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1. Мета та завдання.  
Чемпіонат України з баскетболу 3х3 серед команд юнаків та дівчат 
загальноосвітніх навчальних закладів (Шкільна Баскетбольна Ліга 
України 3х3, надалі ШБЛУ 3х3) проводиться з метою:  
 

1.1. Формування здорового способу життя та залучення учнівської молоді 
до регулярних занять фізичною культурою і спортом, підвищення рухової 
активності та зміцнення здоров'я учнів.  
 

1.2. Активізація фізкультурно-оздоровчої та виховної роботи в 
загальноосвітніх навчальних закладах, організації дозвілля юнаків та 
дівчат, пропаганда українського спорту. 
 

1.3. Подальший розвиток і популяризація баскетболу 3х3 серед юнацтва. 
 

1.4. Визначення за спортивним принципом кращих команд, гравців і 
вчителів фізичного виховання чемпіонату України з баскетболу 3х3 серед 
команд загальноосвітніх навчальних закладів (надалі ЗНЗ). 
 

1.5. Відбір кандидатів у юнацькі збірні команди України з баскетболу 3х3. 
 
2. Керівництво проведенням змагань. 
2.1. Загальне керівництво з підготовки і проведення чемпіонату України з 
баскетболу 3х3 (ШБЛУ 3х3) серед команд юнаків та дівчат ЗНЗ 
здійснюється Федерацією баскетболу України (надалі ФБУ), Комітетом з 
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 
(надалі Комітет), Міністерством молоді та спорту України (надалі 
Мінмолодьспорт). 
 

2.2. Безпосереднє проведення та координація змагань з баскетболу 3 х 3 
покладається на ФБУ, обласні (міські) федерації баскетболу, відділи 
Комітету та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту АР Крим, 
обласних, Київської та Севастопольської міських державних 
адміністрацій, ЗНЗ, на базах яких відбуваються змагання, на Головні 
суддівські колегії (надалі ГСК), що затверджені ФБУ та регіональними 
федераціями баскетболу.  

 

2.3. Організація і проведення змагань першого етапу (першість районів, 
міст) покладається на відділи освіти і відділи молоді та спорту районних 
(міських) державних адміністрацій, регіональні федерації баскетболу, ГСК 
та адміністрацію ЗНЗ. 
 

2.4. Проведення другого етапу (першість АР Крим, областей, м. Києва та 
м. Севастополя здійснюється відділеннями Комітету, Міністерством освіти 
і науки, молоді та спорту АР Крим, Київської та Севастопольської міських 



  

державних адміністрацій, відділами молоді та спорту міських (обласних) 
державних адміністрацій, регіональними федераціями баскетболу та ГСК. 
 

2.5. Відповідальність за підготовку, проведення змагань другого та 
третього етапів (зональні і фінальні змагання) з баскетболу 3х3 
(організація прийому, розміщення, харчування, медичне і культурне 
обслуговування, відправлення до місць проживання спортсменів, 
тренерів, суддів, представників команд і інше) покладається на 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту АР Крим, відділи Київської 
та Севастопольської міських державних адміністрацій, Комітету, відділи 
молоді та спорту міських (обласних) державних адміністрацій, на 
території яких проводяться змагання. 
 
3. Терміни проведення змагань. 
3.1. Чемпіонат України з баскетболу 3х3 серед команд юнаків та дівчат 
ЗНЗ (ШБЛУ 3х3) проводиться поетапно: 
 

Етапи Термін 
проведення 

Місце 
проведення 

Назва турніру 

Перший 
етап 

жовтень – 
грудень  

район, місто  Першість району, міста  

Другий 
етап 

січень –  
березень  

область,  
АР Крим, м. Київ, 
м. Севастополь 

Першість області,   
АР Крим, м. Києва,  

м. Севастополя 

Третій 
етап 

квітень – травень  за призначенням Фінальні змагання 

 
Стаття 4. Учасники змагань. 
4.1. В чемпіонаті ШБЛУ 3х3 приймають участь команди старшого та 
середнього віку ЗНЗ І–ІІІ ступенів (школа, спеціалізована школа (школа-
інтернат), гімназія (гімназія-інтернат), колегіум (колегіум-інтернат), ліцей 
(ліцей-інтернат). 
Команда ЗНЗ старшого та/або середнього віку складається з учнів одного 
ЗНЗ.   
Вік гравця визначається на рік початку змагань. 
 

Вікові 
групи 

Ігровий сезон 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Старший 
вік  

1997 р.н. 
і молодше 

1998 р.н. 
і молодше 

1999 р.н.  
і молодше 

2000 р.н. 
і молодше 

2001 р.н. 
і молодше 

Середній 
вік 

2000 р.н. 
і молодше 

2001 р.н. 
і молодше 

2002 р.н. 
і молодше 

2003 р.н. 
і молодше 

2004 р.н. 
і молодше 

 



  

4.2. До участі в змаганнях першого етапу допускаються усі команди 
юнаків та дівчат, що подали офіційну заявку (без обмежень в кількості 
команд від одного ЗНЗ).  
 

4.3. Гравці мають право зареєструватися для участі в змаганнях на 
http://www.3x3planet.com/ до 01 грудня поточного року згідно 
регламенту ФІБА 3х3.  

 
5. Система проведення змагань. 
5.1. Перший етап. 
Команди всіх ЗНЗ, що подали заявки на участь в змаганнях, за 
жеребкуванням (з урахуванням територіального розташування) 
розподіляються на групи по чотири-п'ять команд та грають в групах за 
коловою системою в одне коло. Кожна команда повинна зіграти в групі 
не менш трьох ігор.  
Команди, які вибороли перше та друге місця в групах, виходять до 
основної сітки змагань, де грають за системою з вибуванням.  
Якщо на участь у змаганнях надали заявки менш ніж шістнадцять 
команд, можливі зміни в системі проведення змагань. Система 
проведення змагань оголошується не пізніше ніж за шістдесят хвилин до 
початку першої гри турніру.  
Команди, які вибороли перше та друге місця в першості району, міста, 
отримують право грати у другому етапі – першості області, АР Крим. 

На другому етапі дозволяється виступати тільки одній команді юнаків 
та одній команді дівчат старшого та середнього віку від ЗНЗ.  
У випадку, коли дві команди одного ЗНЗ зайняли перше та друге місце 
в змаганнях першого етапу, друга команда ЗНЗ, що зайняла місце 
нижче, поступається правом участі в змаганнях другого етапу, 
команді, що посіла у підсумковій таблиці наступне після неї місце. 
Додаткові (бонусні) п’ять місць (по одному місцю) для участі в третьому 
етапі (окремо для команд юнаків та команд дівчат), надаються командам 
областей, АР Крим, м. Києву, м. Севастополю, де в змаганнях першого 
етапу прийняла участь найбільша кількість команд. 
 

5.2 Другий етап. 
Змагання серед команд старшого та середнього віку на першість області, 
АР Крим, м. Києва, м. Севастополя (січень - березень).   
Команди, що посіли перше та друге місця в змаганнях на першому етапі, 
виходять до другого етапу, де розігрують звання чемпіона і призерів АР 
Крим, м. Києва, м. Севастополя, обласних змагань ШБЛУ 3х3. 
Команди за жеребкуванням розподіляються на групи по чотири-п'ять 
команд та грають в групах за коловою системою в одне коло. Кожна 
команда повинна зіграти в групі не менше трьох ігор.  



  

Команди, які вибороли перше та друге місця в групах, виходять до 
основної сітки змагань, де грають за системою з вибуванням.  
Якщо на участь в змаганнях надали заявки менш ніж шістнадцять 
команд, можливі зміни в системі проведення змагань. Система 
проведення змагань оголошується не пізніше ніж за шістдесят  хвилин до 
початку першої гри турніру.  
Команда, яка виборола перше місце в обласному турнірі, АР Крим, м. 
Києві, м. Севастополі, отримує право грати у фінальному турнірі, де 
розігрують звання чемпіона і призерів ШБЛУ 3х3. 
 

5.3. Третій етап. 
Третій етап (фінальний турнір) – фінальні змагання чемпіонату України з 
баскетболу 3х3 (ШБЛУ 3х3) серед команд старшого та середнього віку 
(квітень-травень).   
У фінальних змаганнях турнірі в м. Києві отримають право участі  
команди, які посіли перші місця в обласних турнірах, АР Крим, м. Києві, 
м. Севастополі, та додатково п’ять команд, що отримали бонус на участь 
в фінальних змаганнях.  
Команди шляхом жеребкування розподіляються на вісім груп по чотири 
команди та грають в групах за коловою системою в одне коло.  
Команди, які вибороли перше та друге місця в групах, виходять до 
основної сітки змагань фінального турніру, де грають за системою з 
вибуванням та визначають переможця і призерів. 
 

5.4. Жеребкування команд і складання розкладу ігор турів на змаганнях 
першого та другого етапів проводяться ГСК безпосередньо на місці 
проведення змагань. 
 

5.5. Жеребкування фінальних змагань відбудеться в квітні поточного 
року в м. Києві. 
 
6. Підтвердження на участь в змаганнях. 
6.1. Команда має підтвердити свою присутність на місці проведення 
змагань не пізніше ніж за шістдесят хвилин до початку ігор. 
6.2. Команда, яка виборола право на участь в змаганнях другого етапу та 
фінальному турнірі, повинна зареєструватися не пізніше ніж за три доби 
до початку змагань.  
6.3. При неможливості прибути на фінальний турнір змагань, команда 
повинна сповістити про це ФБУ (письмово по факсу або по електронній 
пошті). 
У випадку відмови команди від участі у фінальному турнірі, її місце 
займає команда, що буде визначена ФБУ за спортивним принципом. 
 
 



  

7. Строки та порядок подання заявок на участь в змаганнях. 
7.1. Команди, які бажають узяти участь у змаганнях ШБЛУ 3х3, подають 
заявки у наступні строки: 
 

Етапи 
змагань 

Назва  
турніру 

Термін подання 
заявки 

Місце роботи 
мандатної 

комісії 

Перший етап Першість району, 
міста 

до 20 жовтня районний, 
міський відділ 

освіти,  
місцева ГСК 

Другий етап Першість області,  
АР Крим 

мм. Києва, 
Севастополя 

до 01 січня 
 

область,  
АР Крим, м. Київ 
м. Севастополь – 

управління 
освіти, 

регіональна ГСК 

Третій етап Фінальні змагання  до 14 квітня ФБУ 

 
7.2. Регіональна ГСК повинна до 07 квітня поточного року повідомити 
ФБУ за т/ф 044 239 86 04 (00, 01, 05, 10) або info@ukrbasket.net назву 
команди та назву/номер ЗНЗ, що виборола право на участь у фінальних 
змаганнях. 
 

7.3. Для участі у турнірі вчителем фізичної культури подаються наступні 
документи: 
Перший етап – представнику районних (міських) відділів освіти:  
1. Заявку (оригінали у двох примірниках), що має бути завірена шкільним 
лікарем (або дільничним лікарем, на території якого знаходиться ЗНЗ, 
або лікарем лікувально-фізкультурного диспансеру), директором школи 
та вчителем фізичної культури (зразок надається). 
Заявка команди обов’язково має бути завірена печаткою 
медичного закладу, мати дату проходження медичного догляду 
та підпис і прізвище лікаря. Термін дії – шість місяців від дня 
проходження медичного догляду.  
Один примірник заявки залишається у представника міського 
(районного) відділу освіти, другий - у вчителя фізичної культури для 
надання до ГСК (цей екземпляр заявки головний суддя надсилає до ФБУ 
разом зі звітом про проведення та результатами попередніх змагань).  
2. Оригінали учнівських квитків гравців або довідок із фотокарткою. 
3. Ксерокопії паспортів стор. 1, 2, 11 або свідоцтв про народження 
гравців.  
 

mailto:info@ukrbasket.net


  

Другий етап – представнику обласних, АР Крим, м. Києва, м. 
Севастополя відділів (управлінь) освіти: 
1. Заявку (оригінали у двох примірниках). 
2.  Оригінали учнівських квитків гравців або довідок із фотокарткою. 
3. Оригінали та ксерокопії паспортів стор. 1, 2, 11 або свідоцтв про 
народження гравців.  
4. Поліс медичного страхування від нещасного випадку для кожного 
гравця на час проведення змагань. 
 

Третій етап – головному судді фінальних змагань:  
1. Заявку (оригінали у двох примірниках). 
2. Оригінали учнівських квитків гравців або довідок із фотокарткою. 
2. Оригінали та ксерокопії паспортів стор. 1, 2, 11 або свідоцтв про 
народження гравців.  
4. Поліс медичного страхування від нещасного випадку для кожного 
гравця на час проведення змагань. 
5. Цифрову фотографію команди у повному складі в ігровій формі (4 
гравця, вчитель фізичної культури і керівник), необхідно направити на 
електронну адресу press@ukrbasket.net 

 

Адреса ФБУ:   Спортивна площа, 1, офіс 315, м. Київ, 01001 
тел.  (044) 239 86 01    info@ukrbasket.net  
факс (044) 239 86 00    www.ukrbasket.net 
 

7.5. Заявка команди повинна бути НАДРУКОВАНА (Додаток № 1).  
В заявці вказуються: місто проведення змагань, назва команди, 
назва/номер загальноосвітнього навчального закладу, місто, список 
гравців в АЛФАВІТНОМУ порядку (прізвище, ім’я та по батькові, рік і дата 
народження, навчальний клас, домашня адреса, контактні телефони 
(мобільні, домашні, службові), підпис, дата та печатка лікаря. 
Заявка повинна бути завірена 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.   
Заявка команди обов’язково має бути завірена печаткою 
медичного закладу. 
Без медичного допуску гравець не допускається до участі в 
змаганнях. 
Крім того, заявка повинна бути завірена підписами та печатками місцевої 
федерації баскетболу, міського відділу/управління освіти, директором 
загальноосвітнього навчального закладу, вчителем фізичної культури. 
 

7.6. Команда може заявити протягом сезону не більш ніж вісім гравців, 
двох вчителів фізичної культури та одного керівника команди. 
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Гравець може бути заявлений тільки в команді свого загальноосвітнього 
навчального закладу.  
 

7.7. Тільки гравці, які внесені в заявку команди, мають право брати 
участь у змаганнях. 
Якщо в заявці склад команди більш ніж чотири гравця, капітан команди 
або вчитель фізичної культури повинен не пізніше ніж за тридцять  
хвилин до початку першої гри в турнірі надати до ГСК склад команди із 
чотирьох гравців (технічна заявка). 
Дозаявку або ротацію (заміну) в заявці гравця, що не грав за команду з 
якогось приводу, можливо подати не пізніше ніж за тридцять хвилин до 
початку турніру. 
Після початку змагань на будь-якому етапі дозаявка або ротація (заміна) 
гравця із складу чотирьох гравців не дозволяється.   
 

7.8. Дозаявку гравця до змагань, що не грав за команду (до складу 
восьми гравців), можливо подати тільки до початку першого або до 
другого етапів змагань. 
До третього етапу змагань можуть бути допущені тільки ті гравці зі 
складу восьми гравців із заявки, які грали не менш ніж в одному етапі 
команд свого віку ШБЛУ 3х3. 
 

7.9. Керівники районних (міських) відділів (управлінь) освіти, директори 
шкіл та вчителі фізичної культури несуть персональну відповідальність за 
вірогідність інформації, зазначеної у заявці команди. 
Відповідальність за стан здоров'я гравців команди разом з лікарем, що 
підписав медичний допуск до участі в змаганнях, несе вчитель фізичної 
культури. 
 

8. Документи, які повинні надати команди до ГСК. 
8.1. На кожному етапі змагань повинна бути створена Мандатна комісія, 
до складу якої входять представник районного (міського) відділу освіти, 
представник місцевої федерації баскетболу, головний суддя та/або 
головний секретар змагань.  
Роботу мандатної комісії на кожному турі змагань очолює головний суддя 
змагань етапу. 
 

8.2. Мандатна комісія перевіряє: 
8.2.1. Дотримання командою принципу комплектування (назва, № ЗНЗ, 
клас). 
8.2.2. Належність до міста (району), ЗНЗ гравців команди.  
8.2.3. Число, місяць і рік народження гравців. 
8.2.4. Підпис лікаря проти кожного прізвища гравця про допуск його до 
змагань і загальну кількість допущених гравців. Підпис лікаря і 
наявність печатки лікувального закладу. 



  

8.2.5. Наявність підписів і печаток директора школи, відділу (управління) 
освіти і науки, регіональної федерації баскетболу та вчителя фізичної 
культури. 

 

8.3. Мандатна комісія має право: 
8.3.1. Не допускати гравців до змагань у випадку надання явно 
виражених підроблених документів. 
8.3.2. Зняти команду зі змагань, якщо після проходження мандатної 
комісії виявлена підробка документів або якщо за команду виступає 
гравець, що не пройшов мандатну комісію. 
 

8.4. Без зазначених документів гравець, вчитель фізичної культури або 
команда до участі в змаганнях не допускаються.  
Заявки, що не відповідають встановленій формі, не розглядаються. 
 

8.5. Безпосередньо перед кожною грою гравці та вчитель фізичної 
культури повинні мати оригінали документів. 
Вчитель фізичної культури та/або капітан команди має право перед будь-
якою грою разом з суддею перевірити документи кожного із гравців 
команди-суперниці. 
 

8.6. При відсутності яких-небудь документів, які зазначені в даному 
Регламенті, гравець або команда може бути допущений до участі в 
змаганнях за узгодженням з Мандатною комісією при надходженні 
відсутніх документів у вигляді оригіналу або переданих по факсу (з 
наступним наданням оригіналу до наступного ігрового дня). 
 

8.7. На день початку змагань ГСК інформує ФБУ про ті команди, які не 
подали заявки в установлений термін або не були допущені до участі в 
змаганнях. 
 

9. Правила гри в баскетбол 3х3. 
9.1. Змагання проводяться згідно з Офіційними Правилами баскетболу 
3х3, а також даного Регламенту. 
 

9.2. Склад команди кожної гри – 5 осіб (4 гравця + 1 вчитель фізичної 
культури). Під час гри допускається присутність у зоні майданчика не 
більше двох осіб – гравець та вчитель фізичної культури. 
 

9.3. Покарання за технічний фол, неспортивний фол та фол, що 
дискваліфікує, - один штрафний кидок та володіння м’ячем команді 
супернику.  
 

9.4. Гру не можна розпочинати, якщо в одній з команд на ігровому 
майданчику немає трьох гравців, які готові грати. 
 



  

9.5. Гравця дискваліфікують, коли він під час гри покараний двома 
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 
наступних етапах. 
 

9.7. Кожну гру судить один суддя та один секретар. 
Кожну чвертьфінальну, півфінальну та фінальну гру судять два судді та 
два секретаря. 
На першому етапі змагань ігри судять вчителі фізичної культури, 
громадські активісти, у тому числі старшокласники, які пройшли 
навчання на семінарах баскетбольних арбітрів, та судді, які 
рекомендовані технічною комісією ФБУ.  
На другому та третьому етапах змагань ігри судять арбітри районних, 
міських, обласних суддівських колегій, які рекомендовані технічною 
комісією ФБУ.  
 
10. Протести. 
10.1. Вчитель фізичної культури або капітан команди може подати 
протест та підписати протокол гри відразу після закінчення гри до того, 
як протокол підпише старший суддя гри.  
10.2. Протести розглядаються ГСК безпосередньо під час проведення 
змагань (до можливої участі команди, яка подає протест, у наступній грі). 
 
11. Додаткові вимоги. 
11.1. На всіх етапах ШБЛУ 3х3 повинні виконуватися наступні вимоги: 

 урочисте відкриття та закриття етапу змагань, 
 представлення гравців, вчителів фізичної культури і суддів перед 

кожною грою,  
 проведення спортивних конкурсів,  
 нагородження кращих команд і гравців етапу призами. 

 

11.2. Районний (міський) відділ освіти зобов'язаний забезпечити роботу 
лікаря в ігровому залі під час проведення змагань. Лікар повинен бути 
одягнений у форму медичного працівника й перебувати в безпосередній 
близькості від ігрового майданчика. Лікар повинен бути представлений 
командам перед початком гри. 
 
12. Безпека та підготовка місць проведення заходів.    
12.1. Змагання та інші офіційні заходи ШБЛУ 3х3 проводяться в 
фізкультурних залах ЗНЗ або на спеціально обладнаних майданчиках, 
спортивних спорудах загального користування, прийнятих до 



  

експлуатації спеціальними комісіями з контролю за станом спортивних 
споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових 
спортивних та культурно-видовищних заходів (далі по тексту – спортивні 
споруди).   
 

12.2. Відповідальність за підготовку спортивних споруд до змагань 
покладається на їх керівників спільно з відділами/управліннями/ освіти 
районних (міських) та обласних державних адміністрацій. На них 
покладається повна відповідальність за дотриманні норм і правил 
експлуатації  спортивних споруд, забезпечення роботи їх інженерних 
систем та систем оповіщення, забезпечення дотримання санітарно-
гігієнічних норм; справності спортивно-технологічного устаткування та 
інвентарю (включаючи баскетбольні конструкції, покриття ігрового 
залу/майданчику/, трибун, тощо), забезпечення дотримання правил 
поведінки учасників і глядачів, правил пожежної безпеки, дотримання 
вимог інших нормативних актів.  
Керівники спортивних споруд повинні виконувати вимоги Постанови 
Кабінету Міністрів України № 2025 від 18.12.1998 р. "Про порядок 
підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для 
проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів" 
та/або інших нормативних актів з питань безпеки спортивних споруд, які 
набудуть чинності після початку сезону. 
 

12.3. Не пізніше як за чотири години до початку проведення 
змагань/заходів керівники спортивних споруд складають Акт про їх 
готовність до проведення змагань/заходів. Акт складається після 
проведення перевірки за участю представників відділів/управлінь освіти 
районних чи обласних державних адміністрацій, органів державного 
пожежного нагляду Держтехногенбезпеки та головних суддів змагань. 
Акт про готовність спортивної споруди до змагань є обов’язковим 
документом, який додається до звіту Головної суддівської колегії. 
Неподання такого Акту головним суддям змагань є підставою для 
розгляду відділами/управліннями освіти районних (міських) чи обласних 
державних адміністрацій та іншими організаторами змагань питання 
щодо перенесення змагань/заходів до інших спортивних споруд та 
подальшої можливості проведення змагань в таких спортивних спорудах. 
 

12.4. Окрім цього, в кожний день змагань головний суддя проводить 
додатковий огляд ігрових майданчиків, баскетбольних конструкцій, 
освітлення, тощо, на предмет їх відповідності правилам проведення 
змагань та безпеки учасників. У разі виявлення невідповідності, яку не 
можна усунути до початку змагань, головний суддя повідомляє про це 
відповідному відділу/управлінню освіти, ГСК, керівнику спортивної 
споруди, які спільно ухвалюють рішення щодо подальших дій. 



  

 

12.5. Невиконання вимог щодо дотримання норм і правил експлуатації 
спортивних споруд та баскетбольного обладнання, яке стало причиною 
травматизму чи настання надзвичайних обставин, тягне за собою 
кримінальну, адміністративну, цивільну та іншу передбачену 
законодавством відповідальність керівників спортивних споруд та 
представників відділів/управлінь освіти місцевих державних 
адміністрацій, відповідальних за підготовку змагань/заходів ШБЛУ 3х3.    
 

13. Визначення переможців. 
13.1. При проведенні змагань в групах за коловою системою переможець 
змагань визначається за кращою сумою очок, що набрані в усіх зіграних 
матчах.  
13.2. За перемогу командам нараховується два очки, за поразку – одне 
очко, за технічну поразку – нуль очок. 
13.3. За неявку команди на гру їй зараховується технічна поразка з 
рахунком 0:7, а команді-суперниці – перемога з рахунком 7:0. 
13.4. Команда програє гру позбавленням права, якщо на час початку гри, 
зазначений у розкладі, вона не представлена на ігровому майданчику 
трьома гравцями, готовими грати. 

13.5. Команда програє гру через нестачу гравців, якщо під час гри у неї 
на ігровому майданчику не залишається жодного гравця (якщо є один  
гравець – гра продовжується). 

13.6. При однаковій кількості очок у двох або більше команд перевага 
надається команді, яка має: 
13.6.1.Кращий результат в іграх між цими командами (більша кількість 
очок, далі – кращий коефіцієнт між забитими та пропущеними ігровими 
очками); 
13.6.2.Більшу кількість перемог в усіх іграх; 
13.6.3.Кращий коефіцієнт між забитими та пропущеними ігровими очками 
в усіх іграх. 
13.7. За рівності всіх показників місця команд визначаються проведенням 
додаткової гри між цими командами, порядок проведення якої 
визначається ГСК змагань.  
 

14. Загальні положення. 
14.1. Ігри команд проводять у спортивних залах загальноосвітніх 
навчальних закладів та інших спортивних спорудах, з обладнанням, яке 
відповідає вимогам Офіційних Правил баскетболу 3х3. Спортивні зали, де 
проводяться ігри ШБЛУ 3х3, повинні мати акт технічного обстеження та 
прийому спортивної споруди згідно п. 12 цього Положення. 
14.2. У спортивному залі/комплексі повинні бути роздягальні з 
туалетами, душовими і гарячою водою. 
 



  

15. Нагородження. 
15.1. Перший етап – змагання в районі, місті. 
15.1.1. Команди загальноосвітніх навчальних закладів, що перемогли в 
змаганнях першого етапу (район, місто) ШБЛУ 3х3, присвоюється звання 
«Переможець Шкільної Баскетбольної Ліги України 3х3 (район, місто)», і 
нагороджуються кубком та дипломом. 
15.1.2. Команди, що займуть ІІ і ІІІ місця, нагороджуються кубками та 
дипломами. 
15.1.3. Гравці та вчителі фізичної культури команд нагороджуються 
медалями і дипломами відповідного ступеню.  
Нагородженню підлягають чотири гравця та один вчитель фізичної 
культури.   
15.1.4. Чотири найкращих гравця нагороджуються пам’ятними 
подарунками.   
 

15.2. Другий етап – змагання в АР Крим, областях та мм. Києві і 
Севастополі. 
15.2.1. Команди загальноосвітніх навчальних закладів, що перемогли в 
змаганнях другого етапу (АР Крим, області та мм. Київ і Севастополь) 
Шкільної Баскетбольної Ліги України 3х3, присвоюється звання 
«Переможець Шкільної Баскетбольної Ліги України 3х3 (АР Крим, області 
та мм. Київ і Севастополь)», і нагороджуються кубком та дипломом. 
15.2.2. Команди, що займуть ІІ і ІІІ місця нагороджуються кубками та 
дипломами. 
15.2.3. Гравці та вчителі фізичної культури команд нагороджуються 
медалями, дипломами відповідного ступеню.  
Нагородженню підлягають чотири гравця та один вчитель фізичної 
культури.   
15.2.4. Чотири найкращих гравця нагороджуються пам’ятними 
подарунками. 
 

15.3. 3 етап – фінальні змагання. 
15.3.1. Команди загальноосвітніх навчальних закладів, що перемогли в 
фінальних змаганнях третього етапу ШБЛУ 3х3 (Чемпіонат України з 
баскетболу 3х3 серед команд юнаків та дівчат ЗНЗ), присвоюється 
звання «Чемпіон Шкільної Баскетбольної Ліги України 3х3», і команда 
нагороджується кубком та дипломом. 
15.3.2. Команди, що займуть ІІ і ІІІ місця, нагороджуються кубками та 
дипломами. 
15.3.3. Гравці та вчителі фізичної культури команд нагороджуються 
медалями, дипломами відповідного ступеню.  
Нагородженню підлягають чотири гравця та один вчитель фізичної 
культури.   



  

15.3.4. Чотири найкращих гравця нагороджуються пам’ятними 
подарунками. 
 
 

16. Фінансування. 
16.1. Витрати на проведення змагань першого (1-го) та другого (2-
го) етапів в АР Крим, областях, містах Києві і Севастополі, та 
відрядження команд юнаків та дівчат ЗНЗ на фінальні змагання 
чемпіонату України з баскетболу 3х3 (Шкільна Баскетбольна Ліга України 
3х3) здійснюється за рахунок районних (міських) відділів (управлінь) 
освіти, відділів молоді та спорту районних (міських) державних 
адміністрацій, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту АР Крим, 
департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій, або навчального 
закладу. 
 

16.2. Витрати по відрядженню команд (проїзд в обидва кінці, добові в 
дорозі, харчування і розміщення учасників під час змагань) на змагання 
другого (2-го) та третього (3-го) етапів чемпіонату України з баскетболу 
3х3 серед команд юнаків та дівчат загальноосвітніх навчальних закладів 
(Шкільна Баскетбольна Ліга України 3х3) - здійснюється за рахунок 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту АР Крим, департаменту 
(управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій, навчального закладу або організацій, 
що відряджають. 
 

16.3. Додаткові представники команд та вчителі фізичної 
культури/тренери/ відряджаються на змагання за рахунок організацій, 
що відряджають. 
 

16.4. Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства 
освіти і науки України несе витрати, пов’язанні з забезпеченням:  
16.4.1. Витрат іногородніх суддів змагань по відрядженню, розміщенню 
та харчуванню під час проведенням змагань третього (3-го) етапу. 
16.4.2. Витрат місцевих суддів та обслуговуючого персоналу змагань по 
харчуванню під час проведенням змагань третього (3-го) етапу. 
16.4.3.  Медичного забезпечення під час змагань третього (3-го) етапу. 
16.4.4. Охорони громадського порядку і безпеки під час змагань третього 
(3-го) етапу. 
16.4.5. Виготовлення атрибутики для нагородження переможців третього 
(3-го) етапу. 
 

16.5. Міністерство молоді та спорту України забезпечує 
нагородження дипломами та медалями переможців та призерів третього 
(3-го) фінального етапу змагань чемпіонату України з баскетболу 3х3  
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З Р А З О К     ШКІЛЬНА БАСКЕТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 3х3 

Чемпіонат України з баскетболу 3х3  
серед команд загальноосвітніх навчальних закладів 

ЗАЯВКА  команди _______________________________________________________________________ 
                               назва команди, назва/номер загальноосвітнього навчального закладу та населений пункт 
на участь в змаганнях ___________________________              серед команд    юнаків / дівчат    старшого / середнього віку 
    район, місто, область, АР Крим, м. Київ, м. Севастополь – написати, де змагання       зайве закреслити 
 

№ 
п/п 

Прізвище, ім я та 
по батькові 

В 
АЛФАВІТНОМУ 

ПОРЯДКУ 

Дата народження 
гравця/ 
вчителя 

фізкультури 

Школа  
клас 

Домашня адреса, телефони Віза лікаря 

1… 
 
 

…8 

Іваненко  
Тетяна Петрівна 

14.09. 1998 Ліцей 
«Лідер»  

10-Б 

Київ, 01014,  
вул. Бастіонна, 14,    
т. 067- 28 66 774  

Доп. 14.06.13 
Підпис лікаря 
Печатка лікаря  

 

1. 
 

 

Петренко 
Іван Васильович 

03.10.1948 Вчитель 
фізичної 
культури 

Київ, 02315, вул. Марченко, б. 15, кв.48,  
сл. (044) 4543217  д. (044) 4652844   м. 067-1890282 

 

Заявка повинна бути завірена:  

Директор загальноосвітнього навчального закладу ___________ ___________ Прізвище, ім я та по батькові, підпис, печатка 

Вчитель фізичної культури навчального закладу ___________ _____________ Прізвище, ім я та по батькові, підпис, печатка 

Начальник міського відділу/управління освіти ______________________________ Прізвище, ім я та по батькові, підпис, печатка 

Голова місцевої федерації баскетболу  __________________________________  Прізвище, ім я та по батькові, підпис, печатка 

Лікар загальноосвітнього навчального закладу ____Доп. 8 осіб_____________ Прізвище, ім я та по батькові, підпис, печатка 

Дільничний лікар територіального медичного закладу   ____Доп. 8 осіб______Прізвище, ім я та по батькові, підпис, печатка 

Лікар лікарсько-фізкультурного диспансеру  ________Доп. 8 осіб____________Прізвище, ім я та по батькові, підпис, печатка 
 

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


