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ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення змагань з баскетболу 3х3 

у рамках обласних комплексних змагань, 

присвячених Року Андрея та Климентія Шептицьких, 

за програмою ХХІV спортивних Ігор Львівщини 

 

І. МЕТА 

Популяризація баскетболу 3х3 серед різних верств населення в містах та 

районах Львівщини, популяризація здорового способу життя серед дорослих та 

ветеранів, підвищення спортивної майстерності учасників, організація дозвілля 

шанувальників баскетболу 3х3, активізація розвитку масового спорту у Львівській 

області. 

 

ІІ. ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Змагання проводяться 16 травня 2015 року на спортивній базі СОК 

«Ювілейний» (м.Миколаїв). 

Приїзд та реєстрація команд 16 травня до 10
00

 год. (СОК «Ювілейний», 

м.Миколаїв). Засідання мандатної комісії 10
00

-11
00

 год. Урочисте відкриття змагань об 

11
30

 год. Початок змагань о 12
00

 год.
 

 

ІІІ. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

У змаганнях беруть участь збірні команди районів області та міст обласного 

значення. До участі в змаганнях допускаються команди згідно із іменними заявками. 

Склад команди: 

- 4 чол. та 4 жін. (3 особи основний склад + 1 запасний, 1997 р.н. та старші); 

- 1 представник. 

У випадку виникнення спірних питань остаточне рішення приймає суддівська 

колегія. 

До участі допускаються команди згідно Положення про обласні комплексні 

змагання, присвячені Року Андрея та Климентія Шептицьких, за програмою: ХХІV 

спортивних Ігор Львівщини, VІІІ обласних ігор ветеранів спорту та змагань серед 

людей з інвалідністю, при наявності відповідних документів (обов’язково при собі 

мати паспорт або завірену копію паспорта). При відсутності іменної заявки 

(встановленої форми), паспорта (завіреної копії паспорта) учасник не 

допускається до змагань. 

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Загальне керівництво здійснює управління молоді та спорту Львівської 

облдержадміністрації, Львівський обласний центр фізичного здоров'я населення 

«Спорт для всіх» та Федерація баскетболу Львівщини. Безпосередньо організацію та 

проведення змагань забезпечує сектор молоді та спорту Миколаївської 

райдержадміністрації та головна суддівська колегія – затверджена ЛОЦ ФЗН «Спорт 

для всіх». 



V. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Система проведення змагань визначається головною суддівською колегією, 

залежно від кількості учасників, що заявились. 

 

VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ТА КЕРІВНИКІВ КОМАНД 

Учасники та керівники команд, які беруть участь у змаганнях, зобов’язані 

дотримуватися вимог цього Положення. У випадку недисциплінованої поведінки 

учасників або вболівальників команд за рішенням представника суддівської колегії або 

судді може припинитися гра. 

Команди несуть відповідальність за своїх уболівальників. 

 

VІІ. СУДДІВСТВО 

Головний суддя призначається наказом ЛОЦ ФЗН «Спорт для всіх». Суддівство 

змагань здійснюється суддями, які допущені головним суддею змагань. 

Призначення суддів здійснюється головним суддею змагань. Прохання команд 

про заміну судді не приймаються. 

Після закінчення гри, суддя зобов’язаний впродовж 15-ти хвилин оформити 

протокол зустрічі, який підписується представниками команд-суперниць. 

 

VІІІ. ПРОТЕСТИ 

У разі незгоди із рішенням судді представник команди або капітан команди 

впродовж 30-ти хвилин після закінчення гри попереджає суддю та представника 

команди суперника про подання протесту. 

Несвоєчасно подані протести не приймаються до розгляду. 

 

ІX. НАГОРОДЖЕННЯ 
Команди переможці та призери змагань нагороджуються грамотами. 

Спортсмени переможці та призери змагань нагороджуються грамотами та медалями. 

 

Х. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Витрати на організацію та проведення змагань (оплата роботи суддівської 

колегії, оренди місця проведення змагань, придбання нагородної атрибутики) здійснює 

Львівський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» згідно 

кошторисів витрат. 

Витрати на відрядження учасників та представників команд (проїзд, харчування, 

добові) – за рахунок організацій, які відряджають. 

 

 

ЦЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ЗАПРОШЕННЯМ НА ЗМАГАННЯ 


