Basketball er gøy, inkluderende og målrettet!

3MOT3 Arrangørkurs
NBBF har de siste årene utviklet konseptet 3MOT3, en lavterskelversjon av basketball med
hensikt å spre idretten til massene. Det som trengs er en kurv, en ball og en håndfull venner.
Fritt, urbant og innovativt! 3MOT3 er den norske betegnelsen på FIBAs 3x3, som har sitt utspring
fra forskjellige former for Streetbasket, spilt verden over. 3x3 er ranket som en av de største
mosjonsidrettene i verden og er i ferd med å bli den viktigste drivkraften i utvikling av basketball,
generelt. I tråd med dette har NBBF et ønske om å satse stort på 3MOT3 som vår største
lavterskelaktivitet for barn, ungdom og voksne.
NBBF ønsker å komme så nært FIBA standard som mulig på våre turneringer fordi forbundet er
opptatt av at spesielt våre yngre spillere føler seg trygge. At de opplever 3MOT3 som noe positivt
og et konsept som ivaretar deres ambisjoner og ferdighetsnivåer. For å kunne sikre dette, er det
behov for et standardisert kurs som sørger for kvalitet i gjennomføringen av turneringene blant
alle arrangører som ønsker å være en del av konseptet.
Innhold: Kurset skal gi deltagerne kunnskap og innsikt i hvordan en 3MOT3 turnering bør
arrangeres i henhold til de kriteriene Det internasjonale basketballforbundet, FIBA stiller til alle
arrangører. Deltagerne vil lære å bruke de nødvendige verktøyene for påmelding av spillere,
inndeling av lag i puljer, rangere lagene og avvikle selve turneringen.
Målgruppe: Klubber/organisasjoner som ønsker å ta til seg 3MOT3 som aktivitet, bruke 3MOT3 til
å skape oppmerksomhet rundt egen klubbaktivitet, samt et potensielt rekrutteringsverktøy.
Aldersmessig er fokus på «unge voksne» fra 18 år og oppover. Arrangørkurset blir en viktig del i
NBBFs 3MOT3 Crew program for ungdommer som ønsker å lære hvordan man organiserer
«events»
Læringsmål:
 Etter bestått kurs skal deltager kunne avvikle/gjennomføre en 3MOT3 turnering, fra
planlegging til gjennomføring og evaluering.
 Deltager skal kjenne til oppsettet av turneringsstrukturen, nasjonalt så vel som
internasjonalt. Kunne gjøre rede for de krav og kriterier som gjelder for de respektive
turneringene.
 Deltager skal beherske programmer og avviklingsverktøy i gjennomføringen av selve
turneringen, og mestre disse i så pass stor grad at «troubleshooting» kan gjennomføres
på stedet uten større problemer.

Basketball er gøy, inkluderende og målrettet!
 Deltager skal vise innsikt i gjeldende regelverk og retningslinjer, samt å kunne relatere
seg til de verdiene og holdningene NBBF ønsker å propagere/formidle med arrangeringen
av 3MOT3-turneringene.
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Timer:
«3MOT3 Arrangøren» Litteratur: 3MOT3 Arrangørmanualen
«3MOT3 TOUR’en» Litteratur: 3MOT3 TOUR-beskrivelsen
«FIBA 3x3 Rules and Regulations», sjekkes på selve kurset (?)
«Turneringsavviklingsverktøyet EventMaker og play.fiba3x3.com»
«Sekretariat og kampskjemautfylling (EventMaker)»

