
                                                                           
 

РЕГЛАМЕНТ 

Чемпіонату України з міні-баскетболу на 2019 рік 

серед команд юнаків  

   

1. Цілі та завдання 

 

Змагання проводяться з метою: 

пропаганди здорового способу життя та залучення дітей та молоді до 

активних занять спортом; 

підвищення спортивної майстерності; 

популяризації та розвитку баскетболу в Україні серед молоді; 

оцінки роботи тренерсько-викладацького складу, фізкультурно-

спортивних організацій, закладів фізичної культури і спорту; 

проведення семінару для дитячих тренерів та суддів з міні-баскетболу. 

 

2. Строки і місце проведення заходу 

 

Змагання проводяться згідно з Єдиним календарним планом 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2019 рік, а саме:  
Чемпіонат проводиться з 08  по 13  червня 2019 року. 

Місце проведення Чемпіонату – м. Залізний Порт (Херсонська область), 

база відпочинку "Кристал".  

Розміщення, харчування учасників та проведення змагань – на території 

бази відпочинку "Кристал". 

 

3. Організація та керівництво проведенням заходу 

 

Загальне керівництво здійснюється Федерацією баскетболу України. 

Безпосереднє проведення змагань покладається на директорат Чемпіонату 

України (надалі – директорат) та головну суддівську колегію  (надалі – ГСК), 

затверджену директоратом. 

 

4. Учасники заходу 

 

До участі у змаганнях допускаються спортсмени учбових закладів, 

збірних команд районів, міст, областей, баскетбольних клубів, ДЮСШ, 
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СДЮШОР, УФК, УОР, ліцеїв та інтернатів спортивного профілю та ін. 

дитячо-юнацьких спортивних закладів (ДЮСЗ), що подали офіційну заявку.  

У змаганнях приймають участь команди юнаків  2007-2008 р.н. 

Склад команди – 10 гравців, 1 тренер. 

Додаткова кількість учасників та осіб, що супроводжують команду, 

обов’язково має бути попередньо узгоджена з оргкомітетом змагань                            

до 20 травня 2018 року.  

 

5. Характер заходу 

 

Змагання проводяться як командні окремо для дівчат та хлопців. До 

змагань хлопців допускаються команди зі змішаними складами 

(юнаки+дівчата), при цьому кількість дівчат у команді не повинна 

перевищувати п’яти осіб.  

 

6. Програма проведення змагань 

 

День приїзду команд 2007-2008 р.н. – 7 червня 2019 року, урочисте 

відкриття Чемпіонату та перший ігровий день – 8 червня 2019 року.  

Прибуття учасників змагань в день приїзду –  до 15.00 год., 

мандатна комісія – о 17.00 год., 

Нагородження – 13 червня 2019 року о 10.00. 

 

В програмі Чемпіонату – турнір з міні-баскетболу, турнір 3х3, естафети з  

баскетбольним м’ячем, конкурси з фізичної підготовки, конкурс капітанів 

команд, конкурс з образотворчого мистецтва, конкурс суддів та секретарів.   

Умови конкурсів буде розміщено на офіційному сайті ФБУ. 

 

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 та тренерів команд. До 

участі у змаганнях не допускаються спортсмени без договорів добровільного 

страхування від нещасних випадків під час занять спортом. 
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8. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів 

 

Команда-переможець Чемпіонату нагороджується Кубком "Чемпіонату 

міні-баскетболу", гравці та тренери команди - переможця медалями та 

дипломами. 

Кожна команда-переможець та команди-призери турніру по міні-

баскетболу у вікових категоріях 2007 р.н., 2008 р.н нагороджуються кубками, 

гравці та тренери команд медалями та дипломами. 

Кожна команда-переможець та команди-призери турніру 3х3 у вікових 

категоріях 2007 р.н., 2008 р.н., нагороджуються кубками, гравці та тренери 

команд медалями та дипломами. 

Всі учасники Чемпіонату та турніру з міні-баскетболу нагороджуються 

дипломами. 

Індивідуальними призами нагороджуються переможці конкурсу 

капітанів, та переможці конкурсу малюнку. 

Нагородженню підлягають 10 гравців та 1 тренер  команди.  

 

9. Умови фінансування заходу та  

матеріального забезпечення учасників 

 

Витрати на підготовку та проведення змагань (оплата за експлуатацію 

спортивних споруд, нагородження: кубки, медалі, дипломи; витрати на 

харчування гравців та тренерів команд згідно затверджених 

Мінмолодьспортом грошових добових норм першим п’ятнадцяти командам, 

що зареєструються на участь у Чемпіонаті (пріоритет у реєстрації надається 

командам, згідно результатів виступів у ВЮБЛ поточного сезону); витрати на 

проїзд, розміщення, харчування та добові у дорозі іногородніх суддів, 

харчування місцевих суддів, витрати на придбання дрібного малоцінного 

спортивного інвентарю,  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 передбачених Єдиним календарним планом фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів України на 2019 рік. 

 

Федерація несе витрати по нагородженню пам’ятними подарунками 

кращих гравців змагань, переможців конкурсів Чемпіонату. 

Витрати на відрядження представників команд, учасників, тренерів, (10 

гравців, 1 тренер): проїзд до місця змагань та зворотно, добові в дорозі,  

проживання під час змагань та інші витрати – за рахунок організації, що 

відряджає. 
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10. Строки та порядок подання заявок на участь у заході 

 

Попередні заявки подаються ел.поштою на адреси: volynets_nn@ukr.net, 

office@bcteiwaz.com.ua   до  20 травня 2019 р. до початку змагань. 

Іменну та технічну заявку встановленої форми команди подають до 

Мандатної комісії змагань в день приїзду – 07.06.2017 р. до 17.00 год. 

Заявочний лист має бути надрукованим та завіреним директором 

учбового або ДЮСЗ, лікарем лікарсько-фізкультурного диспансеру. 

Разом із заявкою до мандатної комісії необхідно подати оригінал 

свідоцтва про народження та медичні страховки гравців. 

 

11. Медико – санітарне забезпечення 

 

Медичний контроль здійснюється на місці проведення змагань. 

 

 

Регламент є офіційним викликом на змагання. 
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