
Р Е Г Л А М Е Н Т 

фінального туру Кубка Української більярдної асоціації «UBA Cup» 2017/2018 

Преамбула 

Цей Регламент деталізує порядок проведення фінального туру Кубка Української більярдної 

асоціації «UBA Cup» 2017/2018 (далі – фінальний 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. 

Фінальний тур UBA Cup 2017/2018 проводиться з вільної піраміди (за правилами Buffalo) під 

егідою громадської спілки «Українська більярдна асоціація». 

1. Строки и місце проведення 

Фінальний тур UBA Cup 2017/2018 проводиться з 26 по 30 травня в Житомирі в БК «Арена» (вул. 

Вітрука, 9-А). 

2. Попередня заявка на участь і реєстрація учасників. 

В фінальному турі беруть участь 32 гравці, що займають найвищі місця в рейтингу UBA Cup 

2017/2018, та виконали умови щодо участі не менш, ніж в шести відбіркових турах. 

Всі учасники фінального туру зобов’язані подати заявки щодо участі не пізніше 20:00 19 травня. В 

разі відмови кого-небудь з гравців топ-32 від участі в фінальному турнірі, право участі отримують 

наступні гравці, починаючи з 33-го номеру рейтингу. 

Повний список учасників фінального туру: 

1. Артур Півченко 

2. Юрій Смирнов 

3. Андрій Клєстов 

4. Володимир Перкун 

5. Павло Радіонов 

6. Владислав Волик 

7. Станіслав Тимчий 

8. Андрій Родіонов 

9.Артем Матвійчук 

10.Марк Плєшко 

11.Богдан Рибалко 

12.Євген Талов 

13.Олег Галушко 

14.Богдан Шугалей 

15.Микита Гоменюк 

16.Андрій Тихий 

17.Ігор Литовченко 

18.Олексій Шульженко 

19.Максим Осичнюк 

20.Іван Олійник 

21.Владислав Єленич 

22.Сергій Коваленко 

23.Владислав Прохоренко 

24.Микита Адамець 

25.Сергій Пєтраш 



26.Анатолій Сокальський 

27.Юрій Тарасюк 

28.Анатолій Менюк 

29.Данило Говтва 

30.Олексій Руденко 

31.Максим Шиманський 

32.Станіслав Нікіпорець. 

Особиста реєстрація: 

для гравців 17-32 – 25 травня з 17:00 до 20:00 

для гравців 9-16 – 26 травня з 17:00 до 20:00 

для гравців 1-8 – 27 травня з 17:00 до 20:00 

 

3. Вступний внесок 

Вступний внесок спрямовується на карточку № 5218572212409333 у ПриватБанку одночасно з 

подачею заявки. 

Вступний внесок для одного учасника складає 1 200 (тисячу двісті) гривень. 

4.  Порядок проведення і розклад змагань 

Фінальний тур UBA Cup 2017/2018 триватиме протягом п’яти днів, починаючи суботою, 26 травня і 

закінчуючи середою, 30 травня.  

26 травня, субота. Перший кваліфікаційний раунд. Беруть участь 16 гравців, що посідають в 

рейтингу UBA Cup 2017/2018 місця з 17 по 32. За системою до двох поразок по сітці 16х8 

визначаються вісім кращих. При цьому в першому колі грають 17-й номер рейтингу з 32-м, 18-й – з 

31-м, і так далі. Всі зустрічі – до 6 перемог. 

 

11:30 – урочисте відкриття турніру. 

12:00 – перше коло 

15:00 – друге коло 

18:00 – третє коло. 

27 травня, неділя. Другий кваліфікаційний раунд. До вісімки переможців першого кола додаються 

гравці, що посідають в рейтингу UBA Cup 2017/2018 місця з 9 по 16. При цьому гравці, що пройшли 

перший кваліфікаційний раунд без поразок, грають в першому колі з гравцями, що займають у 

рейтингу місця з 13 по 16, а гравці, що пройшли перший кваліфікаційний раунд з однією поразкою, 

грають в першому колі з гравцями, що займають у рейтингу місця з 9 по 12. Конкретний суперник 

визначається жеребкуванням. Всі зустрічі – до 7 перемог. 

11:00 – перше коло 

15:00 – друге коло 

19:00 – третє коло. 

28 травня, понеділок. Плей-оф – гра на вибування. До вісімки переможців другого кола додаються 

гравці, що посідають в рейтингу UBA Cup 2017/2018 місця з 1 по 8. При цьому гравці, що пройшли 

перший кваліфікаційний раунд без поразок, грають в першому колі з гравцями, що займають у 

рейтингу місця з 5 по 8, а гравці, що пройшли перший кваліфікаційний раунд з однією поразкою, 

грають в першому колі з гравцями, що займають у рейтингу місця з 1 по 4. Конкретний суперник 

визначається жеребкуванням. На стадії 1/8 та 1/4 фінала зустрічі граються до 9 перемог. 



12:00 – 1/8 фіналу. 

18:00 – 1/4 фіналу. 

 

29 травня, вівторок. 1/2 фіналу.  

Півфінальні зустрічі граються на одному столі за наступною схемою: 

 

12:00 – перша пара грає першу сесію (10 партій) 

15:00 – друга пара грає першу сесію (10 партій) 

18:00 – перша пара грає другу сесію 

21:00 – друга пара грає другу сесію.  

Яка саме пара буде починати, а яка – грати другою, визначається жеребкуванням. 

30 травня, середа. Фінал. 

Фінальна гра проводиться до 16 перемог у три сесії. 

 

12:00 – перша сесія (10 партій) 

16:00 – друга сесія (9 партій) 

20:00 – третя сесія. 

5. Правила 

Фінальний 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; 

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 (кулі, які впали у лузу випадково, зараховуються за умов, якщо в ударі брали 

участь не більше двох куль та не більше одного борту, все інше повинно бути  об'явлено). 

6. Арбітраж 



Арбітражні функції під час проведення змагань фінального туру UBA Cup 2017/2018  виконує 

Суддівська колегія на чолі з Головним суддею – Русланом Кориненком. Півфінальні і фінальну 

зустріч в якості судді біля столу обслуговує професор Олександр Безносюк. 

7. Призовий фонд 

Призовий фонд фінального туру UBA Cup 2017/2018 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 місце – по 20 000 (двадцять тисяч) гривень 

5-8 місце – по 10 000 (десять тисяч) гривень 

9-16 місце – по 5 000 (п’ять тисяч) гривень. 

 

8. 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 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. 

9.  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». 

10. Розміщення учасників турніру. 

Для розміщення учасників та гостей турніру пропонуються наступні готелі: 

 

Готель «Рейкарц», пл. Замкова, 5/8, +38 0412 55-89-10 

Готель «Додо», вул. Ватутіна, 13, +38 (0412) 46-46-64 

Готель «Петроград», вул. Саєнко, 152-а, +38 (0412) 46-50-58, 46-50-57 

Готель «Гермес», майдан Визволення, 8а, (096) 055-56-55 

Готель «Ялинка», пр. Миру, 50, (0412)55-14-88, (093)031-00-01, (098)77-288-77, (050)215-98-88 

Готель «Гостинний двір», пер. Шодуарівський, 4, (097)313-56-97, (066)28-30-122, (093)798-82-72 

        



Цей Регламент є офіційним викликом на фінальний тур Кубку Української більярдної асоціації UBA 

Cup 2017/2018. 


