
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник Миколаївського 

обласного відділення (філії) Комітету 

з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України  

 

____________Олександр КУЛІШОВ 

13.січня 2022 р. 

 

РЕГЛАМЕНТ  № 1 

проведення змагань з баскетболу 3х3 (дівчата, юнаки) XXI обласних 

Молодіжних спортивних ігор серед учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти м. Миколаєва у 2021-2022 навчальному році 

 

I. МЕТА І ЗАВДАННЯ 

Змагання з баскетболу 3х3  XXI обласних Молодіжних спортивних ігор 

серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти  м. Миколаєва 

проводяться з метою: 

–  залучення учнівської молоді до систематичних занять фізичною 

культурою і спортом; 

–  розвитку баскетболу 3х3 у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти м. Миколаєва; 

–  визначення найсильніших команд закладів професійної (професійно-

технічної) освіти м. Миколаєва, для участі у Спортивних іграх України. 

 

II. СТРОКИ І МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Змагання проводяться на базі Миколаївського професійного ліцею 

будівництва та сфери послуг: 

-26 січня 2022 року (дівчата) 

-27-28 січня 2022 року (юнаки) 

Приїзд команд до 09.15 год. 

Проходження мандатної комісії з 09.30 год. 

Початок змагань о 10.00 год. 

 

III. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ 
Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюється 

Миколаївським обласним відділенням (філією) Комітету з фізичного виховання 

та спорту Міністерства освіти і науки України.  

Безпосереднє проведення змагань покладається на суддівську бригаду яку 

очолює головний суддя. 

  

IV. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

До участі у змаганнях з баскетболу 3х3 допускаються учні закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти м. Миколаєва 2002 року народження 

і молодші, які пройшли поглиблене медичне обстеження та за станом здоров'я 



віднесені до основної медичної групи, а також мають відповідну технічну 

підготовку. 

 

V. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

ПЕРЕМОЖЦІВ 

Змагання проводяться за діючими правилами змагань з баскетболу 3х3. 

Склад команди – 4 гравця (3 основних + 1 запасний), 1 представник 

команди.  

1 період гри триває 10 хвилин або до 21 очка. Гра не розпочинається, 

якщо в одній з команд на ігровому майданчику немає трьох гравців, які готові 

грати. Під час гри допускається присутність у зоні майданчика не більше двох 

осіб – один гравець та один представник. 

Покарання за технічний фол, неспортивний фол та фол, що дискваліфікує, 

– один штрафний кидок та володіння м’ячем.  

Гравця дискваліфікують, коли він під час гри покараний 2 неспортивними 

фолами. Ця дискваліфікація розповсюджується тільки до закінчення цієї гри.  

Гравець, який отримав фол з дискваліфікацією за неспортивну поведінку, 

автоматично відсторонюється від участі в змаганнях, в т.ч. в наступних етапах. 

За неявку команди на гру зараховується технічна поразка з рахунком 0:7, 

а команді-суперниці – перемога з рахунком 7:0. 

Команда програє гру позбавленням права, якщо на час початку гри, 

зазначений у розкладі, вона не представлена на ігровому майданчику трьома (3) 

гравцями, готовими грати. 

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. 

За перемогу командам нараховується 2 очка, за поразку – 1 очко, за 

технічну поразку – 0 очок. 

При однаковій кількості турнірних очок у двох або більше команд 

перевага надається команді, яка має послідовно: 

– кращий результат в іграх між цими командами (більша кількість 

турнірних очок, далі – кращий коефіцієнт між забитими та пропущеними 

ігровими очками); 

– більшу кількість перемог в усіх іграх; 

– кращий коефіцієнт між забитими та пропущеними ігровими очками в 

усіх іграх. 

За рівності всіх показників місця команд визначаються проведенням 

додаткової гри між цими командами, порядок проведення якої визначається 

ГСК (головна суддівська колегія ) змагань.  

Протести на результати гри подаються головному судді змагань тренером-

представником команди протягом години після закінчення зустрічі у письмовій 

формі. У протесті чітко вказується причина опротестування результатів гри та 

явні порушення з боку команди-суперниці.  



У разі необхідності процедури перевірки та уточнення інформації (запит 

до закладу освіти), рішення суддівської колегії оголошується через дві доби 

після проведення змагань.  

Рішення суддівської колегії за протестом доводиться до відома 

представників команд та учасників змагань. 

 

VI. НАГОРОДЖЕННЯ 

Команди, які посіли І, ІІ, ІІІ місця у загальнокомандному заліку, 

нагороджуються дипломами та грамотами відповідних ступенів. 

 

VII. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА СПОРТИВНИХ СПОРУД 

Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 «Про 

порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць 

для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів». 

Змагання проводяться з дотриманням протиепідемічних заходів, Відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України  від 9 грудня 2020 року № 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).   

 

IX. ПОРЯДОК І СТРОКИ ПОДАННЯ ЗАЯВОК 

 Представник команди подає до головної суддівської колегії наступні 

документи: 

– надруковану іменну заявку, підписану директором закладу освіти, 

представником команди та лікарем (завірену печатками) (додаток 1); 

– технічну заявку (додаток 2); 

–  технічний звіт про проведення змагань в закладі освіти з виду спорту 

(додаток 3). 

  На кожного спортсмена: 

  - учнівський квиток з фотокарткою або довідку з місця навчання з 

фотокарткою, завірену директором закладу професійної (професійно-технічної) 

освіти; 

– паспорт або свідоцтво про народження, якщо у свідоцтві про народження 

є відмітка про отримання паспорту - тільки паспорт. 

Примітка: При відсутності будь-якого з названих вище документів 

команда або спортсмен до змагань не допускаються!!! 
 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#Text


 

Додаток 1 

до Регламенту проведення змагань з 

баскетболу 3х3 XXI обласних 

Молодіжних спортивних ігор серед 

учнів закладів професійної 

(професійно-технічної ) освіти  

м. Миколаєва  

 

 
ЗАЯВКА   

на участь у змаганнях 

з__________________________________________________________________ 
(вид спорту) 

 

від ___________________________________________________ 
( назва закладу освіти) 

 

 

№ 

Прізвище, 

ім'я учасника 

(повністю) 

Рік і дата 

народжен-

ня 

Спортивне 

звання, 

розряд 

Група 

Дата  

проведення 

медогляду 

Дозвіл 

лікаря 

Печатка, 

підпис 

лікаря 

        

        

 
 

До змагань допущено _____________________________________________________  
       (кількість) 
М.П. 

 

Лікар_____________________________________________________________ 
        (П.І.Б. повністю, підпис)  
 

М.П.   

 

Директор закладу освіти ____________________________________________ 
                                                                                (прізвище, підпис) 
Представник команд_________________________________________________ 

(прізвище, підпис) 

 

 



 

Додаток 2 

до Регламенту проведення змагань з 

баскетболу 3х3 XXI обласних 

Молодіжних спортивних ігор серед 

учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

м. Миколаєва  

 

 
 ТЕХНІЧНА ЗАЯВКА   

НА УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ 

з__________________________________________________________________ 
(вид спорту) 

 

від ___________________________________________________ 
( назва закладу освіти) 

 

 

№ 
Номер  

гравця 

 

Прізвище, 

ім'я учасника 

 

Підпис представника 

    

    

    

    

 

 

Представник команд______________________________________________ 
(прізвище, підпис) 



Додаток 3 

до Регламенту проведення змагань з 

баскетболу 3х3 XXI  обласних 

Молодіжних спортивних ігор серед 

учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

м. Миколаєва  

 

 

 
ТЕХНІЧНИЙ ЗВІТ 

 

про проведення  змагань з _________________________(вид спорту) 

 

__________________________________________ 
                                  ( назва закладу професійної (професійно-технічної) освіти) 

 

від ________20__ року 

 

У  змаганнях з  __________________________________________________, 

які були проведені _______________________ (система проведення змагань) 

взяли участь _________ команд, із загальною кількістю учасників 

_______________ 

 

 

Призери змагань:  І –   _________ , II –  _________ ,  III –  __________ 

 

 

 

Головний суддя               __________ 

 

Головний секретар      __________ 


