1.

Цілі та завдання

Змагання проводяться з метою:
пропаганди здорового способу життя та залучення населення до активних
занять фізичною культурою та спортом;
створення умов для появи професійних клубів з баскетболу 3х3;
популяризації та розвитку баскетболу 3x3 в Україні, підвищення
спортивної майстерності;
підготовки гравців для збірних команд України до участі в офіційних
міжнародних змаганнях;
2. Строки і місце проведення заходу
Змагання проводяться згідно з Єдиним календарним планом фізкультурно
- оздоровчих та спортивних заходів України на 2019 та 2020 роки.
Перший тур. Строки проведення – з 18.11.2019 р.
Другий тур. Строки проведення – з 05.12.2019 р. по 20.12.2019 р.
Третій тур. Строки проведення – з 01.02.2020 р. по 15.02.2020 р.
Четвертий тур. Строки проведення – з 19 - 20.07.2020 р.
П’ятий тур. Строки проведення – 09 - 10.08.2020 р.
Фінальний тур (далі за текстом - «фінал») – 30 - 31.08. 2020 р.
Строки та місце проведення змагань можуть змінюватись за рішенням
ФБУ .
3. Організація та керівництво проведенням заходу
Загальне керівництво здійснюється Федерацією баскетболу України (далі
– 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 заходу.
До участі у змаганнях допускаються чоловічі, жіночі команди, та збірні
команди України (U23 та U18), що подали офіційну заявку до Департаменту.
Кожний гравець обов’язково повинен мати акаунт на сайті
https://play.fiba3x3.com/ , де будуть зареєстровані всі тури «Суперліги 3х3».
Для участі у фіналі «Суперліги 3х3» кожен гравець повинен зіграти не
менш ніж у трьох турах. Ця вимога не стосується гравців зі складу збірних
команд України (U23 та U18).
Кожний гравець має право на один перехід із команди в команду з
урахуванням зіграних турів у попередній команді в сезоні 2019-2020 «Суперліги
3х3». Даний пункт не поширюється на гравців, які входять до складу (заявки)
збірних команд України з баскетболу 3х3 (U23 та U18). Перехід гравця із одної
команди до іншої дозволений з початку змагань по 31.03.2020 включно.

Клуб, що представлений двома командами у «Суперлізі 3х3» має право на
перехід гравців із команди в команду на протязі 5-ти турів (до фіналу), для участі
у фіналі кожен гравець повинен зіграти не менш ніж у трьох турах.
Склад команди на чемпіонат - 8 гравців, 2 представника (загальний склад
команди – 10 осіб). На кожен окремий тур – 4 гравці, 2 представника.
У заявці від клубу може бути не більше двох гравців з іноземними
громадянством, а на участь в турі в заявці максимум один гравець з іноземним
громадянством. Вік учасників - від 2003 р.н. і старше.
Кожний гравець повинен сплатити обов’язковий внесок за реєстрацію
гравця у «Суперлізі 3х3» у розмірі 100 гривень, та 500 гривень за гравця з
іноземним громадянством.
Ігрова форма має бути однаковою у кожного із гравців однієї команди. На
ігровій майці кожного гравця повинен бути логотип ФБУ розміром 5,0 х 6,5 см,
що розміщений у лівому верхньому куті попереду на майці і чітко видимим.
Змагання проводяться відповідно до Офіційних правил баскетболу 3х3 та
цього регламенту.Усі випадки, що не обумовлені Регламентом про змагання та
Офіційними Правилами баскетболу 3х3, розглядаються Департаментом
організації та проведення змагань.
5. Характер заходу
Змагання проводяться, як командні для чоловіків та жінок з підрахунком
рейтингу для регіонів за 1-12 місця, за офіційними правилами ФІБА 3х3.
Чемпіонат України «Суперліга 3х3» проводиться у п’ять турів та фінал.
Для чоловічих команд - система кожного туру та фіналу буде наступною:
Для участі у I турі:
- вісім найкращих команд сезону 2018-2019 рр. «Суперліги 3х3» та 4
команди, які пройдуть кваліфікаційний турнір.
На кожний окремий тур (крім I туру) 8 чоловічих команд учасників
чемпіонату буде визначено за наступними критеріями:
- Команди, що зайняли місця з 1-го по 8 за командним турнірним
становищем у «Суперлізі 3х3»;
- інші 4 чоловічі команди буде визначено кваліфікаційним етапом, який
буде проходити перед кожним туром, в той же день, що і основний тур.
Для участі у кваліфікаційному турнірі необхідно подати заявку у
встановлений термін, потім її розглядає Департамент та приймає
рішення стосовно участі даної команди у кваліфікації. У
кваліфікаційному турнірі буде приймати участь обмежена кількість
команд – 12. За підсумками групового раунду перші місця потрапляють
напряму в основний раунд туру, а 2 та 3 місця в групах зіграють раунд
плей-оф між командами з протилежної групи.
На кожному турі система проведення змагань буде наступна: 12 команд
розподіляються на 4 групи по 3 команди. За Департаментом залишається право
надати «wild card» в основний раунд туру одній команді у кожному окремому
турі. У плей-оф потрапляють по дві найкращі команди групи та грають за
олімпійської системою на вибування.

Для жіночих команд - система кожного туру та фіналу буде наступною:
- 9 команд розподіляються на 3 групи (А, В, С) по 3 команди (1-ий тур за
рейтингом ФІБА 3х3, а 2-5 та фінальний тури згідно турнірного
становища команди перед початком поточного та фінального турів)
- У плей-оф потрапляють по дві найкращі команди з групи та грають за
олімпійської системою на вибування. Команди що посіли перші місця в
групах «А» та «B» автоматично потрапляють до ½ фіналу, а 4 інші
команди грають ¼ фіналу.
- Департамент залишає за собою право змінити систему проведення
змагань.
- місця з 3 по 9 буде визначено за системою розподілу місць ФІБА 3х3
«сума забитих очок за фінальний тур».
Кожну гру чемпіонату мають обслуговувати 6 суддів (2 судді в полі, та 4
секретаря).
Кожний суддя та секретар не може обслуговувати більш ніж 4 гри на день.
Кожна команда має право на відео повтор згідно офіційних правил ФІБА 3х3.
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.
7. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів
Команда-переможниця кожного туру «Суперліги 3х3» (чоловіки та жінки)
нагороджується кубком.
Команди, що займуть II і III місця на всіх турах, нагороджуються кубками.
Гравці та представники команд, що займуть I,II та III місця, нагороджуються
медалями.
Нагородженню підлягають 8 гравців та 2 представника команди кожної
категорії (чоловіки та жінки). Нагородженню підлягають також два найкращих
гравця «Суперліги 3x3» (чоловіки та жінки).
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 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 2019 та 2020 рр. 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
Строки подання попередньої заявки на сезон до 10 листопада 2019 р. на
електронну адресу fbu3x3@gmail.com.
Іменну та технічну заявку встановленої форми (Додаток-1) на кожний тур
команди подають до мандатної комісії змагань у день приїзду.
Іменна заявка має бути надрукована та завірена місцевою/обласною
федерацією баскетболу, керівником команди та лікарем лікарськофізкультурного диспансеру або медичного закладу. Якщо немає візи лікаря в
заявці, допуск гравця необхідно підтвердити медичною довідкою лікарськофізкультурного диспансеру або медичного закладу.
Разом із заявкою до мандатної комісії необхідно подати оригінал паспорту
і копію паспорта та медичні страховки гравців.

У разі відсутності завіреною іменної заявки на участь у змаганнях (турі)
команда не допускається до змагань.
Всі учасники змагань повинні здати тест на COVID-19 та мати
оригінал довідки про результати тесту - SARS-Cov-2 (коронавірус COVID19) при реєстрації на змаганнях.
Довідка про результати тесту повинна бути датована не раніше ніж за
3 дні до початку змагань.
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».,
Медичний контроль здійснюється на місці проведення змагань.
Регламент є офіційним викликом на змагання
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