


 
1. Мета та завдання 

 
1.1. Кубок України з баскетболу 3х3 «WINTER BASKET BATTLE» серед команд 

юнаків, (від 16 до 18 років), чоловічих (від 18 років і доросліше), жіночих (від 16 років і 
доросліше) команд. Кубок складається з декількох етапів, кожен етап є окремим турніром, 
який буде проведено під егідою Федерації баскетболу України (далі - ФБУ) та FIBA 
(International Basketball Federation – Міжнародна федерація баскетболу) із визначенням 
переможців (1,2,3 місця) та нагородженням (кубки, дипломи, медалі, грошова винагорода). 

1.2. Турнір проводиться з метою: 
формування здорового способу життя та залучення молоді до регулярних занять 

спортом; 
подальшого розвитку і популяризації баскетболу 3х3 серед населення країни, 

спортсменів та молоді; 
підвищення індивідуальної майстерності баскетболістів; 
визначення кращих команд та гравців «WINTER BASKET BATTLE»; 
селекційного відбору кандидатів у збірні команди України; 
рекомендування кращих команд до участі у міжнародних змаганнях. 
 

2.Строки та місце проведення заходу 
 

2.1. Кубок України з баскетболу 3х3 проводиться щорічно з листопада по лютий, 
згідно з календарем змагань, що подається місцевими федераціями та затверджується ФБУ. 
Фінал проводиться по завершенню  відбіркових етапів.  

2.2. Місце проведення заходу визначається на підставі заявочних документів від 
місцевих федерацій баскетболу. 

 
3.Керівництво проведенням змагань 

 
3.1 Загальне керівництво організацією та проведенням змагань здійснюється ФБУ. 
3.2 Відповідальність за підготовку і безпосереднє проведення змагань покладається на 

головну суддівську колегію за місцем проведення змагань, що сформована і затверджена. 
 

4. Учасники змагань 
 

4.1. До участі у кубку «WINTERBASKETBATTLE» допускаються всі команди, 
що подали в установлений термін офіційну заявку до Головної суддівської колегії в 
місті проведення та зареєстрували свою команду на сайті  

ОБОВЯЗКОВО - Кожний гравець повинен мати аккаунт на сайті 
http://www.3x3planet.com/ де будуть зареєстровані всі турніри, кожна команда, повинна 
на цьому сайті знайти відповідний турнір для участі і зареєструвати свою команду 
http://www.3x3planet.com/  Без попередньої реєстрації команда не буде допущена до 
змагань! 

4.2. Кожна команда повинна зіграти не менш ніж три гри на етапі. 
   4.3. Кубок «WINTER BASKET BATTLE» серед команд проводиться за віковими 
групами: 
  

Вікові групи 2016/2017 
Група 

Ю-18 (юнаки) 
1999 р.н - 2001р.н. 

Група 
Чоловіки 

1998 р.н. і старші 

Група 
Жінки 

2001р.н. і старші 

http://www.3x3planet.com/
http://www.3x3planet.com/


 
 
4.4. На кожному турнірі кубку гравець може бути заявлений тільки в одній команді. 
4.5. Склад команди кожної гри – 4 особи (4 гравці). 
4.6. Всі учасники турніру повинні мати поліс медичного страхування від нещасного 

випадку для участі в спортивному змаганні. 
4.7. Для дотримання правил безпеки під час  гри кожен учасник змагань може мати 

необхідне захисне спорядження, яке відповідає Офіційним Правилам баскетболу. 
4.8. Рекомендована система проведення Кубку на регіональних етапах (в дивізіонах): 

Обласні -  з 20 листопада по 01 січня. 
Фінал дивізіону - з 01 січня по 05 лютого. 
Фінал дивізону А - дивізіону Б та дивізіону В та дивізіону Г -  з 10 по 20 лютого 
Всеукраїнський фінал. 

 
 

ДИВІЗІОН А          ДИВІЗІОН  Б              ДИВІЗІОН    В                      ДИВІЗІОН  Г           
ОБЛАСТЬ                   ОБЛАСТЬ                   ОБЛАСТЬ                              ОБЛАСТЬ  
ОБЛАСТЬ                  ОБЛАСТЬ                    ОБЛАСТЬ                              ОБЛАСТЬ 

 
 
 
 

ФІНАЛ                            ФІНАЛ                        ФІНАЛ                                    ФІНАЛ  
 
ДИВІЗІОНУ А             ДИВІЗІОНУ Б          ДИВІЗІОНУ В                     ДИВІЗІОН Г 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1-й етап –  регіональний. Проводиться два турніри в кожному дивізіоні (А, Б, В, Г). За 

результатами участі в турнірах команди отримують рейтингові бали. За сумою рейтингових 
балів кращі 16 команд потрапляють до фіналу дивізіону А, Б, В, Г, відповідно. 

2-й етап – фінал дивізіону (А, Б, В, Г). В кожному дивізіоні зустрічаються 16 кращих 
команд. За результатами участі в фіналі дивізіону команди отримують рейтингові бали. За 
сумою рейтингових балів кращі 8 команд кожного дивізіону потрапляють до стикового 
фіналу дивізіонів. 

3-й етап – стиковий фінал дивізіонів (А-Б та В-Г). Зустрічаються по 8 кращих команд 
з кожного дивізіону та визначають фіналістів Кубку України з баскетболу 3х3. До фіналу 
Кубку проходять 8 кращих команд з стикового фіналу дивізіонів (А-Б та В-Г). 

4 –й етап – фінал. 16 кращих команд виборюють звання чемпіона Кубку України з 
баскетболу 3х3 «Winter Basket Battle».  

ФІНАЛ ФІНАЛ 

ФІНАЛКУБКУУКРАЇНИ 

Winter Basket Battle 3x3 



Фінал грають один день: команди розподіляються на 4 групи по 4 команди 
автоматичним жеребкуванням за допомогою програми FIBA 3x3 EVENT MAKER; з кожної 
групи виходить по 2 кращі команди, які далі грають на вибування: 

 
 
 Фінал-схема: 
 
1г.\1м. – 4г.\2м.                                             2г.\1м. – 3г.\2м. 
  
3г.\1м. – 2г.\2м.                                                         4г.\1м. – 1г.\2м.  
 
                                   Матч за 3 місце 

 
5. Вибір місця проведення турнірів 

 
5.1. Місця проведення кубкових турнірів визначає Директорат чемпіонату з 

урахуванням географічного розташування міста, зручності під'їзду до нього, наявності 
зручної й теплої спортивної бази з роздягальнями й гарячою водою в душових, наявності 
кваліфікованих суддів і суддів-секретарів місцевої суддівської колегії, а також з урахуванням 
цікавих планів заходів щодо проведення турнірів, організації та проведення різних 
конкурсів, нагородження кращих гравців команд, активного підключення для висвітлення 
змагань ТБ і ЗМІ, організації культурної програми для учасників і т.д.  

5.2. Містам, що бажають прийняти кубковий турнір, разом з заявкою на участь треба 
надати лист до Директорату Чемпіонату із бажаними строками прийому туру, від свого 
клубу/організації. У цьому випадку необхідно додатково вказати: 

• місто проведення етапу; 
• найменування організації, яка буде проводити змагання; 
• прізвище, ім'я, по батькові особи, відповідальної за організацію туру, його 

телефони, електронну адресу; 
• фінансові умови розміщення і харчування команд з інших міст; 
• найменування спортивної споруди, кількість майданчиків. 
 

6. Фінансування 
 

6.1. Організація, що приймає відбірковий турнір кубку, забезпечує організацію 
змагань, суддівство змагань (один суддя у полі, головний суддя туру, не менш ніж двоє 
суддів-секретарів), медичне супроводження, надає спортивну споруду для змагань. 

6.2.  ФБУ несе витрати на нагородження трьох найкращих гравців фіналу кубку 
України.  

6.3. Організація, що відряджає, несе усі витрати щодо відрядження команд (4 гравці + 
1 тренер) на кожний турнір кубку (харчування, проживання, проїзд до місця змагань та 
зворотно, добові в дорозі, збереження заробітної плати, медичне страхування). 

6.4.  Сума заявочного внеску на участь у відбірковому турнірі кубку визначається 
організацією, яка його проводить. 

6.5.  Сума заявочного внеску на участь в фіналі кубку України  визначається окремо. 
6.6.  Заявочні внески є обов’язковими для всіх команд, які беруть участь в змаганнях. 

 
7. Заявки на участь в змаганнях 

 
7.1. Для участі в змаганнях кожен гравець обов’язково повинен зареєструватись на 

сайті http://www.3x3planet.com/ та зареєструвати свою команду на турнірі в якому вони 
бажають взяти участь, з переліку наявних на сайті турнірів http://www.3x3planet.com/ 

7.2. В день турніру до місцевої головної суддівської колегії не менш ніж за одну 
годину до початку турніру подається заявочний лист у  двох примірниках (іменна заявка). 

http://www.3x3planet.com/
http://www.3x3planet.com/


7.3. Тільки гравці, які внесені в заявочний лист команди, мають право брати участь у 
змаганні. 

7.4. Загальна кількість гравців, які внесені в заявочний лист команди, не повинна 
перевищувати (4) осіб. 

7.5. Дозаявку або зміну в заявці гравця, що не грав за команду з якогось приводу, 
можливо подати не пізніше ніж за тридцять хвилин до початку турніру. На протязі турніру 
зміна гравця із складу 4-х гравців не дозволяється.  

 
8. Документи, які повинні надати команди 

 
8.1. Кожна команда на кожному турнірі кубку «WINTER BASKET BATTLE», у якому 

вона бере участь, повинна заповнити заявочний лист: 
8.2. Без зазначених документів та не зареєстрований гравець або команда на 

сайті http://www.3x3planet.com/ до участі в змаганнях не допускається. 
Заявки, що не відповідають встановленій формі, не розглядаються. 
8.3. Головна суддівська 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 виявлена підробка документів або якщо за 

команду виступає гравець, що не має допуску до змагань, в т.ч. медичного. 
8.4. Представник команди (капітан) із числа гравців команди має право разом з 

суддею перевірити документи кожного із гравців команди-суперника.  
 

9. Підтвердження на участь в змаганнях 
 

9.1. Команда має підтвердити свою присутність на місці проведення змагань не 
пізніше ніж за шістдесят хвилин до початку ігор. 

 
10. Протести 

 
10.1. Капітан команди може подати протест та підписати протокол гри відразу після її 

закінчення та до того, як протокол підпише суддя. 
10.2. Протести розглядаються головною суддівською комісією на місці проведення 

турніру (до часу участі команди, яка подає протест, у наступній грі), сума внеску за розгляд 
протесту 250 гривень. В разі задоволення протесту, внесок повертається. 

 
11. Визначення переможців 

 
11.1. При проведенні змагань в групах за коловою системою переможець змагань 

визначається за кращою сумою турнірних очок, набраних в усіх зіграних матчах.  
11.2.  За перемогу командам нараховується два (2) турнірні очки, за поразку – одне (1) 

очко, за технічну поразку – нуль (0) турнірних очок. 
11.3.  За неявку команди на гру їй зараховується технічна поразка з рахунком 0:7, а 

команді-супернику – перемога з рахунком 7:0. 
11.4.  Команда програє гру позбавленням права, якщо на час початку гри, зазначений 

у розкладі, вона не представлена на ігровому майданчику трьома (3) гравцями, готовими 
грати. 

11.5.  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). 


