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РЕГЛАМЕНТ 

проведення чемпіонату України з баскетболу 3х3 серед  

кадетів та кадеток   

 

I. Цілі та завдання 

Змагання проводяться з метою: 

формування здорового способу життя та залучення юнаків та дівчат  до 

регулярних занять фізичною культурою і спортом; 

подальшого розвитку і популяризації баскетболу 3х3 серед юнацтва; 

підвищення спортивної майстерності юних баскетболістів; 

визначення кращих команд, гравців і тренерів чемпіонату України 

серед юнаків та дівчат з баскетболу 3х3; 

виявлення найбільш підготовлених спортсменів до складу юнацьких 

збірних команд баскетболу 3х3  України та участі в офіційних міжнародних 

змаганнях. 

II. Терміни та місце проведення заходу 
 

Чемпіонат України з баскетболу 3х3 серед команд кадетів та кадеток  

(далі - Змагання) проводиться згідно з Єдиним календарним планом 

фізкультурно- оздоровчих та спортивних заходів України на 2022 рр., 

затвердженим Міністерством молоді та спорту України (далі – 

Мінмолодьспорт). 

Терміни та місце проведення заходу можуть змінюватися відповідно 

до календарного плану Федерації баскетболу України. 

III. 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 та організації/спортивні клуби, на базах яких 

відбуваються змагання. 



IV. Учасники заходу 

До участі у Змаганнях допускаються команди ДЮСШ, СДЮШОР, 

УФК, УОР, ліцеїв та інтернатів спортивного профілю, інших дитячо-

юнацьких спортивних закладів, спортивних клубів, збірних команд районів, 

міст, областей та учбових закладів, що подали офіційну заявку до 

Департаменту. 

Команди, які допущенні до участі у змаганнях, зобов'язуються 

виконувати вимоги цього Регламенту, Правил проведення Змагань та 

рішення ФБУ. 

Команди, що беруть участь у Змаганнях, погоджуються з Регламентом 

Змагань та зобов’язуються виконувати всі вимоги цього Регламенту та інших 

регламентних документів, що затверджені ФБУ. 

 В Змаганнях у складі команди може брати участь не більше 6 гравців 

(на кожну гру склад команди - 4 спортсмени, 1 тренер-представник), при 

цьому гравець має право на 1 перехід із команди в команду в межах свого 

регіону (області). Для завершення переходу гравець повинен відправити лист 

організатором ліги на електронну пошту fbu3x3@gmail.com. В листі повинні 

бути: офіційний профіль гравця ФІБА, ПІБ гравця, повна дата його 

народження, назви минулої та нової команди. 

Реєстрація всіх гравців та команд  відбувається на платформі ФІБА: 

https://play.fiba3x3.com/ 

Реєстрація команди на Змагання відбувається на платформі ФІБА за 5 

днів до змагання, за посиланням яке надасть ФБУ. 

Змагання з баскетболу 3х3 відбувається серед команд кадетів та 

кадеток  2007-2008 р.н.  

  
V. Характер заходу 

 

  Змагання проводяться як командні для кадетів та кадеток  з 

підрахунком рейтингу для регіонів за 1-12 місця. 

VI. Система змагань. 
 

Програма проведення : 

І етап – територіальні змагання (дивізіони): 

-дивізіон A, області: Львівська, Закарпатська, Волинська, 

Тернопільська, Чернівецька, Івано-Франківська, Рівненська; 

- дивізіон Б, області: Київська, Чернігівська, Житомирська, Черкаська, 

Хмельницька, та місто Київ;  

-дивізіон В, області: Одеська, Миколаївська, Херсонська, 

Кировоградська, Вінницька, Запоріжська; 

- дивізіон Г, області: Дніпропетровська , Харківська, Полтавська, 

Сумська, Донецька, Луганська. 

     ІІ етап – Фінал. 

        Команди які зайняли 1-3 місця у своїх дивізіонах отримують право на 

участь у фінальному етапі змагань . 

Система проведення визначається  після надходження заявок  на участь  

у змаганнях.  

https://play.fiba3x3.com/


Ігри проходять у форматі: 10 хвилин «загального» часу, чи до 11 очок. 

VII. Програма проведення змагань 
    Перший етап. 

Строки проведення –лютий-березень 2022 р.  

дивізіон A – 27-28.02.2022 року місто Івано – Франківськ; 

дивізіон Б – 01-02.03.2022 року місто Київ;  

дивізіон В – 09-10.03.2022 року Миколаїв; 

дивізіон Г -  22-23.02.2022 року місто Харків.  
 

Другий етап. 

Строки проведення – березень  2022 року місто Київ. 

Дата та місце Змагань може буде змінено за рішенням Департаменту. 

                           VIII.  Безпека та підготовка місць проведення заходу 
 

Підготовка спортивних споруд та дотримання безпеки учасників і 

глядачів під час проведення змагань повинні відповідати постанові Кабінету 

Міністрів України від 18.12.1998 року № 2025 "Про порядок підготовки 

спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення 

масових спортивних та культурно- видовищних заходів".  

Змагання  проводиться з урахуванням постанови Кабінету Міністрів 

України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) та постанови 

Головного державного санітарного лікаря України від 19 листопада 2020 року 

№ 58 «Про затвердження протиепідемічних заходів під час проведення 

спортивних змагань на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби(COVID-19)» (далі – Постанови).  

 IX. Умови визначення першості та нагородження переможців і 
призерів 

 

Команді, що посіла перше місце , присвоюється звання "Чемпіон 

України з баскетболу 3х3". 

Команди, що посіли І–ІІІ місця, нагороджуються кубками та медалями. 

Гравці, (не більше ніж 4 осіб в команді), що посіли І–ІІІ місця, 

нагороджуються медалями, дипломами та пам’ятними подарунками. 

Команді, що посіла І місце на першому регіональному етапі серед 

команд Дивізіону , присвоюється звання "Чемпіон Регіону". 

Індивідуальними призами нагороджуються найкращий гравець 

команд, кожної вікової групи. 

              X. Умови фінансування заходу та матеріального 

забезпечення  учасників 

Витрати на підготовку та проведення змагань (оренду приміщень, 

об’єктів, споруд для проведення спортивних заходів (чи платою за 

користування ними), витратами на їх обслуговування і експлуатацію, 

підготовку/облаштування місць проведення спортивних заходів необхідним 



обладнанням та технічними засобами, обслуговування цифрового 

обладнання і статистичної обробки інформації, послуги із забезпечення 

функціонування електронної системи суддівства, автоперевезень, витрати на 

проїзд, проживання та харчування іногородніх суддів, харчування місцевих 

суддів, забезпечення аптечкою екстреної допомоги, нагородною 

атрибутикою та інші витрати, пов’язаними з організацією змагань) 

здійснюють: 

- ФБУ за рахунок бюджетних коштів, в межах асигнувань, що 

передбачені Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України на 2022 рр., 

- Організація/Клуб, яка/який приймає Змагання. 

Федерація несе витрати по нагородженню пам’ятними подарунками 

гравців та тренерів команд, індивідуальними призами кращих гравців змагань 

та переможців. 

Організація/Клуб, що відряджає - оплачує проїзд до місця проведення 

змагань та зворотно, добові в дорозі, проживання в готелі, медичне 

страхування, харчування гравців, тренерів, офіційних осіб і осіб, що 

супроводжують команду. 

XI. Терміни та порядок подання заявок на участь у заході 
 

Лист, що підтверджує участь команди у змаганнях, з назвою команди 

Клубу/юридичної особи, що зареєстрований в Україні, подають до ФБУ до 

18.02.2022 р.: 

Іменну заявку (заявочний лист) встановленої форми на участь у 

змаганнях  подають до ФБУ до 20.02.2022 р.. на електронну адресу  

fbu3x3@gmail.com   

Заявочний лист повинен бути надрукований та завірений 

обласною/місцевою                                                     федерацією баскетболу, керівником команди, лікарем з 

печаткою лікувально- фізкультурного диспансеру. 

                                    XII. Медико-санітарне забезпечення 
 

Організація та проведення змагань Змагання  проводиться з 

урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 

«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) та постанови Головного державного 

санітарного лікаря України від 19 листопада 2020 року № 58 «Про 

затвердження протиепідемічних заходів під час проведення спортивних 

змагань на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби(COVID-19)» (далі – Постанови).  

До участі у змаганнях не допускаються учасники які:  

не мають негативного результату тестування на COVID-19 методом 

ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-

2, яке проведено не більш як за 72 години до часу початку гри, або 

документа, що підтверджує отримання особою повного курсу вакцинації, 

міжнародного, внутрішнього COVID-сертифіката України.;  

mailto:fbu3x3@gmail.com


   не мають договорів добровільного страхування від нещасних 

випадків під час занять спортом 

Медичний контроль здійснюється на місці проведення змагань. 

 

    Регламент є офіційним викликом на змагання. 

 

 

 

               Генеральний секретар     В.В. Драбіковський 

     Федерації баскетболу України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


