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ПЕРЕДМОВА 

 

Спортивні змагання є одними з найбільш ефективних видів 

організації масової оздоровчої та спортивної діяльності у вищих 

навчальних закладах. Вони виконують подвійну функцію: з однієї 

сторони, це підсумок навчально-тренувального процесу, з іншої – 

відіграють важливу соціальну роль, є носієм позитивних емоцій, 

урізноманітнюють студентське життя, вносять елементи здорового 

суперництва, конкуренції, пропагують спортивний спосіб життя 

серед молодих людей.  

Система змагань у ВНЗ побудована за принципом «від 

простого до складного», від внутрішніх університетських змагань 

до міжнародних студентських змагань. У Національному 

університеті водного господарства та природокористування  

баскетбол є одним із популярних видів спорту, що включений до 

навчальної програми з фізичного виховання і дає можливість не 

тільки займатися цим видом спорту, але й прийняти участь у 

змаганнях різного рангу майже кожному студенту. Студенти, які 

займаються у спортивних секціях з баскетболу, приймають участь 

не тільки у внутрішніх змаганнях, але й гідно представляють наш 

університет на змаганнях різного ґатунку, таких як першість 

м. Рівне серед КФК, обласна універсіада, чемпіонат АБЛ 

Рівненщини, а також всеукраїнських змаганнях – Студентська 

баскетбольна ліга України, чемпіонат України серед команд вищої 

ліги.  

Успіх будь-яких змагань залежить від ретельної підготовки. 

Змагання, що організовані на належному рівні, сприяють 

підвищенню спортивної майстерності учасників і одночасно є 

засобом популяризації баскетболу серед студентської молоді.  

Матеріал, наведений в методичних вказівках, відображає 

особливості організації та проведення змагань з баскетболу та дає 

студентам можливість ознайомитись зі значенням і видами 

змагань, а також системами розіграшів.  
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1. Класифікація змагань 

Усі змагання поділяють на дві основні групи: масові і 

кваліфікаційні.  

До першої групи відносяться змагання, учасники яких не 

мають високого рівня підготовленості та не ставлять за мету 

досягнення високих спортивних результатів. Для них характерна 

велика кількість учасників, дотримання спортивних правил, 

доступність для всіх бажаючих. Організація їх супроводжується 

певними труднощами: необхідність великої кількості суддів, місць 

змагань, злагодженість у роботі суддівського апарату тощо. 

До другої групи входять змагання, учасники яких мають 

високий рівень підготовленості і намагаються досягти найвищих 

спортивних результатів. Вони менш різноманітніші, але більш 

напружені. До них допускається обмежена кількість найбільш 

підготовлених команд, проводяться за міжнародними правилами із 

залученням кваліфікованих суддів на кращих спортивних 

спорудах, з відповідними умовами для глядачів.  

За характером змагання з баскетболу можуть бути тільки 

командними, за організаційною формою – офіційними (головними) 

та товариськими (допоміжними). 

Види змагань:  

– першості та чемпіонати – це найбільш відповідальні 

змагання, за результатами яких команді-переможцю присвоюється 

звання чемпіона; 

– змагання на кубок проводяться за системою з вибуванням, 

що дозволяє залучати максимальну кількість учасників та досить 

швидко виявити переможця. До змагань на кубок допускаються 

команди різного рівня підготовленості з залученням сильніших 

команд на завершальних етапах;  

– зрівняльні змагання проводяться всередині колективу 

серед команд, що мають різний рівень підготовленості. Щоб 

підтримати спортивний інтерес і створити умови для напруженого 

протиборства, сили команд штучно зрівнюються. Більш слабка 

команда отримує до початку зустрічі певну кількість очок – фору. 

Фора може бути різною – це залежить від різниці у класі команд; 
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– класифікаційні змагання проводять з метою визначення 

рівня спортивної підготовки команд і виконання ними різних 

вимог; 

– відбіркові змагання проводяться з метою виявлення 

сильніших команд для участі їх у більш масштабних змаганнях. 

Спочатку проводять відбіркові ігри для виявлення команд-

учасників фінального туру, а потім – фінальні ігри; 

– матчеві зустрічі передбачені календарем спортивних 

змагань. Цей вид змагань дозволяє перевірити підготовленість 

команди у виступах на вищому міжнародному рівні, сприяє 

розвитку дружніх відношень між спортсменами різних країн; 

– контрольні зустрічі проводяться з метою перевірки 

готовності до відповідальних змагань, з метою награвання 

оптимального складу гравців та відпрацювання тактичних схем 

гри; 

– показові зустрічі вирішують завдання популяризації 

баскетболу та демонстрації спортивної майстерності. Для подібних 

зустрічей запрошуються, як правило, команди високого класу; 

– бліц-турніри проводяться з великою кількістю команд на 

протязі одного дня. Для зменшення часу на проведення змагань 

зменшують тривалість зустрічей. Такі змагання зазвичай 

присвячуються відкриттю сезону, різним святам або пам’ятним 

датам. 

Спортивні змагання у вищих навчальних закладах - одна з 

найбільш ефективних форм організації масової оздоровчої і 

спортивної роботи. Вся система студентських спортивних змагань, 

в тому числі з баскетболу, в університетах побудована на основі 

принципу "від простого до складного", тобто від внутрішніх 

змагань у навчальній групі, на першість курсів до міжвузівських та 

міжнародних студентських змагань. 

В системі фізичного виховання ВНЗ виділяють: 

- внутрішні змагання; 

- зовнішні змагання; 

- міжнародні змагання (Табл.1). 

Змагання проводяться в три етапи, що дає можливість 
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кожному студенту, який має відповідну підготовку та 

допущенному лікарем, прийняти в них участь. 

Таблиця 1 

Класифікація змагань 
Внутрішні змагання Зовнішні змагання Міжнародні змагання 

На першість 

навчальних груп 

Районні  Матчеві  

На першість курсів Міські  Товариські  

На першість 

факультетів 

Обласні  Універсіади  

Першість серед 

гуртожитків 

Зональні  Чемпіонати Європи та 

Світу 

Першість ВНЗ Всеукраїнські  Олімпійські ігри 

 

Перший етап – внутрішні університетські змагання на 

першість навчальних груп, курсів, факультетів, гуртожитків, ВНЗ. 

Другий етап – змагання на першість районів, міст, 

областей, регіонів. 

Третій етап – фінальні змагання на першість України. 

 

2. Організація і проведення змагань  

Змагання відносяться до найбільш складних форм, що 

використовуються у системі фізичного виховання. Їх ефективність 

залежить від якості проведення. Тому організації змагань 

необхідно надавати великого значення. 

Виділяють наступні етапи підготовки і проведення змагань: 

підготовчий, основний (змагальний), заключний (Табл. 2). 

1 етап - підготовчий. На цьому етапі вирішуються наступні 

завдання: 

а) ухвалення рішення про проведення змагань, призначення 

керівників; 

б) визначення мети, завдань змагань; 

в) складання календарного плану, положення про змагання; 

г) планування; 

д) складання кошторису та знаходження джерел фінансування; 
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е) публічне повідомлення про захід; 

ж) остаточне планування, підготовка і організація заходу, 

розсилка запрошень; 

з) підготовка місця проведення, монтаж устаткування. 

Таблиця 2 

Схема організації та проведення змагань 

Етап підготовки Зміст роботи 

Підготовчий 
(починається за 1–2 
місяці до початку 
змагань)  

Складання положення про змагання.  
Складання кошторису.  
Затвердження головної суддівської колегії.  
Обробка попередніх заявок.  
Жеребкування команд.  
Складання календарю змагань.  
Підготовка програм, афіш та ін.  

Заключна частина 
підготовчого етапу (за 
1–2 дні до початку 
змагань)  

Прийом учасників (розміщення, харчування).  
Нарада представників та суддів.  
Складання графіку тренувань.  
Підготовка залу, службових приміщень.  
Розробка сценарію відкриття і закриття 
змагань.  
Репетиція відкриття і закриття змагань.  
Підготовка суддівських протоколів  

Основний 
(змагальний) 

Суддівство змагань.  
Підведення підсумків після кожного дня.  
Нарада суддів і представників.  
Екскурсії, відвідання музеїв, театрів, 
історичних та пам’ятних місць  

Заключний  Підготовка звіту головного судді.  
Підготовка матеріалів змагань представникам 
команд.  
Заключна нарада.  
Від’їзд команд.  

 

Підготовка до змагань завчасно проводиться організацією, яка 

їх організовує, і головною суддівською колегією. Чим більший 

масштаб змагань, тим більше часу потрібно на підготовку - від 1-2 

тижнів (змагання в колективах) до 3-4 років (Олімпійські ігри). 

До заходів організаційно-методичного характеру, пов'язаних з 

проведенням змагань, відноситься складання календарного плану 

змагань та положення про змагання. 
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Положення про змагання – основний документ, що 

регламентує усі умови проведення змагань. Положенням 

керуються організації, що проводять змагання, колективи, що 

беруть участь, капітани і представники команд, а також усі 

учасники. 

Положення про змагання включає наступні розділи:  

1. Назва змагань, їх характер і вид спорту. 

2. Загальні положення. Розділ містить: посилання на рішення і 

документи, мету і завдання, підстави для відрядження спортсменів. 

3. Терміни і місце проведення - вказуються точні терміни, 

місце проведення, час роботи мандатної комісії.  

4. Організатори змагань – вказуються організації, що 

здійснюють загальне керівництво, і організація, що здійснює 

безпосереднє проведення змагань, а також оргкомітет, головна 

суддівська колегія, прізвище, ім'я, по батькові, суддівська категорія 

головного судді змагань. 

5. Учасники змагань і вимоги до них - вказуються вимоги які 

організації і команд допускаються до участі, яким спеціальним 

вимогам (вік, відношення до спортивного клубу та ін.) мають 

відповідати команди та учасники. 
6. Програма змагань - вказується програма змагань по днях і 

часу проведення, система розіграшу і розподіл учасників по 

групах. Додатково вказується час проведення нарад з 

представниками команд, час роботи різних служб (мандатної 

комісії, технічної комісії та ін.), час відкриття і закриття змагань. 

7. Визначення результатів - вказується, що визначення 

результатів проводиться згідно з "правилами" змагань, або інших 

систем підрахунку очок.  

8. Нагородження – вказується за що нагороджуються команди 

(за які місця) і чим нагороджуються (кубки, призи, медалі, грамоти 

та ін.) і чим нагороджуються кращі гравці та тренери команд. 

9. Фінансування – вказуються джерела фінансування, які 

можуть складатися з бюджетних коштів, заявочних і спонсорських 

внесків, при цьому необхідно враховувати, що бюджетні статті не 

повинні дублюватися з іншими джерелами. При безготівкових 
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розрахунках вказуються реквізити банку для перерахування і 

зразок платіжного доручення. 

10.Забезпечення безпеки учасників і глядачів. 

11. Страхування учасників. 

12. Порядок і терміни подання заявок - вказуються порядок і 

терміни подання попередніх заявок, форма заявки.  

Для проведення змагань необхідно потурбуватися про 

приведення місць, устаткування і інвентарю у відповідність з 

правилами, їх якості і необхідній кількості.  

Для обслуговування спортивних змагань відповідно до їх виду 

і масштабу призначається лікар та інший медичний персонал. 

Найважливішим документом, що регулює проведення змагань 

є правила змагань. У них регламентуються дії суддів і учасників, 

передбачаються умови виявлення переможців, визначаються 

норми поведінки спортсменів, міститься перелік заборонених дій.  

Безпосередня підготовка до змагань здійснюється відповідно 

до "Організаційного плану підготовки і проведення змагань", в 

якому передбачають контроль за ходом підготовки до змагань, 

своєчасне комплектування суддівської колегії і організацію її 

роботи, підготовку місця проведення змагань, інформування і 

залучення населення до змагань, організацію медичного контролю 

і надання лікарської допомоги учасникам. Під час проведення 

змагань великого масштабу створюються спеціальні організаційні 

комітети, наділені певними повноваженнями. 

2 етап - основний, на якому здійснюється безпосереднє 

проведення змагань. Основні завдання цього етапу: 

а) офіційне відкриття змагань; 

б) проведення змагань відповідно до програми; 

в) офіційне закриття, нагородження переможців. 

Змагання проводить суддівська колегія, яка комплектується за 

2-3 тижні до його початку. Кваліфікація суддів повинна 

відповідати значущості змагань. Кількість суддів в колегії 

залежить від масштабу змагань, кількості команд і технічної 

оснащеності змагань. 

Головним керівником змагань, відповідальним за їх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

проведення є головний суддя.  

Основним документом для участі в змаганнях є заявка на 

участь команди. Заявки у встановлений термін подаються 

організаціями, що беруть участь в змаганнях, в суддівську колегію 

або в спеціально створену мандатну комісію. Спочатку заявка 

подається завчасно (терміни вказані в положенні) для того, щоб 

організатори могли оцінити кількість учасників змагань. Остаточна 

заявка подається у момент реєстрації усіх учасників змагань. 

На першому засіданні суддівської колегії проводиться 

жеребкування. Жеребкування може бути загальним для усіх 

учасників або груповим, де команди розподіляють на групи 

залежно від кваліфікації і досягнутих раніше результатів.  

Під час проведення змагань оргкомітет розглядає протести 

представників команд і приймає остаточні рішення зі спірних 

питань. 

Для підвищення популярності змагань можуть 

використовуватися наступні заходи: 

- акцент на ключових елементах заходу (участь в події відомих 

осіб, новизна та ін.); 

- залучення партнерів, спонсорів; 

- запрошення знаменитостей; 

- лотереї, конкурси, змагання та призи для уболівальників; 

- показові виступи. 

3 етап - заключний, на якому необхідно виконати наступні 

роботи: 

а) зібрати, привести в порядок і здати отриманий інвентар і 

устаткування; 

б) привести в порядок усю документацію. Технічна 

документація про змагання (заявки, протоколи, таблиці та ін.) 

підшивається і зберігається в організації, що проводить захід;  

в) розмножити протоколи змагань і видати (розіслати) їх за 

призначенням, оформити для представників теки з протоколами, 

програмами змагань, афішами, таблицями, квитків учасників і 

тому подібне;  

г) провести фінансові розрахунки з суддями і обслуговуючим 
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персоналом; 

д) підготувати і здати фінансовий звіт про змагання. До 

фінансового звіту мають бути долучені усі відповідні документи 

(відомості на харчування учасників, суддів, на оплату 

обслуговуючого персоналу, акти, рахунки, квитанції та ін.); 

Важливим чинником для чіткої організації і проведення 

змагань є його аналіз і підведення підсумків з метою врахувати 

недоліки, помилки, вислухати побажання спортсменів, тренерів, 

суддів, глядачів. При підведенні підсумків необхідно з'ясувати: чи 

досягнуті поставлені цілі та виконані завдання заходу. 

Під час аналізу проведених змагань необхідно провести 

експертну оцінку за наступними критеріями: 

- забезпечення комфорту учасників змагань; 

- успішність рекламної кампанії (кількість глядачів, 

присутність почесних гостей, присутність преси); 

- виконання регламенту змагань; 

- суддівство (виконання суддями своїх функціональних 

обов'язків в повному об'ємі, наявність/відсутність апеляцій); 

- дотримання правил техніки безпеки (наявність/відсутність 

лікаря, необхідного медичного устаткування, дотримання правил 

розміщення спортсменів і глядачів);  

- оформлення заходу; 

- забезпечення комунікації між суддями, головним суддею, 

коментатором, секретарем змагань; 

- забезпечення призового і нагородного фонду; 

- оперативність і якість забезпечення учасників звітними 

документами. 

 

3. Системи проведення змагань з баскетболу 

Залежно від мети конкретних змагань і умов проведення 

(кількість учасників, відведений час, наявність спортивних 

споруд), матеріальних витрат на організацію і проведення змагань, 

вибирають найбільш придатний спосіб або систему розіграшу. 

У змаганнях з баскетболу застосовуються три системи 

розіграшу: колова, з вибуванням або олімпійська та змішана 
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(сполучення обох систем). 

3.1. Колова система 

Колова система вважається найбільш справедливою, але 

при цьому порівняно з іншими системами, потребує великої 

кількості ігор, відповідно і часу на їх проведення. Змагання 

проводяться за принципом «кожний зустрічається з кожним».  

У цій системі розіграшу позитивним є те, що вдається 

об’єктивно визначити справжнє співвідношення сил команд на 

змаганнях, переможцем стає команда, що набрала найбільшу 

кількість очок. 

Колова система полягає в тому, що кожна команда 

зустрічається з усіма командами в певній послідовності по одному 

разу, якщо змагання відбуваються в одне коло, і двічі – якщо у два 

кола. 

Кількість ігрових днів (турів), необхідних для проведення 

змагань за коловою системою, при парній кількості команд-

учасників буде на одиницю менше, ніж при непарній. 

Щоб визначити кількість зустрічей при проведенні змагань 

за коловою системою в одне коло, користуються такою формулою: 

( 1)
 

2

À À
X

−
=

 
де А – кількість учасників, X – кількість зустрічей. 

Наприклад, кількість команд – 7, 

7(7 1) 7 6 42
21

2 2 2
X

− ⋅
= = = =

 
Існує два варіанти складання календаря: без чергування та з 

чергуванням господаря майданчика. Календар без чергування 

господаря майданчика використовують, якщо змагання 

проводяться в одному місці (залі). Щоб скласти календар за цим 

варіантом, потрібно визначити кількість ігрових днів і відповідно 

до них визначаються пари на кожний матч. 

Принцип складання пар. У перший календарний день цифри 

розташовуються стовпчиком. Першу половину стовпчика 

заповнюють по вертикалі зверху униз, починаючи з першого 

номера, а другу половину стовпчика (з правої сторони) – знизу 
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вгору. Числа, що стоять навпроти, об’єднують у пари. 

Принцип складання пар на другий день і наступні дні: 

перший номер залишається на місці, а всі інші пересуваються на 

одне місце проти руху стрілки годинника. Якщо кількість команд 

буде непарною, то умовно додається нульовий номер «0» і 

команда, що у календарному дні стоїть навпроти «0» - у цей день 

не грає (вихідний день). Якщо ж кількість команд парна наприклад 

8 команд, то замість цифри «0» підставляється цифра «8».  

Таблиця 3 

Розподіл ігор за днями при наявності 7 команд 
1-й день 2-й день 3-й день 4-й день 5-й день 6-й день 7-й день 

1-0 1-7 1-6 1-5 1-4 1-3 1-2 

2-7 0-6 7-5 6-4 5-3 4-2 3-0 

3-6 2-5 0-4 7-3 6-2 5-0 4-7 

4-5 3-4 2-3 0-2 7-0 6-7 5-6 

 

Складання календаря з чергуванням господаря майданчика. 
Календар ігор, складений за цією таблицею, дає можливість 

чергувати організацію зустрічей на «своєму» майданчику і на 

майданчику суперника. Це досягається тим, що у кожному 

календарному дні номери команд у таблиці розташовуються у 

колонці цифр то з лівого, то з правого боку. Команда, номер якої 

стоїть першим –є господарем майданчика. 

Складання таблиці з чергуванням здійснюється так: 

спочатку готується таблиця для непарної кількості команд (при 

парній кількості останній номер тимчасово не враховується). На 

листку паперу креслять вертикальні лінії, що відповідають 

кількості календарних днів у змаганнях. Біля цих ліній ставлять 

номери у такому порядку: над першою лінією – перший номер, 

інші ж номери, - за стрілкою годинника, - по обидві сторони 

першої лінії. Між іншими вертикальними лініями номери 

записуються у математичній послідовності «змійкою» у напрямку, 

що вказаний стрілками праворуч від кожної вертикальної лінії. 

Кожна колонка навколо вертикальної лінії згодом заповнюється 

номерами в арифметичній послідовності. 

При парній кількості команд парний номер, який 
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тимчасово не враховувався, приєднують до номерів, що 

розташовані над і під вертикальними лініями (у нашому прикладі 

це номер «8»). Якщо кількість команд – непарна, то замість номера 

«8» проставляється «0» і команда, напроти якої проставляється 

«0», у цей ігровий день – вихідна. 

Початкова таблиця складання розіграшу за принципом 
вертикальних ліній для 7-8 команд 

 
Для остаточного складання таблиці розіграшу необхідно 

виписати пари для кожного календарного дня. Цифри у кожній 

парі записуються у дзеркальному порядку, тобто спочатку 

записується номер, що стоїть праворуч. 

 Таблиця 4 

Заключна таблиця складання розіграшу з чергуванням 

господаря майданчика 
1-й день 2-й день 3-й день 4-й день 5-й день 6-й день 7-й день 

1-(8) (8)-5 2-(8) (8)-6 3-(8) (8)-7 4-(8) 

2-7 6-4 3-1 7-5 4-2 1-6 5-3 

3-6 7-3 4-7 1-4 5-1 2-5 6-2 

4-5 1-2 5-6 2-3 6-7 3-4 7-1 

  
Результати розіграшу за коловою системою записують за 

формою (табл. 5). 

Таблиця 5 

Форма обліку результатів розіграшу для 5 команд 
Команда 1 2 3 4 5 Різниця 

забитих-

пропущених 

Кількість 

очок 
Місце 

А X        

Б  X       

В   X      

Г    X     

Д     X    
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Жеребкування команд 

Головне призначення жеребкування – присвоїти командам 

номери, що дають можливість скласти календар ігор за тією чи 

іншою системою. 

Перед жеребкуванням повідомляється, за якою системою 

буде складатися календар ігор. 

Жеребкування може бути проведено для всіх команд 

одночасно, або з розсіюванням. 

Жеребкування з розсіюванням проводиться для 

рівномірного розподілу команд (за силами) по підгрупах. 

Використовується два способи розсіювання: за жеребкуванням і 

способом «змійка». 

Зазвичай основою для розсіювання є результати, що були 

досягнуті командами на попередніх змаганнях, а потім команди 

відповідно до присвоєних їм номерів розподіляються «змійкою» по 

підгрупах. 

 Ось приклад розподілу «змійкою» на дві підгрупи для 8 

команд. 

 

 
  

Сума місць – 18                                                Сума місць - 18 

група «А»                                                 група «Б» 

Такий спосіб розсіювання створює умовну рівність команд 

в обох групах. Підтвердженням цього є сума місць команд в обох 

підгрупах. 

Облік та оформлення результатів змагань за коловою 

системою проводиться за допомогою спеціальної таблиці, у якій за 

перемогу нараховується 2 очки, за поразку – 1 і за неявку на гру – 

0. Найбільша сума очок, що набрана протягом змагання, визначає 
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переможця, а сума очок інших команд – їх місця у таблиці 

розіграшу. 

Якщо дві команди, що претендують на перше місце, мають 

рівну суму очок, то проводиться додаткова гра. В інших випадках 

перевагу надають тій команді, що перемогла суперника, який 

набрав однакову з нею кількість очок. Коли однакову кількість 

очок набирають три команди або більше, то перевага надається 

команді, що має найбільше перемог між ними. Якщо і ці показники 

одинакові, то перевагу отримує команда, що має найкращу 

різницю закинутих і пропущених очок. 

 

3.2. Система з вибуванням 

Згідно з цією системою, команда, що зазнала поразки, 

вибуває з подальшої участі у змаганнях. Позитивним у цій системі 

є те, що вона сприяє залученню до змагань великої кількості 

команд, а це дозволяє проводити масові змагання. Однак її 

суттєвим недоліком є великий ступінь випадковості у визначенні 

переможців: сильні команди можуть зустрітися у попередній 

частині змагань і втратити право на подальшу участь, а у фіналі 

можуть зустрітися слабкі суперники. Щоб уникнути цього 

недоліку, використовують розсіювання найсильніших команд за 

результатами попередніх змагань. 

Після жеребкування усі команди, відповідно до одержаного 

номеру, вписуються в одну колонку. Якщо кількість учасників є 

кратною 2 (наприклад, 4, 8, 16, 32, 64 і т.д.), то тоді усі команди 

грають в один день. Пари чисел з'єднують зверху донизу. Календар 

для 8 команд матиме такий вигляд (схема 1). 

Якщо кількість команд не є кратною 2, то у цьому випадку 

число команд, що бере участь у попередній частині змагань, 

визначають за формулою: 

Х = (а-2 п)х2, 

де: а – кількість команд; 2 п – найближче до загальної 

кількості команд число, що кратне 2. 

Наприклад, для 12 команд, у перший день мають змагатися 

8 команд: а = 12; 2 п = 8, тоді: (12 - 8) 2 = 8. При цьому існує 
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правило: за парної кількості команд, що відпочивають у перший 

день, не грає однакова кількість команд зверху і знизу таблиці 

(схема 2). Якщо кількість команд непарна, тоді у нижній частині 

сітки на одну відпочиваючу команду буде більше. У нашому 

прикладі таблиця матиме такий вигляд для 13 команд: за 

формулою ми визначили 10 команд, що грають у перший день. 

Отже, 3 команди не грають у цей день. Які ж це команди? Згідно 

правила, не грають у перший день номери 1, що розташовані 

зверху, та номери 12 і 13, що розташовані знизу (схема 3). 
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3.3. Змішана система розіграшу 
Цей спосіб об’єднує в собі кращі сторони основних систем 

– колової та олімпійської.  

Учасників розподіляють на підгрупи, у яких за коловою 

системою або з вибуванням проводиться попередній етап змагань. 

Переможці, або визначена кількість учасників з кожної підгрупи 

допускаються у фінальну групу, змагання в якій може проводитися 

будь-яким способом. Решта команд або вибуває з розіграшу, або 

продовжує грати у групі команд, що зазнали поразки.  

З метою зменшення кількості ігор у фіналах командам 

можуть зараховувати очки, набрані ними у групах.  
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