заходів визначених у Постанові КМУ від 20.05.2020 № 392
«Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», а також заходів,
що додатково встановлені органами державної влади та органами місцевого
самоврядування в межах їх компетенції.
Медичний контроль здійснюється на місці проведення Змагань.
Даний регламент є офіційним викликом на Змагання.
Генеральний секретар Федерації
баскетболу України

В.В. Драбіковський

Заявка
на участь у _________турі Чемпіонату України з баскетболу 3х3
серед команд чоловіків та жінок сезону 2020 рр.
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ТРЕНЕРСЬКО–АДМІНІСТРАТИВНИЙ СКЛАД
1

03.10. 1948

2…

Головний тренер

ЗТ України

Тренер

МС

Адміністратор
…8

Лікар (масажист та ін.)
ТРЕНЕРСЬКО–АДМІНІСТРАТИВНИЙ СКЛАД – ВСІ, КОМУ ПОТРІБНІ ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИКА ЧЕМПІОНАТУ
ДЛЯ ПЕРЕБУВАННЯ НА ЛАВІ КОМАНДИ ПІД ЧАС ГРИ

Засвідчують керівники:
Міського або обласного управління фізичної культури та спорту ____________ прізвище, ініціали, підпис, печатка
Місцевої федерації баскетболу _______________________________________ прізвище, ініціали, підпис, печатка
Клубу (президент, директор клубу) ____________________________________ прізвище, ініціали, підпис, печатка
Лікар
(доп. ________ осіб)______________________________ прізвище, ініціали, підпис, печатка

