УСЛОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 3Х3 КОШАРКАШКИХ ТУРНИРА/ТАКМИЧЕЊА
ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАТОРА
-

-

-

-

-

Подношење пријаве за организацију KСС-у на прописаном обрасцу;
Именовање ОДГОВОРНОГ ЛИЦА турнира. Именовање одговорног лица доставити у
року од 3 дана од дана објаве календара такмичења 3X3. Достава Координатору
такмичења 3X3 података о Одговорном лицу турнира (име и презиме, контакт
телефони фиксни и мобилни, мејл адреса). Подаци о Одговорним лицима турнира
биће објављени уз календар такмичења 3X3;
Обезбеђење простора за одигравање;
Пријава догађаја МУП-у и надлежним службама;
Обезбеђење техничке опремљености: озвучење, разглас, прикључке за струјукоординација са 3x3 техничком службом савеза;
Редарску службу – обезбеђење такмичења и плаћање услуге. Минимални број лице
обезбеђења је 4 (четири);
Дежурног медицинског радника (лекар или физиотерапеут) и плаћање услуге;
Обезбеђење службених лица – судија и плаћање услуге у износу од 6.000 дин по
дану такмичења за турнире А категорије, 5.000 дин по дану такмичења за турнире
Б и других категорија, 2.000 дин по дану такмичења за турнире у категорији жена
и млађих категорија. Суђење се одвија у етапама а један судија максимално може
судити 2 сата без паузе. Минимални број судија је 4 по турниру - у зависности од
система турнира коначан број судија одређује делегат турнира;
Обезбеђење службеног лица - записничара и плаћање услуге у износу од 2.000 дин
по дану такмичења за турнире А категорије, 1.500 дин по дану такмичења за
турнире Б и других категорија. Минимални број записничара је 3 по терену - у
зависности од система турнира коначан број помоћних судија одређује делегат
турнира;
Плаћање трошкова делегата турнира кога именује Координатор такмичења 3Х3,
плаћање услуге у износу од 6.000 дин по дану такмичења за турнире А категорије,
5.000 дин по дану такмичења за турнире Б и других категорија, 2.000 дин по дану
такмичења за турнире у категорији жена и млађих категорија и путни трошкови по
обрачуну 15 дин/км. Делегат турнира је лице овлашћено од стране КСС за надзор
над читавом организацијом турнира и спровођењем система и пропозиција
такмичења. Локални организатор не сме мењати систем такмичења без предходне
сагласности делегата; Делегат одговара и подноси извештај о турниру
Координатору КСС за 3x3.
Плаћање услуге најаве турнира и уноса података на FIBA 3x3 PLANET (подаци о
турниру, екипама учесницима, играчима, резултати тимски и резултати

-

-

-

-

појединачни,...) у износу од 14.000 дин по турниру + путни трошкови по обрачуну
15 дин/км (уколико овлашћено лице дође). Овим уносом турнир улази у званични
календар и презентацију на FIBA сајту. Одоговорно лице за рад на софтверу ФИБА
3x3 ПЛАНЕТ (унос најаве турнира, унос података и резултата) одређује
Координатор 3Х3 такмичења о чему обавештава делегата турнира;
Обезбеди смештај и исхрану Делегата турнира и Одговорног лица за рад на
софтверу, у случају да се турнир одржава у више дана;
Обезбеди фотографисање и пожељно снимање турнира и да по завршетку турнира
у року од 48 сати достави делегату турнира фото и видео материјал, осим уколико
национални спонзори не прихвате обавезу (турнир А категорије);
Обезбеди воду за играче;
Обезбеди официјелне WILSON FIBA 3X3 лопте, 2 комада по терену;
Обезбеђење техничких услова за одигравање 3x3 турнира : терена, кошева,
семафора, осветљења, трибина итд. а све на основу прописане категоризације
турнира. Турнири А и Б категорије се обавезно играју на професионални наменски
терен/подлога или некој другој врсти меке подлоге, то није за одржавање турнира
Ц категорије и осталих. За турнире Б и Ц категорије специфицирање потребне
опреме која се изнајмљује (терен, конструкције, семафор, рекламне оградице,
трибине, рефлекторе,...) и измиривање финансијских услова дефинисати са
овлашћеном агенцијом КСС.
Пожељно је да организатор у оквиру свог турнира оргaнизује и турнир у следећим
категоријама:
o Јуниори (рођени 2003/2004);
o Сениорке
Организатор има право наплате котизације за учешће у категорији сениора.
Максимална котизација за сениоре на турнирима А категорије је 6000 дин.
Препорука за висину котизација у катеријама: жене – 2000 дин , јуниорима – 2000
дин, за остале категорије неопходна сагласност делегата или координатора КСС.
Организатор има право на маркетиншки простор намењеним локалним спонзорима
и донаторима, локалној самоуправи, уз предходну усаглашеност са маркетинг
политиком КСС. На турнирима А и Б категорије локални спонзор не сме бити из
исте делатности као национални спонзори одређени од стране КСС (Рода, Триглав
осигурање, Лашко пиво).

ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАТОРА ТУРНИРА ПРВЕ КАТЕГОРИЈЕ (А):
- Прихватање услова за организацију;
- Организатор мора бити правно лице ;
- Потписивање уговора о организацији 3x3 турнира са КСС ;
- Простор за игру мора локацијски да се налази на најатрактивнијем месту (градски
тргови, централне зоне, пешачке зоне итд – уз претходну сагласност Координатора
3Х3 такмичења Србије );
- Прихватање маркетиншке политике КСС – локални спонзори морају бити одобрени
од стране координатора;
- Достави све потребне информације о туриниру координатору и овлашћеном лицу
за ФИБА 3x3 планет на мeил. Доставити све локалне најаве турнира . Препорука да
обезбеди промотера турнира ангажовањем неког од значајнијих локалних

-

кошаркашких имена/легенди, активно учешће промотера у медијским најавама и
изјавама пре и после турнира. Организатор је у обавези да координатора 3Х3
такмичења Србије обавести о одабраном промотеру турнира;
Наградни фонд – награда за победника у минималном изосу од 100.000 динара.
Исплати службена лица према делегирању.

ОСТАЛИ ТУРНИРИ:
- Организатори турнира који нису уврштени у ПРВУ КАТЕГОРИЈУ ТУРНИРА могу и
пожељно је да турнир организују на што је могуће вишем нивоу а посебно уколико
имају могућности да поставе наменски терен за 3Х3, с тим што самостално сносе
трошкове најма, превоза, монтаже и демонтаже терена – координација са
техничком службом савеза и агенцијом са овлашћеном агенцијом КСС. У
зависности од обезбеђене 3x3 техничке опреме за одржавање турнира добијаће се
и категоризација.
- Организатори турнира Б и Ц категорије обавезни су да обезбеде:
Простор за игру
Обезбеди фотографисање и пожељно снимање турнира и да по завршетку турнира
достави делегату турнира фото и видео материјал;
Уколико задовоље све горе поменуте услове турнира прве категорије могу накнадо
или следеће године бити проглашени за турнир прве категорије.
ОБАВЕЗЕ КСС
- Координатор такмичења 3X3 на основу пристиглих предлога доставља УО КСС на
усвајање Календар такмичења 3X3 и категоризацију турнира;
- Пре почетка турнира КСС је у обавези да достави организатору право проходности
најбоље пласираних екипа на финалне турнире у првенству Србије а за одређене
највише рангиране турнира и проходност на међународне турнира и првенства.
Проходност на међународне турнире и првенства биће одређена по добијању
права од стране FIBA;
- Да за турнире А и Б категорије обезбеди робни наградни фонд спортске опреме
КСС, независно од наградног фонда организатора ;
- Уради наградне чекове за победнике ;
- Обезбеди бенефицирану набавку лопти у складу са аранжманом компаније Wilson ;
- Медијска подршка и извештавање пре, током и након турнира кроз националне
медије, званични сајт савеза и друштвене мреже и #3x3serbia ;
- Достави локалном организатору Уговор о организацији уколико је правно лице или
потврду уколико је физичко лице ;
- Делегира делегата турнира који је у обавези да пре почетка турнира дефинише
систем спровођења турнира, о томе обавести координатора КСС, у сарадњи особом
задуженом за ФИБА планет иштампа и донесе сва потребна докумета за
одржавање турнира (записнике,групе,костур итд) и на крају сачини делегатски
извештај ;
- Делегира судије ;

-

Одреди турнире - носиоце слотова којима се одређује пролазност ка међународним
ФИБА турнирима;
КСС за турнире А категорије обезбеђује:
Поставка простора за игру мора да садржи:
Постављен специјализовани ФИБА терен за 3Х3;
Постављене професионалне кошаркашке конструкције;
Пратећа опрема – семафор, оградице са рекламним банерима КСС, сунцобрани,
записнички сто, две коцке за измене играча.
Обезбеди фотографисање и снимање турнира;
Обезбеди спикера и водитеља програма и одговорну особу за разглас и музику;

ПРИЛОГ:
- Календар 3Х3 2021;
- Категоризација турнира 3X3 такмичења Србије ;
- Адресар делегата, контакти одговорног лица за ФИБА 3x3 планет, контакт са
овлашћеном агенцијом КСС, контакт 3x3 техничке службе ;
- Адресар судија ;
- Делегатски извештај ;
- Уговор и потврду о организацији турнира ;
Дејан Ђокић, Координатор 3Х3 такмичења КСС

