ПРАВИЛНИК ЗА
НАТПРЕВАРУВАЊЕ
3х3
СЕЗОНА 2018

Врз основа на член 43.25 од Статутот на Македонската Кошаркарска Федерација,
Управниот одбор на својата седница одржана на ден 27.03.2018 година, го донесе
следниот:

ПРАВИЛНИК ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ НА
МАКЕДОНСКАТА КОШАРКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА
3Х3

1.ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
3ХЗ натпреварувањето на МКФ се игра во согласност со одредбите на Статутот на
МКФ, Правилникот за натпреварување на МКФ, Пропозициите за натпреварување,
Регистрацискиот правилник на МКФ, Дисциплинскиот правилник на МКФ, Правилата за
игра 3Х3 на ФИБА и одлуките на Собранието на МКФ / Управниот одбор при МКФ /
Комисијата за натпреварување при МКФ/ Координаторот на 3Х3 натреварите.
Член 1.
Со овој правлиник се регулираат правилата за организација, спроведување и
раководење во сите степени на кошаркарските натпреварувања во 3x3, во Република
Македонија во организација на Македонската Кошаркарска Федерација (во
понатамошен текст: МКФ) и Здружението за популаризација и промоција на
кошарката 3х3 Баскетбалл Скопје (во понатамошен текст: 3x3 Баскетбалл).
Член 2.
Овој правилник ги уредува основните прописи, за сите степени на натпреварувања во
3х3 и претставува основа за решавање на сите прашања во однос на натпреварувањата.
2.1 Кошаркари(ки), кои својата активност ја вршат професионално.
2.2 Кошаркари(ки), кои својата активност ја вршат аматерски.
Член 3.
Правата, обврските и одговорностите на учесниците во натпреварувањата, нивните
меѓусебни односи, правата и должностите на службените лица на натпреварите,
специфичноста на поединечни натпреварувања, како и други прашања кои се
однесуваат на натпреварувањето, кои се регулираат со посебни прописи: Пропозиции
за натпреварување, кои мораат да бидат во согласност со одредбите од овој
Правилник.

Член 4.

Раководењето со сите натпревари во рамките на системот на натпреварување на
подрачјето на Република Македонија е во надлежност на Управниот одбор на МКФ.
Извршувањето на оваа надлежност, Управниот Одбор на МКФ, може да ја довери на
соодветно Здружение за 3х3-Координатор за натпреварување, за секој степен на
натпреваруње во 3х3, а се со цел внатрешно уредување на односите кои произлегуваат
од натпреварувањата.
За непосредно водење на натпреварувањата во 3x3 натпреварувањето, Управниот
Одбор на МКФ назначува Координатор за натпреварување, кој раководи со
натпреварувањата во лигашкиот/турнирски систем на натпреварувањето на Република
Македонија, во сите 3х3 категории на натпреварување.
Член 5.
Сите натпревари во 3х3 натпреварувањата, се играат согласно одредбите од
Службените кошаркарски Правила издадени од Меѓународната Кошаркарска
Федерација – FIBA, чие толкување ги дава Националниот FIBA – инструктор за
Република Македонија.
Член 6.
Координатор за натпреварување изготвува Пропозиции за натпреварување, врз основа
на одредбите од овој правилник, за сите степени на натпреварувања во 3x3 категории
на натпреварувачи во Република Македонија.
Координатор за натпреварување изготвува и Деловник за работа на Координатор за
натпреварување.
Пропозициите за натпреварување и Деловникот за работа на Координатор за
натпреварување, ги усвојува Управниот Одбор на МКФ.

2.СИСТЕМ НА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Член 7.
Системот на 3Х3 натреварувањето се одредува пред почетокот на сезоната на основа
на бројот на пријавени градови за организирање на турнири, квалитетот на турнирот и
пријавените екипи, календарот на натреварувањата, календарот на ФИБА
натреварувањата и слично. Одлуките ги донесува Координаторот на 3Х3
натпреварувањата.
3Х3 натпреварувањето е од турнирски карактер. Натпреварувањата се од отворен тип
со право за пријавување на секоја екипа која е регистрирана на ФИБА - планет системот
или со пријава се регистрира кај организаторот на турнирот.

7.1 Координаторот на натреварувањето пред секоја сезона објавува отворен конкурс за
учество на градовите за организацијата на турнири кои ќе бидат дел од лигашкото
натпреварување. На основа на извршените пријави на конкурсот, расположливите
термини, квалитетот и приоритетот на натреварите Координаторот на 3х3

натпреварувањата до УО при МКФ доставува предлог Календар за 3Х3 натреварувања
за сезоната кој по усвојувањето станува официјален календар на натпревари.
7.2 Координаторот на 3Х3 натпреварувањето има право дополнително пријава за
организација на турнир да вметне во Календарот на натреварување, на основа на своја
проценка за значењето и квалитетот на пријавата.
7.3 Координаторот на 3Х3 натреварите на основа на Календарот за 3Х3 натпреварите
во Република Македонија и ФИБА календарот, одредува проодност на екипите според
пласманот на завршените турнири (Satellite, финалниот турнир во Р. Македонија, ФИБА
турнирите).
Член 8.
Координаторот на 3Х3 натреварите го одредува системот на натреварување на
Финалниот турнир за првенство на Р. Македонија на основа на бројот на екипи (тимови),
официјалниот рејтинг на тимовите и проценетиот рејтинг на турнири во Р. Македонија.
8.1 Координаторот на 3Х3 натпреварувањето има право да додели специјални покани
на екипите за Финалниот турнир за првенство на Р. Македонија, а на основа на
однапред наведените критериуми. За специјалните покани Координаторот ќе донесе
одлука по звршување на сите квалификациони турнири во Р.Македонија.

3.ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАТПРЕВАРИ
Член 9.
Натпреварувањето во 3х3 во системот на првенствени и турнирски натпревари, го
спроведува Координатор за натпреварување како надлежен орган за натпреварување,
назначен од страна на Управниот одбор на МКФ. Правата, обврските и хонорарот на
Координаторот со своја одлука ги одредува Управниот одбор на МКФ.

Член 10.
Координаторот е одговорен за подготовка и реализација на целосното натреварување,
што ги вклучува календарот на натреварите, системот на натпреварување, водење на
натпреварувањето. Координаторот на натпреварите по завршување на истите има
обврска до УО при МКФ да достави Извештај за натпреварувањето во кое се содржани
извештаите за секој турнир одделно, анализата на системот и пропозициите на
натпреварите, како и предлози за унапредување на следната сезона.

Член 11.
Координаторот на 3Х3 натреварите при МКФ одредува листа на ДЕЛЕГАТИ за 3Х3 НАТ
ПРЕВАРИ и ја одредува висината на хонорарите на Делегатите. Висината на
хонорарите се одредува за секој турнир пооделно, а пред почетокот на

натреварувачката сезона, во рамките на документот Услови за организација на 3Х3
натпревари. Координаторот/Организаторот ги утврдува обврските на Делегатите.

Член 12.
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 натреварите и
маркетингот, 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. 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.

Член 13.
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, маркетиншки)., со доставување на фотографии и
видео материјали.
Член 14.
Координаторот ја одредува листата на надлежни лица за спроведување на
натреварите.
4.Пропозиции на 3х3 натпревари
Член 15.
Натпреварите се играат според ФИБА 3Х3 правила на игра.

Член 16.
Натпреварите се играат со адекватни официјални топки за 3Х3 натпревари кои ги
одредила ФИБА 3x3, официјална топка е WILSON 6. МКФ помага во обезбедување
топки за одигрување.

Член17.
Натпреварите задолжително се играат на специјализирани терени/подлоги за
3Х3 натпревари поддржани од FIBA.

Член 18.

Натпреварите 3Х3 се составен дел од целокупниот систем на натреварување во
кошарка во Р.Македонија, па согласно тоа и сите одлуки коие 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).
Екипа која е суспендирана нема право да настапува на натпреварите /турнирите во
времетраењето на суспензијата.
Екипа која е казнета парично нема право да настапува до подмирување на уплатата на
паричната казна. Екипата има право да настапува доколку не ја подмирила обврската
за уплаќање на казната, со депонирање на износот на казната кај делегатот на
турнирот пред регистрацијата на екипите за турнирот (пред внесување на ФИБА
планетот).

5. ПРАВО НА НАСТАП НА ИГРАЧИТЕ

Член 18.
Право на настап имаат регистрираните и нерегистрирани играчи. На нерегистрираните
играчи ќе им биде направавен привремен профил на ФИБА планет до моментот на
неговата лична регистрација.
Член 19.
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.
19.1. Играчот кој нема важечки лекарски преглед нема право да настапува ни на еден
меч на турнирот. Екипата која заради лекарскиот преглед нема доволен број на играчи
за настап на мечот го губи истиот со службен резултат. За проверка на лекарските
прегледи задолжен е делегатот на турнирот.

Член 20.
Еден играч има право да настапува за неограничен број екипи.
Член 21
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.
Координаторот на 3Х3 натпреварувањето има обврска да го извести делегатот на
турнирот доколку некој од играчите е суспендиран и нема право на настап. Делегатот

на турнирот има обврска да ја извести екипата за која е пријавен играчот за
суспензијата на играчот и губењето на право за настап.

6.ЛИЦЕНЦИРАЊЕ НА ЕКИПИТЕ
Член 22.
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.

7.ТРЕНЕРИ
Член 23.
Екипата нема право на присуство на тренер, во просторот за игра (просторот за игра го
опфаќа и просторот за резервни играчи).

8.ЛИСТА НА СЛУЖБЕНИ ЛИЦА
Член 24.
Листата на службени лица (делегати, судии, комесар) ја одредува Координаторот на
3Х3 натреварувањата во соработка со Судиската комисија на МКФ.

9.ИНФОРМАЦИИ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕТО, ПОВИК И РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА
НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Член 25.
Информациите за натпреварувањата, повикот за пријавување за натреварувањата и
другата потребна документација, ги доставува и објавува Координаторот на 3Х3
натпреварите.
Член 26.
Повикот/конкурсот за градовите да учествуваат како организатори на натпреварите се
објавуваат: на сајтот на МКФ, сајтовите на Регионалните кошаркарски сојузи,
социјалните мрежи и по пат на медиумски информирања.

25.1 По утврдување на календарот Координатор на натреварите има обврска на секој
град/општина организатор да им ги достави потребните информации:
-

Календар на натпреварувања;

-

Услови за организација;

-

Правила и пропозиции на играта;

-

Имиња на службените лица во системот на 3Х3 натпреварувањата;

Официјално заверена потврда или Договор дека турнирот се наоѓа во
Календарот на 3Х3 натпреварувања;

9.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 25.
Сите останати прашања кои не се регулирани со овој Правилник и Службените
кошаркарски правила, ќе бидат регулирани со Пропозициите за натпреварување и
актите на МКФ и на ФИБА.
Член 26.
Измени и дополнувања на Правилникот за натпреварување, се вршат на начин и
постапка како и при неговото донесување.

Член 27.
Толкување на Правилникот за натпреварување, дава Управниот одбор на МКФ.

Член 28.
Правилникот за натпреварување стапува на сила со денот на неговото донесување, а ќе
биде применуван од натпреварувачката сезона 2018 година.
Член 29.
Се ополномоштува Координатор за натпреварување, да го утврди и објави пречистениот текст на Правилникот за натпреварување.

Скопје, Март 2018 г.

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

