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Пропозиции
за натпреварување
3х3

Врз основ на член 3 и член 6 од Правилникот за натпреварување на МКФ
Управниот Одбор на Македонската Кошаркарска Федерација, на седницата
одржана на ден 07.10.2016 год., на предлог на Комесарот за натпреварување на
МКФ, го донесе следниот пречистен текст на:

ПРОПОЗИЦИИ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ И ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
1.1.

Овие Пропозиции ги регулираат на единствен начин односите помеѓу сите
учесници во системот на натпреварување во организација на Македонската
Кошаркарска Федерација (МКФ).

Член 1. Основни одредби
1.2.

Сите натпревари се во надлежност на Управниот Одбор на МКФ.

1.3.

Управниот Одбор на МКФ мoже да пренесе права на Здруженијата на
клубовите за организирање и спроведување на системот на натпреварување.
За пренесување на овие права покрај соодветна одлука ќе биде направен и
договор помеѓу Федерацијата и Здружението за 3х3 натпреварувањето со кој
ќе се дефинираат правата и обврските на двете страни и времетраењето на
договорот.

1.4.

Сите тимови учесници во системот на натпреварување мора да ги
почитуваат овие Пропозиции и да соработуваат со сите органи на МКФ. Сите
тимови учесници во натпреварувањето под организација на МКФ не смеат
под никакви околности:

1.4.1. Да одбијат да играат или да го напуштат теренот пред крајот на
натпреварот.
1.4.2. Да одбијат да бидат дел или да ја напуштат церемонијата на отворање,
церемонијата на затворање или церемонијата на прогласување победници и
доделување на медали и награди.
1.4.3. Да се однесуваат некоректно и навредливо со тоа што ќе го нарушат
нормалниот тек на првенството, официјалните функции на првенството или
церемониите.
ВО СЛУЧАЈ НА ПРЕКРШУВАЊЕ НА ОВИЕ ОДРЕДБИ, ДИСЦИПЛИНСКАТА
КОМИСИЈА НА МКФ, НА ПРЕДЛОГ НА КООРДИНАТОРОТ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ
ИЛИ ДРУГ ОРГАН НА МКФ, ЌЕ ОДРЕДИ КАЗНА И ТОА:

МОМЕНТАЛНА ДИСКВАЛИФИКАЦИЈА И ЗАБРАНА ЗА НАСТАП ВО РОК ОД 1 (една)
ГОДИНА И ПАРИЧНА КАЗНА ВО ВИСИНА ОД 30.000 ДО 60.000 ДЕНАРИ.

Член 2. Координатор за натпреварување, Нормативни акти
2.1.
Основен орган кој раководи со натпреварите е Координатор за
натпреварување на МКФ, кого го именува Управниот Одбор на МКФ.
2.2
Водејќи го натпреварувањето, Координаторот за натпреварување ќе ги
применува овие Пропозиции, Правилникот за натпреварување на МКФ,
Дисциплинскиот правилник, другите нормативни акти на МКФ, како и актите
на ФИБА.
Член 3. Документи како прилог на Пропозициите
3.1.
За секоја натпреварувачка сезона, за секое натпреварување поединечно, се
објавуваат прилози на овие Пропозиции, кои содржат:
3.1.1. Распоред на натпреварувањето;
3.1.2. Шематски распоред на натпреварувањето;
3.1.3. Систем на натпреварување;
3.1.4. Календар на натпреварување;
3.1.5. Листа на Делегати;
3.1.6. Листа на Судии; и
3.1.7. Висина на надомест за извршување на должноста Судија, Делегат,
Помошни судии и Службени статистичари.
Член 4. Службени кошаркарски правила
4.1.
3х3 Натпреварувањата во МКФ се одвиваат според Службените кошаркарски
правила кои ги издава Меѓународната кошаркарска федерација – ФИБА, (чие
толкување дава Националниот ФИБА инструктор), Регулативите на ФИБА и
овие Пропозиции за натпреварување, Дисциплинскиот правилник,
Правилникот за натпреварување и другите важечки акти и одлуки на МКФ.
Член 5. Систем на натпреварување
5.1
Системот на натпреварување и го предложува Координаторот на 3х3
натпреварувањето го донесува УО на МКФ.

Член 6. Календар за натпреварување
6.1.
Календарот за натпреварување, неговите измени и дополнувања на сите
нивоа го утврдува УО на МКФ, на предлог на Координаторот за
натпреварување на МКФ.
6.2.
Координаторот на 3Х3 натпреварувањето има право дополнително пријава за
организација на турнир да вметне во Календарот на натпреварување,
на основа на своја проценка за значењето и квалитетот на пријавата.
Член 7. Број на екипи учеснички
7.1.
Лиценцирањето на екипите се врши на денот на турнирот со пријавување и
внесување од страна на овластенотто лице од МКФ за работа со ФИБА
софтверот.
Член 8. Извлекување на групи
На сите турнири тимовите се поделени во Pool-ови (групи). Рангирањето се
8.1
прави според вкупните освоени бодови на официјалниот сајт на FIBA по
следниот редослед:

Pool A

Pool B

Pool C

Pool D

Team 1
(Најдобар ранг)

Team 2
(2 најдобар ранг)

Team 3
(3 најдобар ранг)

Team 4
(4 најдобар ранг)

<--------------------------- ---------------------------- …
----------------------------

---------------------------- ----------------------------

Team n
(најнизок ранг)

<--------------------------

8.2

----------------------------

Team 5
(5 најдобар ранг)
------------------------!
--------------------------

Извлекување на групите ќе се прави пред секој турнир.

Член 9. Измена на датум на оддржување на турнир

9.1
Измената на ден-датум на веќе закажан турнир може да биде
извршена најдоцна 5 (пет) дена пред предвидениот ден. За
одложување на турнирите одлучува Координаторот на 3х3
натпреварувањето.

Член10. Одложување на турнир
10.1 Доколку турнирот не може да се одигра во предвиденото време или е
прекинат поради една од следните причини:
-

Исклучување на електрична енергија во областа или регионот;
Временска непогода потврдена од Државниот хидро-метереолошки
завод;
- Законски утврдена ситуација на Виша сила (пожар, поплава, воена
состојба/опасност и слично)
Турнирот мора да се одигра наредниот викенд
10.2 Одлука за одложување на турнирот носи Делегатот на натпреварот
или првиот судија доколку на натпреварот нема Делегат, по
утврдување на околностите од член 10.1
10.3 Доколку не постои услови за одигрување на турнирот, а организаторот
не може да обезбеди сала, турнирот ќе биде одложен за друг термин.
10.4 Одлуката за нов термин на турнирот ја носи Координаторот на 3х3
натпреварувањето, но притоа одложениот турнир МОРА да се одигра
наредниот викенд.
10.5 Турнир ќе биде продолжен од моментот на прекинот, со време резултат
во момент на прекинот, како и сите податоци од записникот на
прекинатиот турнир.

Член 11. Регистрација на играчи, право на настап
11.1

Право на настап имаат регистрираните и нерегистрирани играчи. На
нерегистрираните играчи ќе им биде направавен привремен профил на ФИБА
планет системот до моментот на неговата лична регистрација.
11.2 Право на настап на натреварот имаат сите играчи со одобрен лекарски
преглед, кој не може да биде постар од 6 месеци во моментот на одржување
на натпреварот/турнирот.
11.3

Контрола на здравствените прегледи врши Делегатот на натпреварот.

11.4 На сите натпревари може да настапат најмногу 4(четири) играчи, но не
помалку од 3(три). Во спротивно екипата која нема да го исполни бројот на
играчи натпреварот ќе го изгуби службено.
11.5

Еден играч има право да настапува за неограничен број екипи.

11.6 На одложен турнир, право на настап имаат само оние играчи кои се
регистрирани во тимот на FIBA-планет системот за турнирот кој требал да се
одигра. Не завршувањето на оваа обврска следува дисциплинска
одговорност.
12. Опрема
12.1 Играчите на тимовите на квалификациските турнири треба да носат два
пара на маици во иста боја, светли и темни.
12.2 На големите натпреварувања (Сателит турнирот и Финалните турнири)
организаторот на екипите треба да им обезбеди на тимовите
двострани дресови.

13. Тренер
13.1 Екипата нема право на присуство на тренер, во просторот за игра (просторот
за игра го опфаќа и просторот за резервни играчи).

14. Службени лица
Координаторот на 3Х3 натреварите при МКФ одредува листа на ДЕЛЕГАТИ и
СУДИИТЕ за 3Х3 НАТРЕВАРИ и ја одредува висината на хонорарите на Делегатите
и СУДИИТЕ. Висината на хонорарите се одредува за секој турнир пооделно, а пред
почетокот на натпреварувачката сезона, во рамките на документот Услови за
организација на 3Х3 натпревари. Координаторот ги утврдува обврските на
Делегатите и Судиите.
14.1 Делегат на турнирот е официјално лице на МКФ делегирано од страна на
Координаторот кое има обврска во име на МКФ да врши надзор над
комплетната организација и натпреварување на турнирот за кој е делегиран,
надзор на спроведувањето на обврските на организаторот околу
организацијата на натпреварите, надзор на спроведувањето на утврдениот
систем на натпреварување, надзор над спроведувањата на правилата на игра,
надлежен е за делегирање службени лица на турнирот (судија и помошен
судија), надлежен е за спроведување на регуларностите на натреварот.
14.1.1 Делегатот на турнирот е обврзан пред почетокот на турнирот да го
контактира одговорното лице - организаторот за да ги добие неопходните
информации значајни за надзор на организацијата на турнирот.
14.1.2 Делегат на турнирот има обврска по завршување на натпреварот на
Координаторот да му достави Извештај за одржаниот турнир, кој мора да
содржи извештај за сите аспекти (организациски, натпреварувачки).

14.2 На официјалните натпревари задолжително мора да има еден главен
судија или еден главен судија и еден помошен судија.
14.3 Координаторот ја одредува листата на надлежни лица за спроведување на
натреварите.
Член 15.Терен
15.1 Натпреварите ќе се играат на 3x3 специјализирани кошаркарски терени
оддобрени од FIBA. Регуларните димензии на теренот се 15м (ширина) х 11м
(должина), линијата за слободни фрлања е регуларна на 5.80м, а линијата за
два поена е 6.75м.

15.4 Сите останати одредби кои се однесуваат на теренот мора да бидат во
согласност со одредбите на FIBA.

Член 16. Записничка маса
16.1

Записничката маса мора да биде поставена во десниот горен ќош на теренот.

16.2

На записничката маса се наоѓаат службените лица по утврден распоред:
1.Мерач на 12 секунди
2.Записничар
3.Помошен записничар
4. Делегат (ако е присутен)

16.3

Организаторот е должен на записничката маса да обезбеди прибор:
- Таблички или уред за покажување на вкупниот број на лични и технички
грешки на играчите на една екипа (бонус)
- Записник - образец пропишан од FIBA
-Резервна свирка, во случај на дефект на звучниот сигнал на семафорот или
слаба чујност на истиот

Член 17. Електронски семафор
17.1 Семафорот за игра мора да ги има следните можности:
17.1.1 Да го мери времето за игра наназад од 10:00 до 00:00 искажано во бројки. Во
последната минута времето треба да биде прикажано во стоти дел од секундата.
17.1.2 Да го покажува текот на резултатот на натпреварот на вкупно постигнати
поени од страна на обете екипи.
17.1.3 До ги покажува збирните грешки на обете екипи (бонус)
17.1.4 Да има доволно силен звучен автоматски сигнал за означување на истек на
времето за игра, одделно различен автоматски сигнал за означување на истек на
времето за напад на екипите, можност за рачна употреба на звучни сигнали.

Член 18. Уред за 12 секунди
18.1 Главниот уредот за мерење на 12 секунди пожелно е да биде цврсто монтиран
на столбот на кошот, согласно со правилата на FIBA.
18.2 Споредниот уред пожелно е да биде на спротивниот агол од записничката маса
надвор од теренот.

Член 19. Топка
19.1 Натпреварите се играат со адекватни официјални топки за 3Х3 натпревари кои
ги одредила ФИБА 3x3.
19.2 Организаторот на натпреварот е должен да обезбеди најмалку 2 (две) топки за
секој турнир.
19.3 Од топките кои се загреваат екипите, главниот судија одбира топка со кој ќе се
игра натпреварот

Член 20. Организација по завршување на турнирот.
20.1 По завршување на турнирот резултатите организатотрот на турнирот постапува
по следниот редослед:
20.1.1 Записниците ги доставува до Координаторот за 3х3 натпреварување кој е
означен од ОУ на МКФ.
20.1.2 Резултатите се внесуваат во FIBA планет системот.
20.2 Делегатот го достаува извештај за организацијата на турнирот до
Координаторот на 3х3 натпреварувањето.

Член 21. Бодување
21.1 Независно од големината на бројот на пријавени екипи на турнирите, бодувањето
е следно:
Место

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17-32

33+

Бодови

100

80

70

60

50

45

40

35

20

18

16

14

12

11

10

9

3

1

Член 22. Правила на турнирот
22.1 Правилата на 3x3 кошарката се дизајнирани да обезбедат пристапна, привлечна
и брза игра кои се применуваат на сите турнири. Играњето според правилата на 3x3 е
задолжително на секој настан кој е одобрен од FIBA.
Ажурираната верзија од FIBA 3x3 правилата можете да ја преземете од следниот линк:
http://www.fiba.basketball/documents/
2016/01/29/3x3%20Rules%20of%20the%20game%202016%20table.pdf

Член 23. Прекршоци и казни
23.1 Натреварите 3Х3 се составен дел од целокупниот систем на натреварување во
кошарка во Р.Македонија, па согласно тоа и сите одлуки кои се донесуваат и
однесуваат на лигашките натпреварувања во Р.Македонија се однесуваат и на 3Х3
натпреварите, сите одлуки кои се донесуваат и однесуваат за 3Х3 натпреварите се
однесуваат и на лигашките натпревари (на 3Х3 натпреварите се применува
Дисциплинскиот правилник на МКФ, казнените мерки се кои се воспостауваат на
основа на прекршоците на лигашките натпревари се применуваат и на 3Х3
натпреварите, казнените мерки на основа на прекршоците на 3Х3 натпреварите се
применуваат и на лигашките натпревари).

23.2 Играчот кој со одлука на надлежните органи на МКФ е суспендиран по било
која основа (лигашко или 3Х3 натреварување) нема право да настапува во периодот
на суспензијата. Екипа која извршила пријава на ваков играч сноси одговорност во
случај на настапување на истиот т.е. во случај на настап на суспендиран играч
екипата губи со службен резултат.
23.3 Координаторот на 3Х3 натпревари е во обврска да го извести делегатот на
турнирот доколку некој од играчите е суспендиран и нема право на настап.
Делегатот на турнирот е во обврска да ја извести екипата за која е пријавен играчот
за суспензијијата на играчот и губењето на правото за настап.

Член 24. Завршни одредби
24.1 Сите случаи кои не се предвидени или опфатени со одредбите овие
пропозиции, Координаторот за натпреварување ги решава со примена на општите
акти на Меѓинародната Кошаркарска Федерација FIBA.
24.2 Начин на донесување, измени и дополненија на Пропозициите,
24.2.1 Пропозициите ги усвојува Управниот одбор на МКФ на предлог Координатор
за натпреварување, по претходно добиено мислење од МКК.
24.2.2 Измени и допоненија на овие Пропозиции се донесуваат по иста постапка како
и за нивно донесување.
24.2.3 Толкување на овие Пропозиции дава Управниот одбор на МКФ.
24.2.4 Управниот одбор на МКФ го овластува и задолжува Координаторот за
натпреварување на МКФ да подготви и издаде пречистен текст на Пропозициите за
натпреварување.

24.2.5 Овие Пропозиции за натпреварување стапуваат на сила со денот на нивното
усвојување од страна на Управниот одбор на МКФ и ќе се применуваат од
натпреварувачката сезона 2018 година.

Скопје, Март 2018г.
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Драган Караџовски

