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П О Л О Ж Е Н Н Я  

про Кубок Української більярдної асоціації “UBA Cup”  

2017/2018 
 

І. Загальні положення 

1. Положення про Кубок Української більярдної асоціації “UBA Cup” 2017/2018 (далі – 

Положення) встановлює загальні правила організації та проведення Кубка Української 

більярдної асоціації “UBA Cup” 2017/2018, визначає права, обов'язки і сферу 

відповідальності його учасників, регулює відносини між ними. 

2. Кубок Української більярдної асоціації “UBA Cup” є відкритим турніром (змаганням) з 

більярдного спорту (піраміда) в одиночному розряді серед чоловіків, жінок та юнацтва, 

який проводиться під егідою громадської спілки “Українська більярдна асоціація” 

щорічно, протягом дев'яти місяців (з вересня по травень наступного року включно), і 

складається з дев'яти турів – окремих щомісячних рейтингових змагань з різних видів 

піраміди, вісім з яких є відкритими, а дев'ятий – фінальний, закритий. 

3. Загальний призовий фонд Кубка Української більярдної асоціації “UBA Cup” 2017/2018 

становить 1'000'000 (один мільйон) гривень, який поділяється відповідно: відкриті 

змагання – 100'000 (сто тисяч) гривень у кожному турі, фінальне змагання – 200'000 

(двісті тисяч) гривень. 

4. Переможець фінального туру Кубка Української більярдної асоціації “UBA Cup” 

2017/2018 визнається Чемпіоном України з піраміди в сезоні 2017/2018 за версією 

Української більярдної асоціації (UBA). 

5. За підсумками Кубка Української більярдної асоціації “UBA Cup” 2017/2018  

спортсменам можуть присвоюватись кваліфікаційні класи з більярдного спорту відповідно 

до інструктивних документів громадської спілки “Українська більярдна асоціація” та 

нормативно-правових актів України. 

6. Офіційне найменування турніру, що дозволяється для використання: 

повне – Кубок Української більярдної асоціації “UBA Cup” 2017/2018; 

 скорочене – UBA Cup 2017/2018 (далі також у цьому Положенні – Турнір). 

7. Засновником Турніру і власником усіх прав на нього є громадська спілка “Українська 

більярдна асоціація” (далі – УБА та/або Асоціація). 

Будь-які права, що пов'язані з Кубком Української більярдної асоціації “UBA Cup” 

2017/2018, але не передбачені цим Положенням та/або спеціальними угодами з 

установами-співорганізаторами, партнерами, спонсорами й іншими учасниками Турніру, 

належать УБА. 

8. Організація і проведення Турніру покладається на Оргкомітет, Суддівську колегію, 

склад яких затверджується Правлінням УБА, а також на установи-співорганізатори, 

партнерів і спонсорів Турніру, третіх осіб, що співпрацюють з УБА в цілях цього 

Положення на підставі спеціальних цивільно-правових угод і керуються цим Положенням 

та Регламентом чергового туру.  

9. Загальне керівництво Турніром здійснює УБА. Статут УБА, це Положення, усі рішення, 

інструкції, рекомендації та циркулярні листи, які видані УБА, обов'язкові для виконання 

всіма сторонами, що беруть участь або залучені до підготовки, організації і проведення 

Кубка Української більярдної асоціації “UBA Cup” 2017/2018. 
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10. Учасниками Турніру, окрім суб'єктів, зазначених у пунктах 8, 9 цього розділу, є 

спортсмени (далі також – гравці) та уболівальники (глядачі). 

11. Реквізити керівників та організаторів Турніру: 

11.1. Громадська спілка “Українська більярдна асоціація” 

Президент: Сухоруков Олег Анатолійович 

Генеральний секретар: Долженко Віталій Вікторович 

Адреса: ГС “Українська більярдна асоціація” 

Україна, 04073, м. Київ, вул. Семена 

Скляренка, буд. 5, 3-й поверх 

Телефон: (044) 467-65-23 

Факс: - 

Інтернет: uba-billiard.org.ua 

E-mail: uba.billiard@gmail.com 

 

11.2. Оргкомітет з проведення Кубка Української більярдної асоціації “UBA Cup” 

2017/2018 (далі – Оргкомітет) 

Голова: Долженко Віталій Вікторович 

Заступник Голови: Панасенко Артем Григорович 

Адреса: Україна, 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 

буд. 20-А 

Телефон: (044) 362-70-50 

Факс: - 

E-mail: platonsvbk@gmail.com 

 

ІІ. Загальні правила організації та проведення Турніру 
 

1. Цілі та завдання 

Кубок Української більярдної асоціації “UBA Cup” 2017/2018 проводиться відповідно до 

Статуту УБА з метою виконання статутних завдань Асоціації, зокрема: 

залучення до занять більярдним спортом широких кіл населення України; 

сприяння реалізації державних програм розвитку більярдного спорту в Україні, 

вдосконаленню системи підготовки висококваліфікованих спортсменів, їх успішному 

виступу на змаганнях, у тому числі міжнародних; 

створення умов для підвищення соціального статусу більярдного спорту, 

удосконалення правових засад функціонування більярдного спорту; 

надання організаційно-методичної та матеріальної допомоги відокремленим 

підрозділам Асоціації, її учасникам, спортсменам, громадським організаціям 

фізкультурно-спортивної спрямованості у задоволенні їх законних інтересів, створенні 

матеріально-технічної бази більярдного спорту, узагальненні і поширенні передового 

досвіду в роботі тренерів, суддів, інших фахівців з більярдного спорту в Україні та за 

кордоном. 
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2. Система і порядок проведення 

1. Кожний тур UBA Cup 2017/2018, за виключенням останнього, є відкритим, окремим і 

завершеним, рейтинговим змаганням в одиночному розряді серед чоловіків, жінок та 

юнацтва з будь-якого виду піраміди, яке проводиться кожний місяць, починаючи з 

вересня і завершуючи травнем наступного року (фінальний тур), що оговорюється цим 

Положенням, Календарем Турніру та Регламентом туру.  

2. Останній, фінальний, тур є закритим, окремим і завершеним, рейтинговим змаганням, 

яке проводиться у травні з різновиду піраміди, що визначається Оргкомітетом (після 

консультацій з гравцями), і в якому беруть участь лише 32 спортсмени, що посіли за 

підсумками восьми попередніх турів перших 32 місця і при цьому зіграли не менше як у 

шести турах. 

3. Календар Турніру: 

 

Тури 

 

Строки 

 

Місце 

 

Різновид піраміди 
Установи-

співорганізатори 

1-й 9-13 вересня 

2017 р. 

м. Київ, 

БК “Лідер”,  

БК “Платон” 

Московська піраміда 

(“старі” правила) 

ТОВ “ЛІДЕР ВМС”, 

ТОВ “ПЛАТОН СВ” 

2-й 14-18 жовтня 

2017 р. 

м. Київ, 

БК “Лідер”,  

БК “Платон” 

Московська піраміда 

(“старі” правила) 

ТОВ “ЛІДЕР ВМС”, 

ТОВ “ПЛАТОН СВ” 

3-й 11-15 листопада 

2017 р. 

м. Львів, 

БК “ZOVEX” 

Кластер 
ГО “Федерація 

більярдного спорту м. 

Львова” 

4-й 16-20 грудня 

2017 р. 

м. Київ, 

БК “Лідер”,  

БК “Платон” 

Вільна піраміда ТОВ “ЛІДЕР ВМС”, 

ТОВ “ПЛАТОН СВ” 

5-й* 
січень 

2018 р. 

   

6-й* 
лютий 

2018 р. 

   

7-й* 
березень 

2018 р. 

   

8-й* 
квітень 

2018 р. 

   

9-й, 

фінал 

травень 

2018 р. 

м. Київ, 

БК “Лідер”,  

БК “Платон” 

 
ТОВ “ЛІДЕР ВМС”, 

ТОВ “ПЛАТОН СВ” 

* Строки і місце проведення 5-8 турів, різновид піраміди (змагання), установа-

співорганізатор туру будуть додатково визначені Правлінням УБА, Оргкомітетом UBA 

Cup 2017/2018 і внесені до цього Положення та Регламенту кожного туру, після 

затвердження Міністерством молоді та спорту України “Єдиного календарного плану 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2018 рік”. 

4. Порядок проведення кожного туру деталізується окремим Регламентом туру, який 

становить невід'ємну частину цього Положення і застосовується разом з цим Положенням 

як єдиний документ.  
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Регламент кожного туру є офіційним викликом на змагання цього туру. 

5. Кожний відкритий тур UBA Cup 2017/2018 триває протягом п'яти днів, починаючи з 

суботи і завершуючи середою. 

По суботах і неділях проводитиметься “кваліфікація” в групах з 4-5 осіб, де кожний 

гравець грає з усіма іншими гравцями з групи за розкладом (круговий формат). До 

наступного формату – гра на вибуття або плей-оф – виходять перших три гравця (перших 

два гравця – з груп, де змагаються по 4 спортсмени). 

Першість у круговому форматі в групі визначається наступним чином: 

1) за найбільшою кількістю перемог у матчах; 

2) за кращою різницею виграних/програних партій після завершення всіх матчів у 

групі; 

3) за підсумками особистої зустрічі (матчу); 

4) за більшою кількістю виграних партій в усіх матчах групового формату; 

5) за кращою різницею шарів, що були забиті в усіх матчах групового формату. 

Гра на вибуття розпочинається з понеділка. Грається по два кола на день (виключення: у 

випадку великої кількості гравців і виходу до плей-оф більше 64 спортсменів, у понеділок 

можуть гратися три кола – з 1/64 по 1/16 фіналу). 

У вівторок тривають матчі 1/8 і 1/4 фіналу. 

У середу – півфінали і фінал. 

Сітка плей-оф формується на підставі результатів, що показані гравцями у груповому 

форматі за такими критеріями: 

1) місце, яке посів гравець у групі; 

2) кількість перемог у матчах; 

3) різниця виграних/програних партій після завершення всіх матчів у групі; 

4) кількість виграних партій в усіх матчах групового формату; 

5) різниця шарів; 

6) місце у рейтингу. 

6. У фінальному, закритому, турі UBA Cup 2017/2018 перші 32 гравця з рейтингу будуть 

поділені у відповідності з рейтингом на “вісімки”. 

У 1-му колі спортсмени за номерами рейтингу 25-32 будуть грати із спортсменами за 

номерами рейтингу 17-24. 

У 2-му колі спортсмени за номерами рейтингу 9-16 будуть грати з переможцями 1-го кола. 

У 3-му колі спортсмени за номерами рейтингу 1-8 будуть грати з переможцями 2-го кола. 

7. Тривалість одного матчу: 

Московська піраміда – 

 групові змагання – до 3 (4) перемог; 

 плей-оф  – до 5 перемог; 

 фінал   – до 7 перемог (у дві сесії з перервою на одну годину). 

Вільна піраміда – 

 групові змагання – до 7 перемог; 



 

 7 

 плей-оф  – до 9 перемог; 

 фінал   – до 12 перемог (у дві сесії з перервою на одну годину). 

Кластер – 

 групові змагання – до 5 перемог; 

 плей-оф  – до 7 перемог; 

 фінал   – до 10 перемог (у дві сесії з перервою на одну годину). 

8. Рейтингова система. 

Усі тури UBA Cup 2017/2018 є рейтинговими. Перші 8 турів ідентифікуються, 

організовуються і рекламуються в якості попередніх, кваліфікаційних змагань для 

визначення найкращих 32 гравців з рейтингу, що візьмуть участь у фінальному турі. 

Рейтинг гравця складається з основних очков (призові, що отримані в турах) і бонусних 

(100 очков за кожний матч, що спортсмен виграв, 20 – за кожний матч, що програв, 

плюс/мінус – різниця партій, з яких складаються матчі). 

На підставі рейтингу UBA Cup 2017/2018 відбувається сіяння всіх гравців у кожному турі 

Турніру. 

Сіяння гравців у 1-му турі здійснюватиметься  за підсумками Відкритого турніру з 

більярдного спорту “UBA OPEN”, що відбувся 24-26 березня 2017 року в м. Києві. У 

подальшому результати цього турніру враховуватись не будуть. 

Починаючи з 3-го туру, гравці, які посіли в рейтингу перші 16 місць, будуть допускатися 

відразу в 1/32 фіналу і вступати в тур з понеділка, оминаючи груповий формат змагань. 

9. Тренування спортсменів. 

Спортсмени, що прибули для участі у змаганнях заздалегідь та/або у переддень початку 

туру, можуть за власний рахунок тренуватися у приміщеннях і на обладнанні (столах), які 

будуть використовуватись під час ігор туру. 

Тренування (розминка) у день проведення змагань здійснюється за рахунок організаторів 

на вимогу спортсмена. 

10. Відмова від участі, матчі, що були перервані та/або не зіграні. 

Усі спортсмени, допущені до участі у змаганнях, зобов'язуються зіграти усі свої матчі до 

вибування з UBA Cup 2017/2018. 

За будь-який не зіграний (відмова спортсмена від участі) та/або перерваний матч з вини 

(поведінки) гравця, за виключенням випадків, визнаних Оргкомітетом в якості 

непередбачуваних, Оргкомітет за поданням Головного судді може накласти штраф на 

спортсмена, або вжити інших дисциплінарних заходів, аж до виключення останнього з 

подальших змагань. 

Якщо матч не проводиться або припинений внаслідок непередбачуваних обставин, 

Оргкомітет може прийняти будь-яке рішення на своє розуміння, в тому числі про його 

повторне проведення. В такому випадку будуть застосовуватись наступні правила: 

 а) матч повинен починатись з тієї ж самої партії, на якій він був перерваний і з тим 

же самим рахунком зіграних партій; 

 б) рахунок перерваної партії не береться до уваги і партія починається з початку, 

тим самим гравцем;  

в) будь-які заходи покарання, що були накладені на гравців до припинення матчу, 

переносяться на його продовження. 
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3. Визначення та нагородження переможця і призерів 

1. Спортсмен, який посів 1 місце у турі, визнається переможцем, а спортсмени, які посіли 

2-16 місця визнаються призерами туру і отримують грошові призи.  

За здобуття у турі 1, 2, 3-4 місць спортсмени нагороджуються медалями і дипломами УБА 

відповідних ступенів. 

Призовий фонд кожного з 8-ми відкритих турів складає 100'000 (сто тисяч) гривень і 

розподіляється наступним чином: 

 1 місце - 25'000 (двадцять п'ять тисяч) гривень 

 2 місце - 15'000 (п'ятнадцять тисяч) гривень 

 3-4 місця - по 10'000 (десять тисяч) гривень 

 5-8 місця - по 5'000 (п'ять тисяч) гривень 

 9-16 місця - по 2'500 (дві тисячі п'ятсот) гривень. 

2. Переможець 9-го, закритого, фінального туру визнається Чемпіоном України з піраміди 

в сезоні 2017/2018 за версією Української більярдної асоціації (UBA) і отримує, окрім 

іншого, Кубок Української більярдної асоціації “UBA Cup” 2017/2018. 

Призовий фонд фінального туру складає 200'000 (двісті тисяч) гривень і розподіляється 

наступним чином: 

 1 місце - 50'000 (п'ятдесят тисяч) гривень 

 2 місце - 30'000 (тридцять тисяч) гривень 

 3-4 місця - по 20'000 (двадцять тисяч) гривень 

 5-8 місця - по 10'000 (десять тисяч) гривень 

 9-16 місця - по 5'000 (п'ять тисяч) гривень. 

3. Призовий фонд формується за рахунок коштів учасників UBA Cup 2017/2018: УБА, 

установ-співорганізаторів, спонсорів, внесків спортсменів, благодійних внесків інших осіб 

тощо. 

4. Правила 

Усі матчі чергових турів проводяться за діючими правилами більярдного спорту, що 

затверджені Міністерством молоді та спорту України і відповідають Загальним правилам з 

піраміди, правилам з інших видів піраміди від 1 січня 2017 року Міжнародної 

конфедерації з піраміди (далі – МКП), які мають пріоритетний характер у випадку 

розбіжностей. 

5. Арбітраж 

Арбітражні функції під час проведення змагань будь-якого туру виконує Суддівська 

колегія на чолі з Головним суддею, які призначаються Правлінням УБА і з якими УБА 

укладає спеціальні цивільно-правові угоди. 

6. Заявка на участь у турі 

1. Попередня заявка на участь спортсмена у будь-якому турі UBA Cup 2017/2018 за 

офіційною формою, що є додатком до цього Положення, надсилається на електронну 

пошту Оргкомітету не пізніше ніж за 3 дні до початку змагань цього туру. 

2. Для допуску спортсмена до змагань туру в Суддівську колегію в день приїзду 

спрямовуються:  
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оригінал заявки за офіційною формою, що завірена підписом спортсмена (його 

законного представника для неповнолітніх), та/або підписом керівника і печаткою 

установи (організації), яка направила спортсмена; 

паспорт (свідоцтво про народження для неповнолітніх) та фотокопії цих 

документів*, (спортсмен без дійсного паспорту не допускається до участі в турі); 

довідка лікаря; 

страховий поліс та його фотокопія*; 

класифікаційна книжка (за наявності спортивного класу) та її фотокопія*; 

фотокопія документу, що підтверджує перерахування вступного внеску. 

* Після реєстрації оригінали зазначених документів повертаються їх володільцю. 

3. До змагань туру допускаються спортсмени, які підтвердили в установленому порядку і 

зазначені терміни свою участь (частина друга цієї статті). 

4. Спірні питання щодо допуску спортсменів до участі в змаганнях вирішуються 

Суддівською колегією, або Оргкомітетом (за наявності протесту). 

5. Спортсмен та/або установа (організація), що його направляє, подаючи заявку на участь 

у турі, автоматично беруть на себе зобов'язання: 

1) дотримуватись і виконувати Статут, інструкції та рішення УБА, директиви та 

циркуляри Оргкомітету, це Положення, Регламенти турів, а також національне і 

міжнародне законодавство; 

2) визнати за УБА права, передбачені пунктом 2 частини другої статті 13 цього 

Положення; 

3) погодитись, що будь-які адміністративні, дисциплінарні та арбітражні питання, 

що стосуються Турніру в цілому, і поточного туру зокрема, вирішуються Правлінням 

УБА, Оргкомітетом і Суддівською колегією у відповідності з доречними 

регламентуючими документами УБА, нормативно-правовими актами України, Загальними 

та іншими правилами з піраміди, що ухвалені МКП. 

7. Вступний внесок 

1. Вступним внеском є благодійний внесок, що спортсмен (установа, яка його направила, 

будь-який інший спонсор) перераховує на користь УБА та/або установи-співорганізатора, 

якщо цей спортсмен бажає взяти участь у будь-якому турі UBA Cup 2017/2018.  

2. Вступний внесок до початку кожного туру спрямовується на рахунок, визначений 

Оргкомітетом і вказаний в Регламенті кожного туру. 

3. Вступний внесок для гравця на кожний тур складає не менше 600 (шістсот) гривень, за 

виключенням осіб пенсійного віку (чоловіки – від 60 років і вище, жінки – від 55), а також 

неповнолітніх (яким на початок туру не виповнилося 16 років), для яких вступний внесок 

складає не менше 300 (триста) гривень з кожної особи. Граничний розмір вступного 

внеску уточнюється Регламентом кожного туру. 

Вступний внесок для гравців фінального туру збільшується вдвічі і становить відповідно: 

не менше 1'200 (одна тисяча двісті) гривень та не менше 600 (шістсот) гривень – для осіб 

пенсійного віку, а також неповнолітніх. 

4. У випадку вибуття спортсмена з туру за власною ініціативою, або за рішенням 

Суддівської колегії (Оргкомітету), вступний внесок не повертається. 

5. Якщо за формальних підстав (невиконання та/або неналежне виконання частин першої, 

другої статті 6 цього Положення) спортсмену відмовляється в допуску до змагань туру, 
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останньому протягом трьох днів повертається вступний внесок за винятком відрахувань 

банківської установи за надання послуг.  

8. Фінансові положення 

1. Витрати на участь спортсмена у турі (членів його делегації) здійснюються за власний 

рахунок спортсмена та/або установи (організації), що його направляє. 

2. Витрати на організацію та проведення Турніру (його кожного туру) здійснюються за 

рахунок організаційних, матеріальних і фінансових ресурсів УБА, установ-

співорганізаторів, партнерів і спонсорів Турніру, третіх осіб, що співпрацюють з УБА в 

цілях цього Положення на підставі спеціальних цивільно-правових угод. 

3. УБА на підставі спеціальної цивільно-правової угоди може передати (оплатно чи 

безоплатно) частину комерційних прав установі-співорганізатору. В такому випадку весь 

прибуток у результаті використання цих комерційних прав належить установі-

співорганізатору і з доходом від продажу квитків формує валовий дохід. З цього доходу 

формується, у тому числі призовий фонд, робляться витрати на організацію і проведення 

туру, сплачуються податки тощо. 

Якщо фінансові підсумки туру недостатні для покриття зазначених витрат, установа-

співорганізатор повинна покрити дефіцит. 

9. Звітність 

1. Звіт головного судді туру, рапорти результатів змагань, протоколи матчів, заявки на 

участь та інші необхідні документи надаються до Оргкомітету протягом 3-х календарних 

днів після завершення змагань туру, якщо цим Положенням не обумовлено інше. 

2. Статистична та оперативна інформації про кількість гравців, їх спортивну кваліфікацію, 

країни та регіони України, що представлені на змаганнях, просування спортсменів у сітці, 

про переможця туру і розподіл призових місць та інше надаються до Оргкомітету 

Суддівською колегією за надходженням, у розумні строки, протягом усього терміну 

перебігу змагань. 

10. Підготовка місць проведення і безпека змагань 

Установи-співорганізатори відповідають за підготовку місць проведення змагань і безпеку 

під час їх проведення у порядку, передбаченому Постановою 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”. 

11. Прапори і гімни 

У місці проведення змагань установи-співорганізатори можуть виставляти прапори 

(прапорці) країн, спортсмени з яких беруть участь у черговому турі. 

Під час проведення урочистих церемоній відкриття/закриття чергового туру може 

виконуватись гімн України. 

12. Протести 

1. У цілях цього Положення під протестами розуміються будь-які заперечення, що мають 

відношення до подій чи питань, які безпосередньо впливають на проведення матчів 

чергового туру UBA Cup 2017/2018, включаючи допуск спортсменів до змагань, стан 

спортивного обладнання, оснащення залів для проведення ігор, будь-яких порушень, але 

не обмежуючись лише цим. 
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2. Якщо у цій статті не вказано інше, протести у письмовій формі надаються Головному 

судді чергового туру протягом години після завершення матчу, з наступним негайним (але 

не пізніше ніж за дві години) спрямуванням цього протесту до Оргкомітету. 

3. Письмові протести з приводу допуску спортсменів до участі в змаганнях чергового туру 

передаються через Головного суддю до Оргкомітету протягом однієї години після 

відмови, але не пізніше дня реєстрації гравців. 

4. Протести з приводу стану більярдного столу, у тому числі його розмітки, території 

навколо нього та/або додаткових аксесуарів (оснащення, приладдя) заявляються 

спортсменом усно судді матчу перед його початком, з наступним письмовим 

повідомленням Оргкомітету через Головного суддю протягом години після завершення 

матчу. 

5. Протести з приводу інцидентів під час матчу заявляються спортсменом усно судді 

матчу негайно, з наступним письмовим повідомленням Оргкомітету через Головного 

суддю протягом години після завершення матчу. 

6. Рішення судді по факту гри не заперечуються. Такі рішення є остаточними і не можуть 

бути оскаржені. 

7. У випадку подання необґрунтованого чи безвідповідального протесту, невиконання 

будь-яких формальних вимог протесту, визначених цією статтею, Оргкомітет не приймає 

до розгляду такий протест. 

8. За прийнятими протестами Оргкомітет приймає рішення на свій розсуд, керуючись 

регламентуючими документами УБА, принципами розумності та адекватності. 

 

ІІІ. Учасники Турніру, їх права, обов'язки і сфера відповідальності 
 

13. УБА 

1. УБА у відповідності з пунктом 7 розділу І цього Положення є Засновником Турніру і 

власником усіх прав на нього. 

2. Комерційні права: 

 1) УБА є первісним власником усіх прав, що випливають із змагань Кубка 

Української більярдної асоціації “UBA Cup” 2017/2018, без будь-яких обмежень, що 

стосуються змісту, часу, місця та законодавства. До таких прав відносяться, у числі інших, 

фінансові права всіх видів, аудіовізуальні права і права на радіо-запис, права на 

відтворення і трансляцію, мультімедійні права, маркетингові та рекламно-

пропагандистські права тощо;  

 2) за УБА визнається право на використання та/або право УБА на субліцензування 

права на використання (на невиключній основі, назавжди і безвідплатно) будь-яких 

записів, прізвищ, фотографій та зображень (включаючи будь-які нерухомі зображення, чи 

зображення, що переміщуються), які можуть з'явитися або можуть бути зроблені у зв'язку 

з участю спортсменів (членів їх делегацій) в UBA Cup 2017/2018. У тих випадках, коли 

право УБА на використання та/або право УБА на субліцензування права на використання 

будь-яких записів, прізвищ, фотографій та зображень може стати власністю та/або 

контролюватися (бути у володінні) третіми особами, усі учасники Турніру у розумінні 

цього Положення повинні забезпечити, щоб зазначені треті особи відмовились, надали 

офіційну обіцянку і беззаперечно відступились та/або передали УБА ці права з негайним 

набуттям сили, з повною гарантією права власності, назавжди і без будь-яких обмежень у 

відношенні будь-яких аналогічних прав, з метою їх безперешкодного використання УБА, 

як зазначено вище. 
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3. Авторські права: 

УБА є первісним власником усіх прав на нематеріальне майно (немайнові права), що 

випливають із змагань Кубка Української більярдної асоціації “UBA Cup” 2017/2018, 

зокрема: 

 1) що мають відношення до символіки Турніру, а також права, що виникають 

відповідно до Закону України “Про авторське право і суміжні права”, міжнародних 

договорів щодо прав інтелектуальної власності, згоду на обов'язковість яких надав 

парламент України; 

 2) авторське право на це Положення, а також календар Турніру (турів і матчів), 

складений відповідно до цього Положення (частина третя статті 2). 

4. Відповідно до пункту 9 розділу І, інших статей цього Положення загальне керівництво 

Турніром здійснює УБА. Таке керівництво реалізується шляхом прийняття рішень її 

Правлінням, зокрема затвердженням положень, регламентів та інструкцій; виданням 

рекомендацій і циркулярних листів; призначенням складу Оргкомітету, Суддівської 

колегії; визначенням установ-співорганізаторів, партнерів, спонсорів і третіх осіб для 

участі в підготовці, організації і проведенні UBA Cup 2017/2018, укладання з ними 

спеціальних угод. 

5. УБА бере участь у формуванні призового фонду, залученні партнерів і спонсорів 

Турніру (чергового туру), компенсує витрати, пов'язані з проїздом і добовими членів 

делегації УБА, відряджених для участі у проведенні чергового туру UBA Cup 2017/2018. 

6. УБА звільняється від будь-яких дій, зобов'язань і відповідальності (позовів, збитків, 

штрафів, пені, витрат будь-якого характеру тощо) в результаті, у зв'язку чи за рахунок 

невиконання та/або неналежного виконання установами-співорганізаторами, партнерами, 

спонсорами, третіми особами, що уклали з ними  угоди, гравцями, їх тренерами, 

менеджерами, гостями та іншими членами їх делегацій цього Положення, Регламентів 

турів, інших інструкцій, рішень, директив, циркулярів УБА, які мають відношення до 

проведення UBA Cup 2017/2018. 

7. Будь-яке порушення цього Положення, Регламентів турів, інструкцій, рішень, директив 

циркулярів УБА, які не відносяться до компетенції іншого органу, розглядаються 

Правлінням УБА як останньою інстанцією. 

14. Оргкомітет 

1. Оргкомітет з проведення Кубка Української більярдної асоціації “UBA Cup” 2017/2018 

призначається Правлінням УБА і несе відповідальність за організацію і проведення 

Турніру  у відповідності зі Статутом УБА, цим Положенням і Регламентом кожного туру. 

2. До складу Оргкомітету, окрім представників засновників і членів УБА, можуть 

включатися представники партнерів і спонсорів Турніру, Головний суддя, судді або інші 

особи на розсуд Правління УБА.  

3. Очолює Оргкомітет і координує роботу членів Оргкомітету Генеральний секретар УБА 

(за посадою), який після консультацій з членами Оргкомітету одноосібно приймає 

рішення від його імені. 

4. До повноважень і сфер відповідальності Оргкомітету відносяться, серед інших питань: 

 1) здійснення контролю загальної підготовки до чергового туру, участь у 

виготовленні нагород, залученні партнерів, спонсорів і третіх осіб, що беруть участь у 

підготовці та проведенні Турніру (чергового туру); 
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2) прийом і обробка попередніх електронних (та/або письмових) заявок на участь у 

турі, прийняття рішень з приводу формату змагань, жеребкування і формування груп, 

турнірної сітки тощо; 

 3) визначення дат, часу і місць проведення матчів (програма, графіки туру); 

 4) подання звітів, рапортів, доповідних записок, пояснень і заперечень на протести 

і скарги до Правління УБА з метою їх розгляду у зв'язку з випадками, що відносяться до 

компетенції Правління; 

 5) заміна рейтингових гравців фінального туру, що не подали заявки на участь у 

турі, не прибули та/або вибули зі змагань; 

 6) розгляд протестів, в тому числі на дії Суддівської колегії, і прийняття 

відповідних заходів з метою перевірки їх допустимості; 

 7) прийняття остаточних рішень у випадках недотримання спортсменами 

(установами, що їх направляють) граничних строків та/або формальних вимог, які 

стосуються подання необхідних документів; 

 8) розгляд у відповідності з цим Положенням випадків відмови від гри; 

 9) прийняття рішень з приводу переносу матчів у зв'язку з надзвичайними 

обставинами; 

 10) прийняття рішень у випадку непередбачуваних обставин; 

 11) забезпечення зв'язку із засобами масової інформації (далі – ЗМІ), виготовлення 

прес-релізів, повідомлень для ЗМІ, організація прес-конференцій та інтерв'ю (УБА має 

право визначити умови акредитації представників ЗМІ на всіх заходах чергового туру); 

12) організація урочистих церемоній відкриття/закриття, нагородження переможців 

і призерів Турніру; 

13) розгляд будь-якого іншого питання UBA Cup 2017/2018, що не відноситься до 

компетенції і сфер відповідальності будь-якого іншого органу у відповідності з нормами 

цього Положення, Регламентів турів та Статуту УБА. 

5. Рішення, що прийняті Оргкомітетом, є остаточними, обов'язковими для виконання і не 

підлягають оскарженню. 

15. Суддівська колегія 

1. Суддівська колегія здійснює повноваження у відповідності з цим Положенням  і 

Регламентом туру, на підставі рішень, директив, циркулярів Правління УБА та 

Оргкомітету, керуючись діючими Правилами більярдного спорту, що затверджені 

Міністерством молоді та спорту України і відповідають Загальним правилам з піраміди, 

правилам з інших видів піраміди від 1 січня 2017 року Міжнародної конфедерації з 

піраміди, які мають пріоритетний характер у випадку розбіжностей. 

2. До повноважень і сфер відповідальності Суддівської колегії відносяться, серед інших 

питань: 

1) прийом документів від спортсменів у переддень початку змагань чергового туру, 

їх обробка та аналіз; 

2) вирішення спірних питань щодо допуску спортсменів до участі у змаганнях, 

підготовка матеріалів до Оргкомітету (за наявності протесту) щодо відмови у допуску 

спортсменів за формальними ознаками (частина друга статті 6 цього Положення); 

3) проведення жеребкування і формування груп, турнірної сітки тощо; 
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4) здійснення суддівства під час проведення матчів, трактування і роз'яснення 

правил піраміди, забезпечення однаковості в їх застосуванні, вирішення відповідних 

спорів між гравцями (арбітраж); 

5) контроль за виконанням спортсменами (установами, що їх направили) вимог 

цього Положення і приписів Регламенту чергового туру, застосування засобів 

дисциплінарного впливу, включаючи відсторонення спортсмена від гри і зарахування 

поразки в матчі; 

6) підтримання порядку серед уболівальників (забезпечення тиші та інше) під час 

проведення матчів, позбавлення їх права бути присутніми під час проведення гри у 

випадку грубих порушень; 

7) підготовка для розгляду Оргкомітетом первинних матеріалів з питань, які 

відносяться до його компетенції, зокрема передбачених частиною четвертою статті 14 

цього Положення; 

8) інформування Оргкомітету про статистику, перебіг змагань і результати 

чергового туру; 

9) складання рейтингу спортсменів за підсумками кожного туру; 

 10) оформлення звіту головного судді туру, рапортів щодо результатів змагань, 

протоколів матчів, упорядкування заявок та інших необхідних документів, що надаються 

до Оргкомітету. 

16. Установа-співорганізатор 

1. Правління УБА на підставі попередніх домовленостей (та/або після проведення 

конкурсу) затверджує визначену юридичну особу установою-співорганізатором 

проведення чергового туру UBA Cup 2017/2018. Установами-співорганізаторами можуть 

бути декілька юридичних осіб. 

2. Установа-співорганізатор несе відповідальність за організацію і проведення змагань 

чергового туру UBA Cup 2017/2018, а також за безпеку учасників цих змагань. 

3. Установа-співорганізатор підлягає нагляду і контролю з боку УБА та Оргкомітету, за 

якими залишається останнє слово з усіх питань, що стосуються організації і проведення 

чергового туру UBA Cup 2017/2018. Рішення Правління УБА є остаточними і не 

підлягають оскарженню. Установа-співорганізатор забезпечує негайне виконання будь-

якого рішення, прийнятого Оргкомітетом, Правлінням УБА стосовно її зобов'язань і сфер 

відповідальності. 

4. Правовідносини, ділові стосунки та фінансові питання між установою-

співорганізатором і УБА регулюються спеціальною цивільно-правовою угодою 

(договором), яка укладається в письмовій формі протягом робочого тижня після 

призначення юридичної особи установою-співорганізатором, а також додатками до цієї 

угоди, цим Положенням і Регламентом туру, які є невід'ємними частинами цієї 

спеціальної угоди, інструкціями, рішеннями, листами УБА, директивами і 

рекомендаціями Оргкомітету. Установа-співорганізатор зобов'язується дотримуватися 

вищезазначеної спеціальної угоди з УБА, Статуту, інструкцій, рішень, циркулярних листів 

УБА, директив і рекомендацій Оргкомітету. 

5. Зобов'язання і сфери відповідальності, які містяться в документах, згаданих у частині 

четвертій цієї статті, мають на увазі, але не обмежуються лише цим: 

 1) підготовка та надання приміщень, обладнання для проведення змагань і 

висвітлення їх перебігу (більярдні столи для гри та окремо для організації трансляції, 

технічна інфраструктура для ЗМІ – підключення до мережі, доступ до інтернету), 

забезпечення порядку та будь-якого виду безпеки (пожежної, санітарної тощо) у місцях 
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проведення змагань, та/або в будь-яких інших місцях, пов'язаних з організацією і 

проведенням чергового туру, у співпраці з органами державної влади і місцевого 

самоврядування відповідно до положень 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”; 

 2) забезпечення присутності технічного персоналу (найманих працівників 

установи-співорганізатора) в достатній кількості для обслуговування змагань туру та 

гарантування безпеки; 

 3) оформлення договорів страхування за погодженням з УБА від усіх ризиків, 

пов'язаних з організацією і проведенням змагань чергового туру, включаючи страхування 

відповідальності по відношенню до: приміщень, пов'язаних з організацією і проведенням 

змагань; членів делегації УБА, Оргкомітету, Суддівської колегії, інших осіб, що беруть 

участь в організації і проведенні чергового туру, за виключенням обслуговуючого 

персоналу (найманих працівників установи-співорганізатора), а також спортсменів і 

членів їх делегацій; 

 4) оформлення страхування відповідальності від можливих нещасних випадків і 

смерті глядачів; 

 5) участь у формуванні призового фонду, виготовленні нагород, залученні 

партнерів і спонсорів чергового туру; 

 6) розповсюдження квитків на платній і безоплатній основі, при цьому відповідно 

до спеціальної угоди з УБА частина квитків передається Оргкомітету для керівництва 

УБА і гостей. 

6. На виконання своїх повноважень, а також положень документів, що зазначені вище 

(частина четверта цієї статті), установа-співорганізатор приймає рішення, видає накази і 

розпорядження, укладає угоди з третіми особами та вчиняє будь-які інші юридично 

значимі дії. 

7. Установа-співорганізатор звільняє УБА від будь-якої відповідальності і відмовляється 

від будь-яких претензій на адресу УБА і до членів її делегації у зв'язку з будь-якими 

збитками в результаті будь-якої дії чи помилки, пов'язаної з організацією і проведенням 

чергового туру UBA Cup 2017/2018. 

17. Партнери 

1. Партнери – фізичні та юридичні особи, які співпрацюють з УБА в цілях цього 

Положення на підставі спеціальних цивільно-правових угод. 

2. Характер (спосіб) участі Партнерів в організації і проведенні Турніру (його окремого 

туру), права та обов'язки сторін визначаються спеціальною цивільно-правовою угодою, 

що укладається в письмовій формі у розумні строки до початку чергового туру та/або 

всього Турніру (1-го туру). 

18. Спонсори 

1. Спонсори – фізичні та юридичні особи, з якими УБА має угоди про добровільну 

матеріальну, фінансову, організаційну та іншу підтримку Турніру та/або його окремого 

туру з метою популяризації виключно свого імені, найменування, свого знака для товарів і 

послуг.  

2. Характер добровільної підтримки, її розміри, права та обов'язки сторін визначаються 

спеціальною цивільно-правовою угодою, що укладається в письмовій формі в розумні 

строки, які дозволяють здійснити всі її приписи. 
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19. Спортсмени (гравці) 

1. Заявку на участь у черговому турі (окрім фінального) у порядку, що передбачений 

статтею 6 цього Положення, можуть подавати спортсмени без обмежень щодо спортивних 

класів, належності до організацій спортивного спрямування, полу, віку, громадянства (в 

тому числі особи без громадянства), яким не заборонений компетентними органами 

держави в'їзд на територію України. 

2. Учасниками змагань (гравцями) чергового туру є спортсмени, що допущені 

Суддівською колегією (Оргкомітетом) до проведення ігор цього туру. 

Рішення про допуск до проведення ігор спортсменів, які походять та/або проживають чи 

проживали на тимчасово окупованих і непідконтрольних Україні територіях, приймається 

виключно Оргкомітетом за поданням Суддівської колегії. 

3. Спортсмени беруть участь у заходах чергового туру, а також в іграх з піраміди за 

підсумками жеребкування і формування груп, згідно з турнірною сіткою, у дні/години в 

приміщеннях та на обладнанні, що визначені програмою туру (Регламент туру) і 

Суддівською колегією. 

4. Форма одягу гравців, що передбачена діючими Правилами спортивних змагань з 

більярдного спорту, є обов'язковою під час відкриття туру, проведення ігор, церемонії 

нагородження і закриття туру, заходів, організованих Оргкомітетом для спортсменів і 

представників ЗМІ (аудіовізуальні зйомки, фотосесії, прес-конференції, інтерв'ю тощо). 

Забороняється застосування будь-якої зовнішньої реклами у будь-якому вигляді на 

спортивній формі, крім реклами найменування країни і спортивного клубу (організації, 

об'єднання), які представляє спортсмен або спонсорували спортсмена, а також реклами, 

що виготовлена Оргкомітетом, і яка є обов'язковою для використання кожним гравцем під 

час заходів, передбачених попереднім абзацом. 

На предметах спортивної екіпіровки (спортивна форма, особисті сумки, кейси для київ, 

інші аксесуари), а також на тілі гравців їх тренерів, менеджерів, гостей та інших 

причетних осіб (далі – члени делегації) не повинно бути повідомлень чи лозунгів 

комерційного, політичного, релігійного або особистого характеру будь-якою мовою чи в 

будь-якій формі. 

5. Під час кожного туру спортсмен та/або його законний представник (для неповнолітніх), 

організація, що направила спортсмена, несуть відповідальність за: 

 1) поведінку гравця (членів його делегації), в тому числі, за вживання гравцями 

алкоголю, допінгу, будь-яких інших стимуляторів, використання електронних пристроїв 

зв'язку під час проведення матчу, що категорично забороняється цим Положенням; 

 2) оформлення обов'язкового страхового покриття від усіх ризиків, включаючи 

страхування на випадок травми, хвороби, нещасного випадку тощо для всіх членів 

делегації і, в першу чергу, гравця; 

 3) оплату будь-яких витрат гравця, членів його делегації; 

 4) оплату будь-яких витрат гравця, членів його делегації, пов'язаних із збільшенням 

терміну перебування (понад попередньо встановлених строків проведення туру); 

 5) своєчасне звернення до компетентних органів держави за отриманням в'їзних віз 

(за потребою); 

 6) присутність на заходах для ЗМІ (у випадку запрошення) та інших офіційних 

заходах туру відповідно до цього Положення; 
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 7) заповнення і підписання документів, що передбачені Оргкомітетом, цим 

Положенням і Регламентом туру (заявка на участь, протокол матчу, бухгалтерські 

відомості та інше); 

 8) дотримання гравцем, членами його делегації рішень Суддівської колегії, 

директив і циркулярів Оргкомітету, норм цього Положення, Регламенту туру, Статуту, 

інструкцій та рішень УБА, національного і міжнародного законодавства; 

9) додержання гравцем принципів чесної гри, Правил більярдного спорту, що 

затверджені Міністерством молоді та спорту України, Загальних правил з піраміди, 

правил з інших видів піраміди від 1січня 2017 року МКП. 

20. Уболівальники (глядачі) 

1. Уболівальниками є фізичні особи, що допущені на платній, або безоплатній основі до 

спостереження за проведенням ігор, а також офіційних заходів чергового туру UBA Cup 

2017/2018. 

2. Уболівальники відповідають за свою поведінку і повинні дотримуватись встановлених 

правил безпеки під час проведення спортивних і культурно-масових заходів, виконувати 

приписи цього Положення, директиви Оргкомітету і настанови Суддівської колегії. 

3. У випадку порушення зазначених правил, уболівальники рішенням Суддівської колегії 

(судді) можуть бути видалені із зали, де проходять змагання. У цьому разі кошти за 

квиток (якщо спостереження здійснювалось на платній основі) уболівальнику не 

повертаються. 

4. Продані квитки (якщо спостереження здійснювалось на платній основі) залишаються 

дійсними у випадку перенесення матчів за виняткових обставин, або уболівальникам 

повертаються кошти на їх вимогу. 

 

ІV. Прикінцеві положення 
 

21. Питання, що не обумовлені цим Положенням 

1. Оргкомітет буде приймати рішення з питань, що не обумовлені цим Положенням, а 

також у випадках особливих чи непередбачуваних обставин. 

2. Відступлення (відмова) УБА від будь-яких норм цього Положення буде дійсним лише у 

випадку їх письмового оформлення відповідно до статутних процедур УБА і не означає у 

наступному як відмову УБА та/або позбавлення УБА права наполягати на безумовному 

виконанні будь-якого припису цього Положення чи будь-яких документів, згаданих у 

цьому Положенні. 

22. Вирішення суперечок 

1. Усі суперечки, що мають відношення до UBA Cup 2017/2018 повинні терміново 

вирішуватись шляхом переговорів. 

2. У відповідності з цим Положенням усі учасники UBA Cup 2017/2018 погоджуються і 

підтверджують, що вони: 

 1) не мають права звертатись до суду загальної юрисдикції з приводу врегулювання 

суперечностей комерційного чи дисциплінарного характеру, оскільки це відноситься до 

виключної компетенції УБА; 

 2) можуть звернутись за допомогою лише до Спортивного арбітражного суду 

(Court of Arbitration for Sport – CAS), у Лозанні, Швейцарія, після того як будуть вичерпані 

всі внутрішні можливості УБА, передбачені цим Положенням, за умов, що будь-який 
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арбітражний процес у САS повинен регламентуватися Кодексом арбітражу зі спортивних 

питань САS. 

3. Будь-які суперечки з приводу виконання зобов'язань між УБА та установами-

співорганізаторами, партнерами, спонсорами і третіми особами мають бути врегульовані 

як це передбачено в спеціальних цивільно-правових угодах (договорах) між ними. 

4. У випадку будь-яких розбіжностей між цим Положенням і директивами, виданими 

установами-організаторами, партнерами, спонсорами чи третіми особами, що беруть 

участь у підготовці і проведенні UBA Cup 2017/2018, текст (норми) цього Положення 

будуть мати переважну силу. 

23. Мови 

Це Положення укладене трьома мовами: українською, російською та англійською. У 

випадку будь-яких різночитань (розбіжностей) у зазначених примірниках, переважну силу 

має текст в українській редакції. 

24. Набуття чинності 

Це Положення набуває чинності після його затвердження Правлінням УБА та 

оприлюднення на офіційному веб-сайті УБА. 
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Додаток 1. 

З А Я В К А 

на участь у ____ турі 

Кубка Української більярдної асоціації “UBA Cup” 2017/2018 
(___________________) 

(числа проведення туру) 

Я, ______________________________________________________, 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

цим заявляю про свою участь у ______ турі Кубка Української більярдної асоціації “UBA 

Cup” 2017/2018. 

Повідомляю про себе наступні персональні дані та даю згоду на їх обробку і 

зберігання: 

1. Число, місяць, рік народження ______________________________________________ 

2. Громадянство ____________________________________________________________ 

3. Номер паспорту, ким і коли виданий _________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. Реквізити свідоцтва про народження та прізвище, ім'я, по батькові законного 

представника (для неповнолітніх)______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Клуб, спортивне товариство, за які виступає спортсмен __________________________ 

_________________________________________________________________________ 

6. Установа (організація), яка направила спортсмена за свій рахунок (спонсори): 

_________________________________________________________________________ 

7. Спортивний клас (за наявності) _____________________________________________ 

 Підтверджую, що з Положенням про Кубок Української більярдної асоціації “UBA 

Cup” 2017/2018 і Регламентом туру ознайомлений та зобов'язуюсь їх дотримуватись, 

зокрема частини п'ятої статті 6 зазначеного Положення. 

До заявки додаю: 

1. Паспорт (свідоцтво про народження для неповнолітніх) та фотокопії цих 

документів. 

2. Довідку лікаря. 

3. Страховий поліс та його фотокопію. 

4. Класифікаційну книжку (за наявності спортивного класу) та її фотокопію. 

5. Фотокопію документу, що підтверджує перерахування вступного внеску. 

“_____”___________201__ р. 

 

Підписи: ______________  _______________ /ПІБ спортсмена/ 

______________  _______________ /ПІБ законного представника/ 

______________  _______________ /ПІБ керівника установи, що 

                       МП                                                                         направила спортсмена/ 

 

Генеральний секретар УБА                                           В. В. Долженко  


