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1.     Мета та завдання. 
1.1. Формування здорового способу життя та залучення молоді до 
регулярних занять фізичної культури й спортом. 

1.2. Подальший розвиток і популяризація баскетболу 3х3 серед  
населення країни, спортсменів та молоді з активною життєвою позицією. 
 

2.      Керівництво проведенням змагань. 
2.1. Загальне керівництво організацією та проведенням змагань 

здійснюється Федерацією баскетболу України (надалі - ФБУ).  
2.2. Відповідальність за підготовку місць та безпосереднє проведення 
змагань покладається на обласні (місцеві) Федерації баскетболу та 

Головні суддівські колегії (надалі - ГСК) за місцем проведення змагань, 
які сформовані і затверджені ФБУ. 
 

3.      Учасники змагань. 

3.1   Чемпіонат України з баскетболу 3х3 проводиться серед команд, що 
надіслали заявки на участь в змаганнях у встановлений термін: 
3.1.1  Серед команд чоловіків 1995 р.н. та старше; 

3.1.2  Серед команд жінок 1995 р.н. та старше; 
3.1.3  Серед команд юнаків від 1998 по 1996 рр.н. включно; 

3.1.4  Серед команд дівчат від 1998 по 1996 рр.н. включно. 
 



  

3.2. Команди допускаються до участі в змаганнях за умовою виконання 

вимог даного  Положення. 
 

3.3. На кожному відбірному турнірі гравець може бути заявлений 

тільки в одній команді. 
 

3.4.  Склад команди кожної гри – 4 особи (4 гравця).  

Під час гри в зоні ігрового майданчика допускається присутність 
виключно гравців команди. 
 

3.5.  Всі учасники змагань повинні мати поліс медичного страхування від 
нещасного випадку та для участі в спортивних змаганнях.  
 

3.6.  Для дотримання правил безпеки під час гри кожен учасник змагань 
може мати необхідне захисне спорядження, яке відповідає Офіційним 

Правилам гри в баскетбол. 
 

 

4.       Заявка на участь в змаганнях. 
 

4.1. Для участі в змаганнях на кожному окремому відбірному 
турнірі попередні заявочні листи (місто проведення, назва команди, 
склад команди, рік та дата народження гравців) подаються електронною 

поштою на адресу  register3x3@ukrbasket.net  не менш ніж за одну 
(1) добу (24 години) до відбірного турніру. 
 

4.2. На кожному окремому відбірному турнірі до місцевої ГСК не 
менш ніж за одну (1) годину до початку відбірного турніру подаються 

два (2) екземпляри (оригінали) заявочного листа команди 
(іменна заявка).  
Один екземпляр заявки команди (оригінал) залишиться у місцевої ГСК   

турніру, другий екземпляр (також оригінал) з підписом головного судді 
про допуск команди та гравців залишиться у команди. 
 

4.3.   Для участі в фінальному турнірі два (2) екземпляри  
(оригінали) заявочного листа команди (іменна заявка) 

подаються до ГСК фінального туніру в день проведення змагань. 
Один екземпляр заявці команди (оригінал) залишиться в ГСК фінального 

турніру, другий екземпляр (також оригінал) з підписом головного судді  
фінального турніру про допуск команди та гравців залишиться у  
команди. 
 

4.4. Заявочний лист (іменна заявка) команди повинен бути 
НАДРУКОВАНИЙ (додаток № 1 – зразок заявці).  

В заявочному листі (іменна заявка) вказуються: місто проведення, назва 
команди, місто команди, список гравців в АЛФАВИТНОМУ порядку 



  

(прізвище, ім’я та по батькові, рік і дата народження, контактні телефони 

(мобільні, домашні, службові), підпис, дата та печатка лікаря. 
Заявочний лист повинен бути завірений лікарем територіального 
медичного закладу або лікарсько-фізкультурного диспансеру (дата, 

підпис, печатка лікаря) про допуск даного гравця, або гравець повинен 
мати медичну довідку про допуск до участі в змаганнях з баскетболу 3х3.   

Без медичного допуску гравець не допускається до участі в змаганнях. 
Заявка команди обов’язково має бути завірена печаткою 

медичного закладу. 
 

4.5. Тільки гравці, які внесені в заявочний лист команди, мають право 

брати участь у змаганнях. 
 

4.6.  Загальна кількість гравців, які внесені в заявочний лист команди, не 

повинна перевищувати чотирьох (4) осіб. 
 

4.7. Дозаявку або заміну в заявці гравця, що не грав за команду з 

якогось приводу, можливо подати не пізніше ніж за тридцять (30) хвилин 
до початку турніру. 

На протязі турніру заміна гравця із складу 4-х гравців не дозволяється.   
 

4.8.  Згідно регламенту ФІБА 3х3, команди повинні зареєструвати своїх 

гравців на  http://www.3x3planet.com/. 
 
4.9.  Адреса  Федерації баскетболу України:      

вул. Леонтовича, 11, м. Київ, 01030 

тел.    (050) 33 12 777  register3x3@ukrbasket.net   

 
 

5.  Документи, які повинні надати команди. 
5.1. Кожна команда на кожному турнірі, у якому вона бере участь, 
повинна надати ГСК та судді майданчика наступні документи: 

 Другий екземпляр (оригінал) заявки з підписом головного судді про 
допуск команди та гравців до змагань; 

 Паспорт (або документ, що підтверджує особу) кожного гравця; 

 Страховий поліс кожного гравця на термін проведення кожного туру 
змагань. 
 

5.2. Без зазначених документів гравець або команда до участі в 
змаганнях не допускається.  

Заявки, що не відповідають встановленій формі, не розглядаються. 
 

5.3. ГСК має право: 

5.3.1. Не допускати гравців до змагань у випадку надання явно 
виражених підроблених документів. 

http://www.3x3planet.com/


  

5.3.2.  Зняти команду зі змагань, якщо виявлена підробка документів або 

якщо за команду виступає гравець, що не має допуску до змагань, в т.ч. 
медичного. 
 

5.4.  Представник команди із числа гравців команди має право разом з 
суддею перевірити документи кожного із гравців команди-суперниці. 

 
 
6.  Терміни та міста проведення змагань.  

6.1. Змагання проводитимуться у наступних містах: 
 

Турніри серії  «Challenge» 
Дата    Місце проведення  Турнір 

23 червня    Івано-Франківськ  Відбірковий турнір 
29 червня   Рівне     Відбірковий турнір 

30 червня   Вінниця    Відбірковий турнір 
07 липня   Запоріжжя    Відбірковий турнір 

13 липня   Севастополь   Відбірковий турнір 
14 липня    Ялта     Відбірковий турнір 
21 липня   Кременчук    Відбірковий турнір 

27 липня    Кривий Ріг    Відбірковий турнір 
11 серпня    Черкаси    Відбірковий турнір 

 

Турніри серії  «Masters» 
Дата    Місце проведення  Турнір 
18 травня   Київ     Відбірковий турнір 

22 червня   Львів     Відбірковий турнір 
06 липня   Дніпропетровськ  Відбірковий турнір 

20 липня   Донецьк    Відбірковий турнір 
10 серпня   Одеса    Відбірковий турнір 
17 серпня   Харків    Відбірковий турнір 

 

Фінал змагань 
24 серпня   Київ, вул. Хрещатик   
 

6.2.  Жеребкування фінального турніру відбудеться 20 серпня 2013 року 
в м. Києві. 

 

 
7.      Підтвердження на участь в змаганнях. 
7.1. Команда має підтвердити свою присутність на місці проведення 

змагань не пізніше ніж за шістдесят (60) хвилин до початку ігор. 



  

7.2. Команда, яка виборола право на участь в фінальному турнірі,  

повинна зареєструватися не пізніше ніж за три (3) доби до початку 
фінальних змагань.  
7.3.  При неможливості прибути на фінальний турнір змагань, команда 

повинна сповістити про це організаторів турніру (письмово по факсу або 
по електронній пошті). 

У випадку відмови команди від участі у фінальному турнірі, її місце 
займає команда, що буде визначена організаторами турніру за 

спортивним принципом. 
 
 

8.  Система проведення змагань. 

8.1. Відбірні турніри. Команди за жеребкуванням розподіляються на 
групи по 4-5 команд та грають в групах за коловою системою в одне 

коло. Кожна команда повинна зіграти в групі не менш трьох ігор.  
Команди, які вибороли 1 та 2 місця в групах, виходять до основної сітки 
змагань відбірного турніру, де грають за системою з вибуванням.  

Якщо на участь в змаганнях якою-небудь категорії надали заявки менш 
ніж шістнадцять (16) команд, можливі зміни в системі проведння 

змагань. Зміни оголошуються не пізніше ніж за шістдесят (60) хвилин до 
початку першої гри турніру.  

Команди, які вибороли 1 та 2 місця в відбірному турнірі, отримають 
право грати у фінальному турнірі. 

 

8.2.  Фінальний турнір. Команди за жеребкуванням розподіляються на 
групи по 4 команди та грають в групах за коловою системою в одне 
коло.  

Команди, які вибороли 1 та 2 місця в групах, виходять до основної сітки 
змагань фінального турніру, де грають за системою з вибуванням та 

визначають переможця та призерів змагань. 
 

8.3. Жеребкування команд відбірних турнірів, а також складання 

розкладу ігор турів проводяться ГСК безпосередньо на місці проведення 
змагань. 

 
 
9.      Правила гри в баскетбол 3х3. 

9.1. Змагання проводяться згідно з Офіційними Правилами гри в 
баскетбол 3х3 ФІБА, а також даного Положення. 
 

9.2.  Кожну гру судит один (1) суддя та один (1) секретар. 
Кожну чвертьфінальну, півфінальну та фінальну гру судят два (2) судді 

та два (2) секретаря. 
 



  

9.3. Покарання за технічний фол, неспортивний фол та фол, що 

дискваліфікує, - один штрафний кидок та володіння м’ячем.  
 

9.4. Гри не можна розпочинати, якщо в одній з команд на ігровому 

майданчику нема трьох (3) гравців, які готові грати. 
 

9.5. Гравця дискваліфікують, коли він під час гри покараний двома (2)  

неспортивними фолами. Ця дискваліфікація розповсюджується тільки до 
закінчення цієї гри. 
 

9.6.  Гравець, який отримав фол з дискваліфікацією за неспортивну 
поведінку, автоматично відсторонюється від участі в змаганнях, в т.ч. в 

фінальному турнірі. 
 

9.5. Команди повинні мати два (2) комплекти ігрової форми різного 

кольору. Якщо команди, які зустрічаються, мають ігрову форму 
однакового кольору, змінює форму та команда, яка стоїть першою у 

календарі.  
 

 

10.    Визначення переможців. 

10.1. При проведенні змагань в групах за коловою системою переможець 
змагань визначається за кращою сумою турнірних очок, набраних в усіх 

зіграних матчах.  
10.2.  За перемогу командам нараховується два (2) турнірні очки, за 

поразку – одне (1) очко, за технічну поразку – ноль (0) турнірних очок. 
10.3.  За неявку команди на гру їй зараховується технічна поразка з 
рахунком 0:7, а команді-суперниці – перемога з рахунком 7:0. 

10.4.  Команда програє гру позбавленням права, якщо на час початку 
гри, зазначений у розкладі, вона не представлена на ігровому 
майданчику трьома (3) гравцями, готовими грати. 

10.5.  Команда програє гру через нестачу гравців, якщо під час гри у неї 

на ігровому майданчику не залишається жодного гравця (якщо є один (1) 
гравець – гра продовжується). 

 

 
11.  Протести. 
11.1. Будь-який гравець команди може подати протест та підписати 

протокол гри відразу після закінчення гри до того, як протокол підпише 

старший суддя.  

11.2. Протести розглядаються ГСК безпосередньо під час проведення 

турніру (до можливої участі команди, яка подає протест, у наступній грі). 
 

 



  

12.  Нагородження. 

12.1.  Команда-переможниця відбірних турнірів Чемпіонату України з 
баскетболу 3х3 нагороджується кубком. 
12.2. Команді-переможниці Чемпіонату України з баскетболу 3х3 

присвоюється звання «Чемпіон України з баскетболу 3х3». Команда 
нагороджується кубком. 

12.3. Команди, що займуть ІІ і ІІІ місця, нагороджуються кубками. 
12.4. Гравці команд, що посіли І-ІІІ місця, нагороджуються медалями та 

пам’ятними подарунками. Нагородженню підлягають 4 гравця команди. 
12.5. Нагородженню підлягають 4 найкращих гравця Чемпіонату України 
з баскетболу 3х3.   

 
 

13.  Фінансування.    
13.1. Витрати на організацію змагань, а саме на: 
-  оренду спортивних споруд та баскетбольного обладнання; 

-  відрядження (проїзд, проживання, добові) суддів (в кількості до 3-х 
осіб  на кожен турнір змагань) та осіб допоміжного обслуговуючого 

складу (в кількості до 10-ти осіб), які на місці забезпечують організацію 
ігор і  ведення документації;  
-  оплату роботи суддівського апарату (головний суддя, головний 

секретар, судді, секретарі). Розміри оплати роботи суддівського апарату 
додатково визначаються розпорядженням ФБУ та оприлюднююється на її 

веб-сайті.   
-  культурну програму турніру (конкурси і вікторини для учасників 

змагань і глядачів, а також концерт); 
-  охорону учасників змагань та забезпечення громадського порядку; 
-  медичне забезпечення турніру; 

- придбання (виготовлення) призів, пам’ятних подарунків, грамот і 
сувенірів;     

-  витрати на інші роботи і послуги (транспортні, монтажні та інші, 
потреба в яких може виникнути - даний перелік не є вичерпним), несе 
організатор (орган місцевого самоврядування, місцева державна 

адміністрація, юридична або фізична особа), який приймає турнір, 
спонсор турніру/змагань, а за їх відсутності – ФБУ.  

В окремих випадках витрати на організацію турніру змагань можуть бути 
розподілені між організатором, спонсором турніру/змагань та ФБУ.  
 

13.2. Витрати на участь команд у змаганнях (на проїзд, харчування, 
проживання, форму, медичне обстеження, тощо) несуть юридичні або 
фізичні особи, які утримують (фінансують)  команди, а за їх відсутності – 

самі гравці команд.  
 



  

 

14.  Безпека та підготовка місць проведення заходів. 
Відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів  від  18.12.1998 р. № 2025 
«Про порядок підготовки спортивних та інших спеціально відведених 

місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних 
заходів»: 

14.1.  Підготовка спортивних споруд покладається на їх власників. 
14.2. Контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпеченням 

безпеки під час проведення змагань здійснює робоча комісія, яка 
утворюється відповідними Автономної Республіки Крим, обласними, 
Київським та Севастопольським міськими державними адміністраціями. 

14.3. Автономної Республіки Крим, обласними, Київським та 
Севастопольським міськими державними адміністраціями власник 

спортивної споруди не менше ніж за 4 години до початку змагань 
складає акт про готовність спортивних споруд, який засвідчують 
представник оргкомітету змагань відповідного рівня, органів місцевого 

самоврядування, головний суддя. 
14.4. Невиконання вимог, передбачених пунктом 5, що стало причиною 

виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за 
собою відповідальність, передбачену законодавством України. 
14.5. Приймаюча організація зобов'язана забезпечити роботу лікаря під 

час проведення змагань. Лікар повинен бути одягнений у форму 
медичного працівника й перебувати в безпосередній близькості від 

ігорового майданчика. Лікар повинен бути представлений командам 
перед початком гри. 

 
 
ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ 
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ЗАЯВОЧНИЙ  ЛИСТ  команди ______________________________   м. ______________ 
на участь в змаганнях __________________________________  в  м. ______________  

 



  

№ 

п/п 

Прізвище, ім я та по 

батькові 
В АЛФАВІТНОМУ 

ПОРЯДКУ 

Дата 

народження 

Контактні 

телефони 
(мобільні, 
домашні, 

службові) 

Віза лікаря 

1 

 
 

Іваненко  

Тетяна Петрівна 

14.09.1995 00   067 3731987 Доп. 14.06.13 

Підпис лікаря 
Печатка лікаря  

2    Доп. 14.06.13 

Підпис лікаря 
Печатка лікаря  

3    Доп. 14.06.13 

Підпис лікаря 
Печатка лікаря  

4    Доп. 14.06.13 
Підпис лікаря 
Печатка лікаря  

 

 
Лікар територіального медичного закладу або  
ликарьско фізкультурного диспансеру              ____Доп. 4  особи   

                            Прізвище, ім я та по батькові лікаря, підпис лікаря, печатка лікаря 

 
 

Заявка команди обов’язково має бути завірена печаткою 
медичного закладу. 
 


