Додаток 1
до протоколу № 2 засідання Правління УБА від 20.01.2018

РЕГЛАМЕНТ
6-го туру Кубка Української більярдної асоціації “UBA Cup” 2017/2018
Преамбула
Цей Регламент деталізує порядок проведення 6-го туру Кубка Української
більярдної асоціації “UBA Cup” 2017/2018 (далі – 6-й тур UBA Cup 2017/2018) і становить
невід’ємну частину Положення про Кубок Української більярдної асоціації “UBA Cup”
2017/2018 (далі – Положення) та застосовується разом із зазначеним Положенням як
єдиний документ.
6-й тур UBA Cup 2017/2018 є рейтинговим. Він проводиться з вільної піраміди (за
правилами Buffalo) в якості одного з восьми попередніх, кваліфікаційних змагань для
визначення найкращих 32 гравців з рейтингу, що візьмуть участь у фінальному турі в
травні 2018 року.
6-й тур UBA Cup 2017/2018 є відкритим змаганням в одиночному розряді серед
чоловіків, жінок та юнацтва, який проводиться під егідою громадської спілки “Українська
більярдна асоціація”.

1. Строки и місце проведення
6-й тур UBA Cup 2017/2018 проводиться з 17 по 21 лютого 2018 року в Києві в:
БК “ЛІДЕР”

– вул. Семена Скляренка, буд. 5, 3-й поверх;

БК “ПЛАТОН”

– вул. Кудряшова, буд. 20А, 2-й поверх.

2. Попередня заявка на участь і реєстрація спортсменів
Попередню заявку на участь спортсмена в 6-му турі UBA Cup 2017/2018 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.
Попередня заявка здійснюється лише за офіційною формою, що є додатком до
Положення, яка надсилається одночасно на електронні пошти Оргкомітету
(platonsvbk@gmail.com) та Суддівської колегії (ukrkorall@gmail.com) до 16 лютого 2018
року.
Реєстрація спортсменів проводиться Суддівською колегією 16 лютого 2018 року з
12-00 до 20-00 (за адресою: БК “ЛІДЕР”, вул. Семена Скляренка, буд. 5, 3-й поверх).
Для реєстрації та допуску спортсмена до змагань туру надаються:
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.
Увага!
Спортсмен не допускається до змагань 6-го туру UBA Cup 2017/2018 не зважаючи
на попередні результати, якщо він не оформить особисто заявку за офіційною формою.
Заявка (одна) оформлюється для участі в 6-му та всіх наступних турах UBA Cup
2017/2018.

3. Вступний внесок
Вступний внесок спрямовується на карточку № 5218572212409333 у ПриватБанку
одночасно з подачею заявки.
Вступний внесок для одного спортсмена складає 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 300 (триста) гривень з кожної особи.

4. Сіяння гравців
Сіяння зареєстрованих та допущених до змагань гравців у 6-му турі UBA Cup
2017/2018 здійснюватиметься Суддівською колегією 16 лютого 2018 р. з 20-00 до 21-00 за
результатами рейтингу після 5-х турів UBA Cup 2017/2018.
Розклад ігор буде опублікований 16 лютого 2018 р. після 21-00 на сайтах Billiard
NEWS та Української більярдної асоціації.

5. Порядок проведення і розклад змагань
6-й тур UBA Cup 2017/2018 триватиме протягом п’яти днів, починаючи з суботи, 17
лютого, і завершуючи середою, 21 лютого 2018 року.
17-18 лютого (субота-неділя) 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).
Увага!
Гравці, що посідають перші 16 місць у рейтингу UBA Cup 2017/2018 за підсумками
попередніх п’яти турів, починають 6-й тур зі стадії “плей-оф”.
При цьому:
-

ці гравці зобов’язані подати заявку на участь не пізніше 14 лютого 2018 р. до 20:00,
щоб у разі відмови від участі в турі, організатори встигли замінити їх на гравців,
які посідають в рейтингу місця, починаючи з 17-го (ті, що зареєструвалися після
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зазначеного терміну, грають у турі на загальних підставах, починаючи з
кваліфікації);
- якщо цей гравець не прийме участі в 6-му турі, у разі збереження місця в першій
шістнадцятці за підсумками цього туру, втрачає можливість починати 7-й тур зі
стадії “плей-оф” і буде грати на загальних підставах (з кваліфікації).
Гра на вибуття розпочинається з понеділка, 19 лютого. 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,
20 лютого, тривають матчі 1/8 і 1/4 фіналу. У середу, 21 лютого, – півфінали і фінал.
Таким чином:
17 лютого, субота, БК “ЛІДЕР”
11-00 -

відкриття 6-го туру

11-30 -

початок ігор

18 лютого, неділя, БК “ЛІДЕР”
11-00 -

початок ігор

19 лютого, понеділок, БК “ЛІДЕР”
11:00 – 1/64 фіналу (у випадку участі в змаганнях 110 гравців і більше)
15:00 – 1/32 фіналу
19:00 – 1/16 фіналу
20 лютого, вівторок, БК “ЛІДЕР”
11:00 – 1/8 фіналу
15:00 – 1/4 фіналу
21 лютого, середа, БК “Платон”
11:00 – 1/2 фіналу
14:00 – фінал, закриття 6-го туру (нагородження переможців).
Тривалість одного матчу:
групові змагання

– до 6 перемог;

“плей-оф”

– до 8 перемог;

фінал

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

6. Правила
6-й тур UBA Cup 2017/2018 відбудеться з вільної піраміди за Офіційними
міжнародними правилами з вільної піраміди, що набули чинності з 01.01.2018 р., з
наступними змінами (за правилами Buffalo):
1) для правильного початкового удару достатньо, щоб биток виконав правило відіграшу;
2) правило відіграшу:
а) правильним відіграшем є удар битком по прицільному шару, у результаті чого
один з шарів торкається двох бортів, а другий – здійснює перекат лінії середини поля, або
ж один з шарів виконує обидві умови;
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б) у випадку передачі руху третім шарам, виконання умов відіграшу ними також
зараховується;
в) черговість виконання умов не має значення;
г) торкання шаром двох бортів у зоні лузи також зараховується як правильний
відіграш (виняток: атака середньої лузи прицільним шаром була здійснена з “пасивної
зони”. Зона лузи визначається таким чином: шар ставиться в лузі максимально близько до
місця падіння, другий ставиться з торканнями першого шару і борту. Відмітка наноситься
на борт по краю другого шару перпендикулярно борту. Аналогічно на іншому борту.
“Пасивна зона” це ігрове поле поміж уявною лінією, що проведена від центру малого
борту до центру середньої лузи, і великим бортом, який прилягає до неї);
3) у випадку штрафу, порушник знімає шар зі своєї полиці та виставляє його на передню
відмітку (якщо під час штрафу у порушника не має зіграних шарів, виставляється перший
же зіграний ним шар у цій партії);
4) гра є замовною (шари, які впали у лузу випадково, зараховуються за умов, якщо в ударі
брали участь не більше двох шарів и не більше одного борту, все інше повинно бути
об'явлено).

7. Арбітраж
Арбітражні функції під час проведення змагань 6-го туру UBA Cup 2017/2018
виконує Суддівська колегія на чолі з Головним суддею – Русланом Кориненком.

8. Призовий фонд
Призовий фонд 6-го туру UBA Cup 2017/2018 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.

9. Форма одягу і поведінка гравців
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, а також 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 і надана Оргкомітетом, і яка є обов’язковою для використання кожним
гравцем під час заходів, передбачених вище.
Поведінка гравців під час змагань регламентується статтею 19 Положення про
Кубок Української більярдної асоціації “UBA Cup” 2017/2018. Вживання гравцями
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алкоголю, допінгу, будь-яких інших стимуляторів на змаганнях, використання
електронних пристроїв зв’язку під час проведення матчу (за винятком перерв у грі)
категорично забороняється Положенням та цим Регламентом.

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 культурновидовищних заходів”.
Цей Регламент є офіційним викликом на змагання 6-го туру.
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