СИСТЕМ ЗА
НАТПРЕВАРУВАЊЕ

3х3

СЕЗОНА 2018
Врз основа на член 7 од Правилникот за натпреварување и член 5 и 6 од Пропозициите за
натпреварување за 3х3 на Македонската Кошаркарска Федерација (во понатамошен
текст – МКФ), на предлог на Координаторот за натпреварување и Стручниот совет,
Управниот одбор на МКФ на седницата одржана на ден 27.03.2018 година, го усвои
следниот:

СИСТЕМ И КАЛЕНДАР
ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ ВО 3Х3

1.ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
1.1

Системот за натпреварување во 3x3 во организација на МКФ е усвоен од
страна на УО на МКФ.

1.2.

Во натпреварувачката сезона 2018, квалификациските турнири и
завршниот 3х3 турнир во Република Македонија ќе се
организираат во градовите предложени од Здружението за промоција
и популаризација на кошарката (во понатамошниот текст 3х3 Баскетбалл) и
МКФ.

1.3

За сите степени на натпреварување во 3x3, ќе бидат на сила Пропозициите
за натпреварување за млади на МКФ, прилагодени согласно степенот на
натпреварување.

2. СИСТЕМ НА НАТПРЕВАРУВАЊЕ
2.1

Системот на натпреварување на 3х3 се одредува пред почетокот на
сезоната на основа на пријавените градови за организирање на
турнири, квалитетот на турнирот и пријавените екипи, календарот на ФИБА
натпреварувањата.

2.2

3х3 лигата за сезоната 2018 година ќе се состои од 6 квалификациски
турнири, еден финален турнир кој ќе го одлучува 3х3 шампионот на
Македонија. На завршниот турнир ќе учествуваат најуспешните 12 екипи
од квалификациските турнири и другите FIBA турнири.

2.3

3х3(сателит) турнирот ќе се состои од еден турнир каде победникот ќе

учествуваат најдобрите 16 екипи од регионот. Најдобрата македонска екипа
ќе се квалификува на ЧЕЛИНЏЕР турнир.

3х3 СЕНИОРИ

3х3 ЛИГА
Здружението за промоција и популаризација на кошарката 3х3 Баскетбалл Скопје
достави список до канцеларијата на МКФ за организирање на 3х3 турнири за
сезоната 2018 во вкупно 7 општини/градови.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ОПШТИНА КАРПОШ
ОПШТИНА ЦЕНТАР
КУМАНОВО
ГОСТИВАР
ГЕВГЕЛИЈА
ШТИП
СКОПЈЕ

3Х3 SATELLITE
Здружението за промоција и популаризација на кошарката 3х3 Баскетбалл Скопје
достави список до канцеларијата на МКФ за организирање на меѓународен 3х3
Satellite турнир за сезоната 2018 во еден град.
1.ОХРИД

3x3 НАТПРЕВАРУВАЊЕ

ПРВА ФАЗА
1.1

3Х3 натпреварувањето за сезоната 2018 е составена од 6 квалификациски
турнири, еден satellite (сателит) и еден финален турнир.

1.2

По одигрување на турнирите пред сателит турнирот (кој ќе се одржи кон
крајот на месец Јули), моментално најдобро рангираните 8 екипи се
квалификуваат директно на сателит турнирот.

1.3

По завршувањето на квалификациските 3х3 турнири, најдобро пласираните
12/16 екипи ќе се квалификуваат на финалниот турнир.

САТЕЛИТ ТУРНИР
1.1

Форматот на Сателит турнир како и на сите останати е класичен.

1.2

Најдобрите 16 екипи ќе се распределат во 4 групи по 4 тимa. Секоја
екипа игра со секого во групата (round robin). Распределувањето во групите
се прави според вкупниот број освоени бодови на официјалниот сајт на FIBA,

1.3

По завршувањето на групната фаза следува фазата на елиминации.
Најдобрите 2 екипи од секоја група се квалификуваат во наредната фаза.

1.4

Победникот на овој турнир директно ќе се квалификува на еден од
ЧЕЛИНЏЕР турнирите.

ФИНАЛЕН ТУРНИР
1.1

Форматот на финалниот турнир како и на сите останати е класичен.

1.2

Најдобрите 12/16 екипи ќе се распределат во 4 групи по 3/4 тимa. Секоја
екипа игра со секого во групата (round robin). Распределувањето во групите
се прави според вкупниот број освоени бодови на официјалниот сајт на FIBA,

1.3

По завршувањето на групната фаза следува фазата на елиминации.
Најдобрите 2 екипи од секоја група се квалификуваат во наредната фаза.

1.4

Победникот на овој турнир е официјалниот 3х3 државен првак на Република
Македонија.

3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
3.1

Системот и календарот за натпреварување на предлог на Координаторот за
3х3 натпреварувањето и Стручниот совет ги усвојува Управниот одбор на
МКФ.

3.2

Измените и дополнувања на Системот и календарот за
натпреварување, се вршат на начин и постапка како што е предвидено
и за нивно донесување.

3.3

Толкување на Системот и календарот за натпреварување, дава
Управниот одбор на МКФ.

3.4

Системот и календарот за натпреварување, стапуваат на сила со денот
на нивното усвојување од страна на Управниот Одбор на МКФ, а ќе се
применува за натпреварувачката 2018 година.

Скопје, Март 2018г.

Здружение за промоција и популаризација
на кошарката 3Х3 Баскетбалл Скопје
Драган Караџовски

