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РЕГЛАМЕНТ

проведення чемпiоtlату УкраТни з баскетболу 3х3 серед
чоловiчих та жiночих команд сезону 2021р.

1. Щiлi та завдання заходу

Чемпiонат Украiни з баскетболу 3х3 Про Лiга серед чоловiчих та жiночих
команд 202Ip. (далi - Змагання) проводяться з метою:
популяризацiТ та розвитку баскетболу 3х3 в YKpaiHi серед широких верств
населення та розширення глядацькоi аулиторiI;
пiдвищення iндивiдуагlьноТ майстерностi баскетболiстiв;
виявлення найбiльш пiдготовлених спортсменiв для формування складу
збiрних команд Украiни та участi в офiцiйних мiжнародних змаганнях;
пропаганда здорового способу життя та з€Lпучення молодi до активних
занять спортом.

2. Строки i мiсце проведення заходу

Змагання проводяться згiдно

з

единим календарним

та спортивних заходiв Украiни Ha202l piK.

планом

фiзкультурно-оздоровчих
.Щата, мiсце та система проведення Змагань можуть змiнюватись за
проведення змагань (далiрiшенням .Щепартаменту органiзачii

та

,Щепартамент).

Щата та мiсце проведення Змагань:

- 19.06.202lp. (м.Тростянець);
2 тур - 0З.07.202lр. (м,Черкаси);
3 тур - |0.07.2021р. (м.Киiв);
4 тур - |1.07.2,021p. (м.КиiЪ);
5 тур - 17.07.2021p. (м.Одеса);
б тур - 18.07.2021p. (м.Одеса);
1

тур

7 тур

-

8 тур

-25.07.2021р. (M.XapKiB);

9 тур

-

24.07 .2021р. (M.XapKiB);

З1.07 .2021р. за рiшенням

!епартаменту;

l0 тур - 01.08.2021р.

за рiшенням

Щепартаменту;

Фiнальний тур (дапi за текстом - <фiнал)) _ 07-08.08.2021
р. (КиiЪ).

3. Органiзацiя та керiвництво проведенням заходу.

Загагlьне керiвництво здiйснюеться ФБУ. Безпосередне
проведення
змагань покладасться на .щепартамент, Комiсiю зхз
ФБУ та головну суллiвську
колегiю, IIIo затверджена ФБУ.
4.

Учасники заходу

!о

участi у Змаганнях допускаються команди учбових закладiв, збiрних
команд районiв, MicT, областей, баскетбольних клубiв,
сдюЙор,
уФк, уор, лiцеiЪ та iHTepHaTiB спортивного профiлю, досш,
iH. дитячо-юнацьких
спортивних закладiв (щюсз), збiрнi команди Украiни
та iншi команди, що
подають офiцiйну заявку та виконують необхiднi
вимоги до учасникiв
чемпiонату.
гравець може бути одночасно заявлений тiльки
в однiй командi та мас
право на один перехiд з команди в команду.
У кожному Typi та фiналi Змагань
грають команди, до складу яких входять не менше
трьох гравцiв, якi грали на
попередньому етапi у складi цiст команди.
Даний пункт
по-rрюеться на
якi вхоДять до склаДУ (заявки) збiрних команд украiни
".
з баскетболу

fll:u'",

BiKoBa категорiя учасникiв Змагань - 2003 р.н. i старшi.
Кожний гравець повинен сплатити обов'язковий внесок за
ресстрацiю
(членський внесок):
реестрацiя (членський внесок) гравця _ 100 (сто) гривень;

-

Реестрацiйний (членський внесок) сплачуеться

на рахунок

отримувач ГС <Федерацiя баскетболу Украiни>
код сДРПоУ l6485927;
IBAN UA 9б' 320478 000002б0 069244335бб в АБ <Укргазбанк>'' м. Киiв

МФО

320478;

ФБУ:

.

призначення платежу: внесок за реестрацiю (прiзвище та iм'я по батьковi

гравця.)

Bci гравцi команди повиннi мати однакову iгрову форму.
кожний гравець обов'язково повинен мати акаунт на сайтi
htфs:фlау.fiЬа3х3.соm/, ле булуть зареестрованi Змагання.
команди, Що приймають участь у Змаганнях, автоматично визнають
вимоги цього Регламенту. Bci учасники Змагань повиннi мати полiс медичного

страхування вiд нещасного випадку для участi в спортивному змаганнi.
Змагання проводяться вiдпоВiдно ло Офiчiйних Правил баскетболу ЗхЗ,
затверджених ФIБА.

5. Характер заходу
змагання проводяться, як команднi для чоловiкiв та жiнок з пiдрахунком
рейтингу за 1-12 мiсця у кожнiй з категорiй.

Програма проведення Змагань

Зrч.u"", проводяться

у два етапи:

I- тури чемпiонату Украiни;
II- фiна-тr.
I

- тури чемпiонаry УкраТни

!о

участi у турах чемпiонату Украiни допускаеться необмежена кiлькiсть
команД (за умови вiдповiдностi вимогам
регламенту).
ПеремоЖець кожНого З TypiB отримуе право на
участь у фiналi (за умови
в
не
менш
нiж
7 турах чемпiонату Украiни).
участi
За рiшеНням ,ЩепартаментУ кiлькiсть команд одного з TypiB Змагань, якi
отримують право виступу у фiна-гli, може бути збiльшена.

II

- фiнал.
У фiналi беруть участь

16 команд:

1.Переможцi кожного з,l0-ти TypiB чемпiонату УкраIни (за
умови участi в не менш нiж 7 турах);

Якщо переможець туру вже виборов право виступу у фiналi у
попереднiх турах, мiсце у фiналi здобувас наступна за
турнiрним становищем команда (за умови }"racTi в не менш
нiж 7 турах);
2. Шiсть кращих за рейтингом команд, що не вибороли мiсце

у фiналi напряму.

За рiшенням .Щепартаменту кiлькiсть команд, якiотримують право виступу
у фiналi за рейтингом, може бути збiльшена.

6. Безпека та пiдготовка

мiсць проведення заходу

Порядок пiдготовки спортивних споруд та дотримання безпеки учасникiв
i глядачiв пiд час проведення змагань проводиться у вiдповiдностi до постанови
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 18 грулня 1998 року Jф 2025 "Про порядок
пiдготовки спортивних споруд та iнших спецiально вiдведених мiсць для
проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходiв".
З метою забезпечення безпеки глядачiв та учасникiв заходу спортивнi
змагання проводяться тiльки на спортивних спорудах, прийнятих до
еriсплуатацii державними комiсiями, i за наявностi aKTiB технiчного обстеження
придатностi спортивноi споруди для проведення заходу.
Вiдповiдальнiсть за технiчну пiдготовленiсть i безпеку учасникiв пiд час
проведення Змагання покладасться на представникiв команд та органiзаторiв
Змагань.

призерIв

до

<Офiцiйних правил

з

Переможець фiналу отримус звання <Чемпiон УкраIни з баскетболу 3х3>.
КОманди, що посiли мiсця з 1 по 8, отримують коштовнi винагороди.
один найкращий гравець фiнагrу отримуе iндивiдуальну нагороду вiд
спонсорiв.

8. Умови фiнансування заходу та матерiального

забезпечення

учасникiв

Витрати на пiдготовку та проведення спортив[iих заходiв (оренду
примiщень, об'ектiв, споруд (чи плату за користування ними), витрати на ix
обслуговування та експлуатацiю; оренду/експлуатацiю спортивного
обладнання та iнвентарю довгострокового використання; пiдготовку/
облаштування мiсць проведення необхiдним обладнанням та технiчними
засобами; оплату послуг зi статистичноi обробки результатiв з використанням
цифрового обладнання; оплату транспортних послуг (у тому числi оренду
автомобiлiв швидкоi медичноТ допомоги, iнших транспортних заообiв);
придбання за встановленими нормами лiкарських засобiв та виробiв
медичного призначення; оренду/експлуатацiю спецiального медичного
обладнання для обслуговування учасникiв; забезпечення суддiвства Змагань;
оплату проiЪду, проживання, харчування, добових учасникам (спортсменам,

тренерам, суддям, суддям-секретарям, статистикам), та оплату роботи
(суддям, суддям-секретарям, статистикам); оплату полiграфiчних та

iнформацiйних послуг; придбання медалей, дипломiв (грамот), кубкiв, призiв,
цiнних подарункiв, пам'ятних призiв, iншоТ нагородноi атрибутики для
переможцiв i призерiв Змагань, кращих гравцiв, переможцiв KoHKypciB; оплату
послуг телевiзiйноТ таlабо вiдео онлайн трансляцii; оплату послуг технiчного
супроводу передачi даних потоку трансляцii матчiв для каналiв ТБ та он-лайну
в мережi IHTepHeT (сервер трансляцiТ); оплату роботи KoMeHTaTopiB трансляцiй
матчiв; оплату послуг забезпеченням роботи cepBepiB для зберiгання медiа
файлiв (вiдео, фото); оренду обладнання, оргтехнiки (чи платою за
користування ними), витрати на Тх обслуговування i експлуатацiю; оплату

дослуг зв'язку; придбання канцелярських ToBapiB для

забезпечення

проведення; придбання малоцiнного спортивного iнвентарю для учасникiв;
здiйснеhня розрахунково-касового обслуговування в установах банкiв тощо;
iншi витрати, пов'язанi з органiзацiею спортивних заходiв) здiйснюються:
- за рахунок бюджетних коштiв ФБУ, в межах асигнувань, що
передбаченi единим к€tлендарним планом фiзкультурно-оздоровчих та
спортивних заходiв УкраiЪи на 202l piK та iнших позабюджетних коштiв не
заборонених чинним законодавством.
- за рахунок коштiв обпасних районних бюджетiв, бюджетiв MicT та
бюджетiв органiв мiсцевого самоврядування, iнших коштiв не заборонених
чинним законодавством.
Витрати на страхування, вiдрядження представникiв комаНд, учасникiв
(спортсменiв), TpeHepiB: проi'зл до мiсця ЗМагань та зворотно, добовi в дорозi,
харчування, проживання пiд час проведення Змагань тощо - за рахунок
органiзацii, що вiдряджае.

9.

Строки та порядок подання заявок на участь у Змаганнях

кожна команда обов'язково повинна заресструватись

саитl

на

у.

участi у Змаганнях команди мають надати наступнl документи:
1. Заявку з медичним допуском кожного гравця;
2. Оригiнал паспорту кожного гравця (для перевiрки);
3. Полiс медичного страхування.

.щля

у разi

вiдсутностi заявки

на участь у

Змаганнях

на

сайтi

https://play.fiЬа_3_х3. команданедопускастьсядоЗмагань.
не надання
,що yracTi у Змаганнях команди не допускаються у разi:
документiв згiдно цього Регламенту
10 Медико

-

caHiTapнe забезпечення

органiзачiя та проведення змагань вiдбуваються з застосуванням
посилених протиепiдемiчних заходiв визначених у Постановi кму вiд
22.07.2020 Ns 641 <ПрО встановлення карантину та запровадження посилених

протиепiдемiчних заходiв на територii iз значним поширенням гостроi
SARSCoV-2>.
рЬспiраторноi хвороби CovID_ 1 9, спричиненоi KopoHaBipycoм
медичний контроль здiйснюсться на мiсцi проведення змагань.

Щаний регламент с офiuiйним викликом на Змагання.

Генеральний секретар Федерацii
баскетболу Украiни

В.В. Щрабiковський

