РЕГЛАМЕНТ
проведення Всеукраїнського турніру "Матч зірок" з баскетболу
серед чоловіків у 2017 році
1. Цілі і завдання заходу
Захід проводиться з метою:
пропаганди здорового способу життя та залучення молоді до активних
занять спортом;
популяризації та розвитку баскетболу в Україні серед широких верств
населення та розширення глядацької аудиторії.
2. Строки і місце проведення заходу
Всеукраїнський турнір "Матч зірок" з баскетболу серед чоловіків (далі Турнір) проводиться відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурнооздоровчих та спортивних заходів України на 2017 рік.
Турнір відбудеться 12 березня 2017 року.
Місце проведення буде визначено рішенням Федерації баскетболу
України за 20 днів до початку проведення Турніру.
3. Організація та керівництво проведенням заходу
Загальне керівництво здійснюється Федерацією баскетболу України
(далі - ФБУ).
Відповідальність за безпосереднє проведення Турніру покладається на
місцеву Федерацію баскетболу, на території якої буде проводиться захід.
4. Учасники заходу
У змаганнях приймають участь дві чоловічі збірні команди України.
Формуються збірні команди за географічним розташуванням "Північ"
та "Південь".
Кількісний склад однієї команди налічує 14 осіб (12 спортсменів та 2
тренери).
Збірні команди складаються таким чином:
- стартові п'ятірки - на підставі проведення народного голосування
через сайт Ф Б У ;
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- друга п'ятірка - на підставі проведення голосування всіх гравців
Дивізіону "А" (Суперліга);
- по два гравці до кожної команди доукомплектовуються на підставі
проведення голосування тренерів команд Дивізіону "А" (Суперліга);
' - тренери команд "Північ" та "Південь" визначається рішенням Ф Б У .
Змагання проводяться відповідно до Офіційних Правил баскетболу,
затверджених Ф І Б А .
5. Характер заходу
Турнір проводиться як командний для чоловіків.

6. Програма проведення заходу
День приїзду учасників Турніру - 11 березня 2017 року, день гри - 12
березня 2017 року та день від'їзду - 13 березня 2017 року.
Початок змагань - буде визначено окремо, після оголошення місця
проведення Турніру.
Турнір складається із однієї гри, де переможця буде визначено кінцевим
рахунком гри.

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 КабінетуМіністрівУкраїни від 18 грудня 1998 року № 2025 " П р о
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 представників 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 Головну суддівську колегію та Федерацію баскетболу України.
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8. Умови фінансування заходу та матеріального
забезпечення учасників
Витрати на підготовку та проведення Турніру (оплата за користування
спортивними
спорудами,
обслуговування
цифрового
обладнання
і
статистичної обробки інформації), на відрядження чоловічих збірних команд
України та іногородніх суддів (проїзд, проживання та харчування), харчування
місцевих
суддів,
автоперевезення
учасників
заходу,
виготовлення
поліграфічної продукції, придбання лікарських засобів та виробів медичного
призначення, виготовлення та придбання нагородної атрибутики тощо)
здійснюються за рахунок бюджетних коштів ФБУ, в межах асигнувань, що
передбачені Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів України на 2017 рік.
Витрати пов'язані з оплатою телевізійного сигналу, розважальних
заходів під час проведення Турніру, спортивного одягу та аксесуарів,
рекламно-друкованої та сувенірної продукції, закупівлею питної води для всіх
учасників заходу та інші витрати - за рахунок власних коштів ФБУ, спонсорів
та інших позабюджетних джерел.

9. Медико - санітарне забезпечення
Медичний контроль здійснюється на місці проведення Турніру.
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