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1. Цілі та завдання заходу 

Чемпіонат України з баскетболу 3х3 серед юніорів U16, юніорів та юніорок 

U18, (далі - Змагання) проводяться з метою: 

популяризації та розвитку баскетболу 3х3 в Україні серед широких верств 

населення та розширення глядацької аудиторії; 

підвищення індивідуальної майстерності баскетболістів; 

виявлення найбільш підготовлених спортсменів для формування складу 

збірних команд України та участі в офіційних міжнародних змаганнях; 

пропаганда здорового способу життя та залучення молоді до активних 

занять спортом. 

2. Строки і місце проведення заходу 

Змагання проводяться згідно з Єдиним календарним планом 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік. 

Дата, місце та система проведення Змагань можуть змінюватись за 

рішенням Департаменту організації та проведення змагань (далі- 

Департамент). 

Дата проведення Змагань: 

юніори та юніорки U18: 

1 тур – 24.09.2021р.; 

2 тур – 25.09.2021р.; 

3 тур – 26.09.2021р.; 

4 тур – 08.10.2021р.; 

5 тур – 09.10.2021р.; 

6 тур – 10.10.2021р.; 

7 тур – 22.10.2021р.; 

8 тур – 23.10.2021р. 

фінальний тур (далі за текстом - «фінал») - 24.10.2021 р. 

юніорів U16: 

1 тур – 01.10.2021р.; 

2 тур – 02.10.2021р.;.; 

3 тур – 03.10.2021р.;.; 

4 тур – 15.10.2021р.;.; 

5 тур – 16.10.2021р.;.; 

6 тур – 29.10.2021р.;.; 

7 тур – 30.10.2021р.;.; 

8 тур – 31.10.2021р.;. 

фінальний тур (далі за текстом - «фінал») - 31.10.2021 р. 

 
3. Організація та керівництво проведенням заходу. 

Загальне керівництво здійснюється ФБУ. Безпосереднє проведення 

змагань покладається на Департамент, Комісію 3х3 ФБУ та головну суддівську 

колегію, що затверджена ФБУ. 

 

4. Учасники заходу 



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 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 Змагань грають команди, до складу яких входять не менше 

трьох гравців, які грали на попередньому етапі у складі цієї команди. 

Вікова категорія учасників Змагань : 

Юніори U18 - 2003-2004 р.н.; 

Юніорки U18 - 2003-2005 р.н. 

Юніори U16 - 2005-2006 р.н.; 

Всі гравці команди повинні мати однакову ігрову форму. 

Кожний гравець обов’язково повинен мати акаунт на сайті 

https://play.fiba3x3.com/, де будуть зареєстровані Змагання. 

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. 

Змагання проводяться відповідно до Офіційних Правил баскетболу 3х3, 

затверджених ФІБА. 

5. Характер заходу 

Змагання проводяться, як командні для чоловіків та жінок з підрахунком 

рейтингу за 1-16 місця у кожній з категорій. 

Програма проведення Змагань 

Змагання проводяться у два етапи: 

І- тури чемпіонату України; 

ІІ- фінал. 

І – тури чемпіонату України 

До участі у турах чемпіонату України допускається необмежена кількість 

команд (за умови відповідності вимогам регламенту). 

ІІ – фінал. 

У фіналі беруть участь 12 кращих за підсумками 8 турів команд. 

За рішенням Департаменту кількість команд, які отримують право виступу 

у фіналі, може бути збільшена. 

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 заходу 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 Змагання покладається на представників команд та організаторів 

Змагань. 

7. Умови визначення першості та нагородження переможців і 

призерів 

Місця команд визначаються відповідно до «Офіційних правил з 

баскетболу 3х3». 

Переможець фіналу отримує звання «Чемпіон України з баскетболу 3х3 

U16, U18». 

Команди, що посіли місця з 1 по 3 нагороджуються медалям . 

Один найкращий гравець фіналу отримує індивідуальну нагороду від 

спонсорів. 

8. Умови фінансування заходу 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 та 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; забезпечення суддівства Змагань; харчування та 

проживання (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 відео онлайн 

трансляції; оплату послуг технічного супроводу передачі даних потоку 

трансляції матчів для каналів ТБ та он-лайну в мережі Інтернет (сервер 

трансляції); оплату роботи коментаторів трансляцій матчів; оплату послуг 

забезпеченням роботи серверів для зберігання медіа файлів (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 2021 рік та інших позабюджетних коштів не 

заборонених чинним законодавством; 

Витрати на страхування, відрядження представників команд, учасників 

(спортсменів), тренерів: проїзд до місця Змагань та зворотно, добові в дорозі, 

тощо - за рахунок організації, що відряджає. 

9. Строки та порядок подання заявок на участь у Змаганнях 

Кожна команда обов’язково повинна зареєструватись на сайті 

https://play.fiba3x3.com/ за 24 години до початку кваліфікаційного турніру. 

Для участі у Змаганнях команди мають надати наступні документи: 

1. Командну заявку з ігровими номерами гравців; 

2. Оригінал паспорту кожного гравця (для перевірки); 

3. Поліс медичного страхування; 

4. Заявка на участь у Змаганнях завірена обласною/місцевою федерацією 

баскетболу, керівником команди, лікарем з печаткою лікувально 

фізкультурного диспансеру. 

У разі відсутності заявки на участь у Змаганнях на сайті 

https://play.fiba3x3.com/ команда не допускається до Змагань. 

До участі у Змаганнях команди не допускаються у разі: не надання 

документів згідно цього Регламенту. 

10 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. 

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.  
 

Даний регламент є офіційним викликом на Змагання. 

 

 

Генеральний секретар 

Федерації баскетболу України В.В. Драбіковський 

https://play.fiba3x3.com/
https://play.fiba3x3.com/

