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Mērķi
Veicināt 3x3 basketbola attīstību Latvijā un izveidot 3x3 basketbola sistēmu, kas nodrošina
izaugsmes iespējas un pēctecību Latvijas 3x3 basketbolā.

Uzdevumi
1. Veicināt iesaisti, konkurenci un masveidību.
2. Veicināt 3x3 basketbola kustības atpazīstamību.
3. Sekmēt Latvijas izlašu kandidātu gatavošanos un nodrošināt atlasi startam olimpiskās spēles,
pasaules un Eiropas čempionātos un citos starptautiskos turnīros.
3. Nodrošināt FIBA 3x3 reitinga punktu akumulēšanu visa gada garumā.

Apraksts
No jūlija līdz maijam norisināsies divu dienu 3x3 basketbola turnīri, kuros piedalīsies 12
sieviešu un 12 vīriešu komandas (atlases posmos – maksimāli 16 vīriešu komandas). Latvijas
čempionāta (turpmāk – “3x3 LBL”), ietvaros norisināsies 6 atlases posmi, 8 pamatturnīra posmi un
finālposms.
6 atlases posmos pamatturnīram kvalificēsies 12 sieviešu un 12 vīriešu komandas (pa 2 no
katra posma). Pamatturnīrā iekļuvušās komandas, aizvadīs 8 posmus, cīnoties par augstāku pozīciju
turnīra tabulā un nodrošinot labāku starta pozīciju finālturnīrā. Visos pamatturnīra posmos
norisināsies individuālie konkursi.
Finālturnīrā komandas cīnās par Latvijas čempiona titulu, apmaksātu braucienu uz
starptautisku FIBA 3x3 turnīru un tehniskā finansējuma balvu. Tāpat finālturnīrā norisinās
individuālo konkursu fināli. Visu posmu uzvarētāji saņem atbalstītāju balvas. Komanda pārstāv
novadu, katras komandas sastāvā ir 4-7 spēlētāji.
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Dalībnieki
1. Čempionāta dalībnieki ir pašvaldību profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu, juridisku
personu dibināto sporta klubu, biedrību un vispārējās izglītības iestāžu komandas dalībnieki, kuri
piedalās Latvijas basketbola līgas čempionātā. Spēlētāji, treneri, oficiālie pārstāvji, tiesneši, kā
arī 3x3 basketbola administrācija.
2. Pieteikties un piedalīties vīriešu grupā var jebkurš dalībnieks, kurš dzimis līdz 2002. gada 31.
decembrim un kam ir aktīvs https://play.fiba3x3.com/ profils.
3. Pieteikties un piedalīties sieviešu grupā var jebkura dalībniece, kura dzimusi līdz 2004. gada 31.
decembrim un kam ir aktīvs https://play.fiba3x3.com/ profils.
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Kalendārs
Posms
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
1

Datums

Laiks

18.07.2020
19.07.2020
25.07.2020
26.07.2020
01.08.2020
02.08.2020
08.08.2020
09.08.2020
22.08.2020
23.08.2020
29.08.2020
30.08.2020
26.09.2020
27.09.2020

10.00 - 22.00
10.00 - 19.00
10.00 - 22.00
10.00 - 19.00
10.00 - 22.00
10.00 - 19.00
10.00 - 22.00
10.00 - 19.00
10.00 - 22.00
10.00 - 19.00
10.00 - 22.00
10.00 - 19.00
10.00 - 22.00
10.00 - 19.00
10.00 - 22.00
10.00 - 19.00
10.00 - 22.00
10.00 - 19.00
10.00 - 22.00
10.00 - 19.00
10.00 - 22.00
10.00 - 19.00
10.00 - 22.00
10.00 - 19.00
10.00 - 22.00
10.00 - 19.00
10.00 - 22.00
10.00 - 19.00
10.00 - 22.00
10.00 - 19.00

2
3
4
5
6
7
8
Fināls

22.05.2021
23.05.2021
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Vieta
VENTSPILS
SALDUS
RĒZEKNE
LIEPĀJA
OGRE
JELGAVA
AKROPOLE

AKROPOLE

Posma plans
Sestdiena
10.00 – 10.30

atklāšana

10.30 – 14.30

apakšgrupu spēles

14.30 – 15.00

priekšnesumi, konkursi

15.00 – 18.00

apakšgrupu spēles

18.00 – 18.30

priekšnesumi, konkursi

18.30 – 22.00

apakšgrupu spēles

Svētdiena
12.00 – 16.00

¼ fināla spēles

16.00 – 16.30

priekšnesumi, konkursi

16.30 – 18.30

½ fināla spēles

18.30 – 19.00

priekšnesumi, konkursi

19.00 – 19.20

sieviešu fināla spēle

19.20 – 19.30

priekšnesumi, konkursi

19.30 – 20.00

vīriešu fināla spēle

20.00

apbalvošana

Vispārīgie noteikumi
1. Spēles gaitu kontrolē divi (2) laukuma tiesneši un divas (2) personas sekretariātā.
2. Spēles ilgums 10 min
3. Neizšķirta rezultāta gadījumā uzvar komanda, kas papildlaikā pirmā gūst 2 punktus
4. Spēles notiek pēc FIBA 3x3 noteikumiem ( https://fiba3x3.com/docs/FIBA-3x3-Basketball-Rules2016.pdf ).
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Čempionāta norise
1. 3x3 LBL atlases posmi norisināsies 6 Latvijas reģionālajās pilsētās.
2. 3x3 LBL pamatturnīra posmi norisināsies 7 Latvijas reģionālajās pilsētās
3. Pamatturnīra atklāšanas posms un finālposms tiks aizvadīti tirdzniecības un izklaides centra
“AKROPOLE” telpās.
4. Visi 3x3 LBL posmi norisināsies uz speciāli Latvijas čempionātam izveidota 3x3 basketbola
laukuma ar plastikāta segumu.
5. 6 kvalifikācijas posmos tiek noskaidrotas divpadsmit (12) komandas sieviešu konkurencē un
divpadsmit (12) komandas vīriešu konkurencē, kuras kvalificējas 3x3 Latvijas Basketbola līgas
pamatturnīram. Katra turnīra finālā iekļuvušās komandas.
6. Ja kāda no komandām jau kvalificējusies pamatturnīram, tad tās vietu aizņem attiecīgā turnīra
nākamā komanda pēc attiecīgā turnīra tabulas.
7. Visos pamatturnīra posmos tiek noskaidroti individuāli uzvarētāji metienu konkursā un prasmju
konkursā, kuri finālposmā cīnīsies par balvām.
8. 3x3 LBL čempioniem tiek apmaksāts brauciens uz FIBA 3X3 starptautisko turnīru.
9. 3x3 LBL čempioni saņem tehniskā finansējuma naudas balvas (kopējais balvu fonds 10 000 EUR)
10. Posmu laikā skatītāji tiks iesaistīti konkursos un starplaikos būs priekšnesumi.
Čempionāta posma norise
1. 3x3 LBL posms norisinās divas dienas.
2. Pirmajā dienā norisinās apakšgrupu spēles, individuālo konkursu atlase un izklaides programma.
3. Otrajā dienā norisinās ¼ fināli, ½ fināli, fināli, individuālo konkursu fināli, skatītāju izklaides
programma un apbalvošana.
4. Posms norisinās uz viena, speciāli izveidota 3x3 basketbola laukuma.
5. Komandas sievietēm un vīriešiem tiek sadalītas 4 apakšgrupās pa 3-4 komandām katrā.
6. Par trešo vietu netiek spēlēts – tās ieguvēji tiek noteikti pēc turnīrā aizvadīto spēļu uzvaru un
zaudējumu bilances (lielāks uzvaru procents). Ja šis rādītājs ir vienāds, tad pēc vidēji gūto
punktu skaita visās turnīra spēlēs. Nākamais rādītājs ir komandas reitings.
7. Pēc fināla norisinās apbalvošana – tiek apbalvotas 1., 2. un 3. vietas ieguvušās komandas.
8. Finālposmam kvalificējas visas divpadsmit (12) komandas, kas piedalās pamatturnīrā.
2020

Izspēles kārtība
1. Komandas tiek sadalītas apakšgrupās, pamatojoties uz FIBA 3x3 spēlētāju reitinga punktiem.
2. Komandu sadalījums grupās turnīros var atšķirties, atkarībā no komandas sastāva, kādā
komanda startē katrā turnīrā.
3. Tiek ņemti vērā trīs spēlētāji ar augstāko
https://fiba3x3.com/en/rankings/individual.html

FIBA

3x3

reitinga

punktu

skaitu.

4. Komandu vietas apakšgrupā tiek sadalītas pēc uzvarēto spēļu skaita.
5. Ja šie rādītāji ir vienādi divām komandām, tiek ņemts vērā savstarpējās spēles rezultāts.
6. Ja šie rādītāji ir vienādi trīs komandām, tiek ņemts vērā kopējais apakšgrupā gūto punktu skaits.
7. Ja šie rādītāji ir vienādi, augstāka vieta ir komandai, kas ir augstāk reitingā.
8. Katras apakšgrupas divas labākās komandas kvalificējas izslēgšanas turnīram.
9. 8 komandas izspēlē izslēgšanas turnīru ( ¼ fināls, ½ fināls un fināls).
10. Izslēgšanas spēļu turnīrā dalību katrā nākamajā kārtā turpina komanda, kas uzvarējusi.
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Komandu pieteikšana
1. Organizāciju komandu pieteikumi ar spēlētāju sarakstu (4-6 spēlētāji) līdz 2020. gada 13. jūlijam
jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi: nauris.metnieks@lbs.lv.
2. Latvijas Basketbola līgas 1. – 3. divīzijas klubiem un Latvijas Sieviešu basketbola līgas klubiem
dalības apstiprināšana konkrētajā atlases posmā jāveic līdz attiecīgās nedēļas otrdienas plkst.
23:00. Pēc tam brīvās vietas iespējams aizpildīt citu organizāciju pieteiktajām komandām. To
iespējams izdarīt līdz attiecīgās nedēļas ceturtdienas plkst. 23:00. Info sūtāms uz e-pasta adresi:
nauris.metnieks@lbs.lv.
3. Organizācija komandu piesaka uz visu čempionātu un nodrošina šīs komandas dalību visos 3x3
LBL posmos, ja komanda kvalificējas pamatturnīram.
4. Sezonas laikā, komandai ir iespēja pievienot septīto spēlētāju komandas sastāvam, rakstot
atsevišķu pieteikumu.
5. Komandas pieteikumā jāmin komandas nosaukums (līdz 20 zīmēm, ieskaitot atstarpes) un
pilsēta, kuru komanda pārstāv, kā arī informācija par komandas spēlētājiem.
6. Viena komandā var pieteikt ne vairāk kā 6 spēlētājus. Spēlētājs, kurš pieteikts komandas
sastāvā, kas kvalificējusies pamatturnīram, nevar būt pieteikts citas komandas sastāvā.
7. Minimālais spēlētāju skaits komandas pieteikumā ir 4 spēlētāji. Atlikušās divas vietas komandas
sastāvā var aizpildīt jebkurā čempionāta norises laikā.
8. Finālposmā atļauts startēt spēlētājiem, kas piedalījušies vismaz vienā pamatturnīra posmā.
9. Komanda katram čempionāta posmam atsevišķi iesūta savu sastāvu sacensību galvenajam
tiesnesim Renāram Buividam (e-pasts: renars32@gmail.com) ne vēlāk kā 48 stundas pirms
attiecīgā posma sākuma. Vienu spēlētāja maiņu var veikt ne vēlāk par 24 stundām pirms
attiecīgā posma sākuma.
Dalības maksa
1. Sieviešu komanda – 30 EUR par katru posmu.
2. Vīriešu komanda – 50 EUR par katru posmu.
3. Viesiem dalībniekiem – 5 EUR vienreizēja licences maksa par katru spēlētāju, kas iekļauts
komandas pieteikumā.
4. Dalības maksa par kvalifikācijas turnīriem tiek veikta atsevišķi – ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms
katra posma.
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5. Dalības maksa par pamatturnīru tiek veikta par visiem pamatturnīra posmiem kopā – ne vēlāk
kā vienu nedēļu pirms pirmā posma.
6. Dalības maksa tiek pārskaitīta uz Latvijas Basketbola savienības norēķinu kontu:
LV16HABA0551005328715, HABALV22, A/S “Swedbank”
7. Pamatojums: 3x3 LBL dalības maksa
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Pielikums nr. 1

Komandas pieteikums

Komandas nosaukums (20 zīmes, ieskaitot atstarpes)

Pilsēta

Komandas sastāvs:
Nr.p.k.

Dzimums

Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati
diena/mēnesis/gads

Augums (cm)

Svars (kg)

Kājas izm. (cm)

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.

Komandas treneris/menedžeris: __________________________________
t. __________________________________
e-pasts ______________________________
piegādes adrese _______________________

________________________
Vārds, uzvārds

_________________

_______________

datums

*Apstiprinu ar savu parakstu, ka ar nolikumu esmu iepazinies un apstiprinu dalību 3x3 LBL
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paraksts

