
 



 
5. Система проведення чемпіонату 

5.1. Чемпіонат Західного регіону України проводиться за коловою системою у два кола, 
турами, таз визначенням переможців у серії плей-офф. 
5.2. Команди, що подали заявки, групуються за територіальним принципом. Тур відбувається 
два дні (субота та неділя). Подальша система проведення змагань буде визначена після 
одержання офіційних (підтверджуючих) заявок від команд. 
5.3. Змагання проводяться згідно даного Регламенту та календаря, що затверджений АБЗРУ 
та погоджений з Директоратом Чемпіонату України. 

 
6. Визначення командних результатів 

6.1. Місця команд визначаються відповідно до «Офіційних Правил баскетболу», розділ «D-
Класифікація команд», що затверджені  центральним органом виконавчої влади у сфері 
фізичної культури і спорту у встановленому порядку. 

 
7. Нагородження 

7. Команди, що посіли призові місця у чемпіонаті Західного регіону України, нагороджують 
кубком, дипломами, гравців та тренерів команд-призерів – грамотами, дипломом, медалями.  
 

8. Фінансові витрати 
8.1. Організація/клуб, який приймає ігри, несе витрати згідно з Регламентом та Правилами 
проведення чемпіонату Західного регіону України. 
8.2. Витрати на відрядження команд, їх харчування, розміщення та медичне страхування 
несуть організації/клуби, що команду відряджають. 
8.3. Витрати по нагородженню переможців та призерів змагань здійснюються за рахунок 
Асоціації баскетболу Західного регіону України. 

 
9. Заявки 

9. Заявку (іменну заявку) на участь в чемпіонаті подають з 10.09 по 01.10.2015 р. (оригінал 
поштою разом з фотографіями для посвідчень). 
Заявка повинна бути засвідчена відповідними міським або обласним управлінням з фізичної 
культури та спорту, обласним осередком ФБУ, лікарем та печаткою лікувально-
фізкультурного диспансеру. 
Команди, які вперше подали заявку на участь в чемпіонаті України з баскетболу, повинні 
надати рекомендацію відповідної обласної федерації баскетболу. 
 

10. Безпека та підготовка місця проведення змагань 
10.1. Порядок підготовки спортивних споруд та дотримання безпеки учасників і глядачів під 
час проведення змагань проводиться у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України 
від 18.12.1998 р. № 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально 
відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів». 
10.2. 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. 

 
11. Виклик на змагання 

11.1. Даний Регламент є офіційним викликом на змагання. 
 


