
РЕГЛАМЕНТ 
проведення чемпіонату України з 

баскетболу 3x3 « Суперліга » 
сезону 2017-2018 рр. 

серед чоловіків та жінок 



1. Цілі та завдання 

Змагання проводяться з метою: 
пропаганди здорового способу життя та залучення населення до активних 

занять спортом; 
популяризації та розвитку баскетболу 3x3 в Україні; підвищення спортивної 

майстерності; 
підготовки гравців для збірних команд України та участі в офіційних 

міжнародних змаганнях; 
оцінки роботи тренерсько-викладацького складу, фізкультурно-спортивних 

організацій, закладів фізичної культури і спорту; 
проведення семінарів з баскетболу 3x3 для тренерів та суддів. 

2. Строки і місце проведення заходу 

Змагання проводяться згідно з Єдиним календарним планом фізкультурно -
оздоровчих та спортивних заходів України на 2017 та 2018 роки. 

Строки та місце проведення заходу визначаються окремо для кожного етапу 
і затверджуються директоратом чемпіонату України. 

3. Організація та керівництво проведенням заходу 

Загальне керівництво здійснюється Федерацією баскетболу України. 
Безпосереднє проведення змагань покладається на директорат чемпіонату 

України (надалі - директорат), головну суддівську колегію (надалі - ГСК), що 
затверджена директоратом. 

4. Вимоги до учасників заходу. 

До участі у змаганнях допускаються чоловічі та жіночі команди, що подали 
офіційну заявку. 

Кожний гравець обов'язково повинен мати аккаунт на сайті 
https://play.fiba3x3.com/, де будуть зареєстровані всі турніри. 

Кожна команда, повинна на сайті https://play.fiba3x3.com/ знайти 
відповідний турнір для участі і зареєструвати свою команду. Без попередньої 
реєстрації на сайті команда не буде допущена до змагань. 

Кожний гравець повинен зіграти не менш ніж у двох етапах для участі у 
фіналі чемпіонату України. 

Склад команди на Чемпіонат - 6 гравців, 2 представника (загальний склад 
команди - 8 осіб). На кожен окремий етап - 4 гравці, 2 представника. 

Вік учасників на момент початку змагань - від 17 років і старше. 
У заявці від клубу Суперліги на сезон чемпіонату 3x3 можуть бути 

представлені лише ті гравці, які зареєстровані як учасники Чемпіонату України 
серед команд дивізіону «А» (Суперліги) і є громадянами України. 

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 над номером гравця попереду на майці і чітко 
видимим. 

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


Усі випадки, що не обумовлені Регламентом про змагання та Офіційними 
Правилами баскетболу 3x3, розглядаються ГСК. 

5. Характер заходу 

Чемпіонат України з баскетболу 3x3 «Суперліга» буде проводитись у три 
етапи і фінальний етап. 

Змагання проводяться як командні для чоловіків та жінок з підрахунком 
рейтингу для регіонів за 1 - 8 місця. 

6. Програма та система проведення змагань 

I етап 
У перший ігровий день проводиться відбірковий турнір, за результатами 

якого визначаються 16 найкращих команд. У другий ігровий день відбудуться ігри 
першого етапу. 16 команд розіграють призові місця. 

Команди, що посіли 1 - 8 місця на 1-му етапі, потрапляють до участі у 2-му 
етапі на другий ігровий день без відбіркового турніру. 

II етап 
У перший ігровий день проводиться відбірковий турнір, за результатами 

якого визначаються 8 найкращих команд. 
У другий ігровий день до вісімки найкращих першого ігрового дня 

приєднаються команди, що посіли 1-8 місця змагань на 1-му етапі. 
16 команд розіграють призові місця. 
Команди, що посіли 1-8 місця в другий день на 2-му етапі, потрапляють до 

участі у 3-му етапі без відбіркового турніру. 

III етап 
У перший ігровий день проводиться відбірковий турнір, за результатами 

якого визначаються 8 найкращих команд. 
У другий ігровий день до вісімки найкращих першого ігрового дня 

приєднаються команди, що посіли 1 - 8 місця змагань на 2-му етапі. 16 команд 
розіграють призові місця. 

ФІНАЛЬНИЙ ЕТАП 

Протягом всього Чемпіонату 3x3 (1 - 3 етапи) командам будуть 
нараховуватися очки - 2 очки за перемогу, 1 очко за поразку, 0 очок за неявку. До 
фінального етапу потрапляють 16 команд, що протягом 1 - 3 етапів здобули 
найбільшу кількість очок (отримали найвищий рейтинг). 16 команд розіграють 
призові місця. 

Фінальний етап буде проведений в один ігровий день. 
Програма та система проведення, розподіл на групи та календар змагань кожного 
етапу будуть визначені після одержання заявок від команд. Групи розподіляються 
за територіальним розташуванням та спортивним принципом, у спірних ситуаціях 
- жеребкуванням директоратом. 



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 
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 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 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 
Головну суддівську колегію. 

8. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів 

Команда-переможниця чемпіонату України з баскетболу 3x3 (чоловіки та 
жінки) нагороджується кубком, дипломом І ступеня. 

Команди, що займуть II і III місця, нагороджуються кубками, дипломами 
II і III ступенів. Гравці та представники команд, що займуть І і III місця, 
нагороджуються медалями та дипломами відповідних ступенів. 
Нагородженню підлягають 4 гравця та 1 представник команди кожної категорії 
(чоловіки та жінки). Нагородженню підлягають також два найкращих гравця 
чемпіонату України з баскетболу 3x3 (чоловіки та жінки). 

9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 

Регіональні управління з питань фізичної культури та спорту 
облдержадміністрацій, обласні (міські) федерації баскетболу, спортивні клуби 
на базах яких відбуваються змагання, несуть витрати, що пов'язані із 
організацією та проведенням змагань. 

Витрати на підготовку та проведення змагань (оплата за користування 
спортивними спорудами, обслуговування цифрового обладнання, статистичної 
обробки інформації та ін.; нагородження: кубки, медалі, дипломи; витрати на 
проїзд, розміщення, харчування та добові у дорозі іногородніх суддів, 
харчування місцевих суддів, витрати на канцелярські товари, папір, 
придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення, тощо) 
здійснюються за рахунок бюджетних коштів, кошторису на організацію та 
проведення заходу, в межах асигнувань, що передбачені Єдиним календарним 
планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2017 та 2018 
рр. 



Федерація несе витрати по нагородженню пам'ятними подарунками кращих 
гравців змагань та переможців конкурсів. 

Витрати на відрядження представників команд, учасників (4 гравця, 1 
представник): проїзд до місця змагань та зворотно, добові в дорозі, харчування, 
проживання під час змагань, збереження заробітної плати тощо - за рахунок 
організації, що відряджає. 

10. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганнях 

Строки подання заявок на сезон до 20 жовтня 2017р. 
Іменну та технічну заявку встановленої форми команди подають де 

мандатної комісії змагань в день приїзду. 
Заявочний лист має бути надрукований та завірений місцевими федерацією 

баскетболу, управлінням з фізичної культури та спорту облдержадміністрації, 
керівником команди та лікарем лікарсько-фізкультурного диспансеру або 
поліклініки. Якщо немає візи лікаря в заявці, допуск гравця необхідно підтвердити 
медичною довідкою лікарсько-фізкультурного диспансеру або поліклініки. 

Разом із заявкою до мандатної комісії необхідно подати оригінал паспорту 
та медичні страховки гравців. 

11. Медико - санітарне забезпечення 

Медичний контроль здійснюється на місці проведення змагань. 

Регламент є офіційним викликом на змагання 


