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1.0) Introduksjon
1.1)

Hva er 3MOT3?

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 den største urbane lagidretten 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.

1.2)

3MOT3 TOUR’en

3MOT3 TOUR’17 satte standarden for hvordan vi ønsker å gjennomføre Kvalifiseringene fremover. Det er
viktig at spillere og interesserte gjenkjenner formatet og er i stand til å tilpasse seg deretter.
Beskrivelse av 3MOT3 TOUR punktvis:
 Hele TOUR’en avvikles før fellesferien, med finalen siste helgen i juni. Vi gjør dette for å tilpasse oss
det europeiske turneringsoppsettet med kvalifiseringene til World Tour. Vi vil at våre turneringer
skal på sikt bli «Satellites» for de større turneringene på kontinentet.
 3MOT3 TOUR består av Kvalifiseringsturneringene. Vi ønsker å gjennomføre minst en Kvalifisering i
samtlige regioner, eventuelt med tilhørende lavterskelturneringer.
 Arrangører av lavterskelturneringene (Åpne) kan da fokusere på nettopp å bruke 3MOT3 som
rekrutteringsverktøy og for å skape oppmerksomhet rundt egen klubbaktivitet. Kvalifiseringene har
faste rammer og regler, det kreves mer av arrangør, men mer i støtte og større status. Direkte
assistanse og samarbeid med 3MOT3-Crew.
 ALLE spillere som deltar SKAL ha play.fiba3x3.com-profiler
 ALLE som arrangerer turneringer skal bruke FIBAs turneringsavviklingsverktøy, EventMaker.

1.3)

«From Street 2 Elite»

NBBF ønsker spesielt fokus på ungdommen når det gjelder 3MOT3-satsingen, og det er ungdom som har,
eller holder på å falle ut av idretten vi ønsker å nå ut til. Samtidig er 3MOT3 en interessant aktivitet for våre
etablerte spillere. 3MOT3 identifiserer seg veldig med FIBAs 3x3 slogan, «From Street 2 Elite», nemlig at
aktiviteten skal være attraktiv for alle spillende, uansett ferdighet- og ambisjonsnivå. Spillformen legger mye
mer vekt på individuelle ferdigheter enn taktikk og kan dermed bli aktivt brukt som ferdighetsfremmende
tiltak i regulær «off-season».

2.0) Turneringsnivåer i 3MOT3
3MOT3 er en veldig god og allsidig aktivitet som passer alle, uansett alder og ferdighetsnivå. For deg som
arrangør av en turnering i 3MOT3-paraplyen er dette en veldig god mulighet til å skape oppmerksomhet
rundt egen klubbaktivitet og samtidig bruke vår logo som kvalitetsstempel på din turnering.

2.1)

«Åpne/Standalone» -turneringer

Turneringene er «åpne» for alle spillere og er det viktigste leddet i lavterskelaktiviteten 3MOT3.
Arrangøren står fritt til å velge hvilket format turneringen skal ha og hvilken aldersgruppe eller
lagsammensetning som er i fokus. De åpne turneringene får en arrangørstøtte på 3000kr.
En Åpen turnering kan gjennomføres ute eller i en hall, med minst to kurver. Det tilrettelegges ikke for bruk
av mobile baner og kurver på de Åpne turneringene. Hvis turneringen er utendørs, bør arrangøren ha en
«plan B» eller et innendørs alternativ klart i tilfelle været skifter.
Åpne 3MOT3-turneringer kan knyttes opp til de regionale Kvalifiseringsturneringene. Det vil si at
vinnerlagene går gratis videre til den regionale Kvalifiseringen. Dermed kan regioner som ønsker å satse på
3MOT3, etablere egne mini-TOURs i sitt område.
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Det er helt opp til arrangør å vurdere om den Åpne turneringen skal ha tilknytning til en større turnering
eller om den skal være en «Standalone». Åpne turneringer støttet av 3MOT3 fungerer godt som arenaer for
bevisstgjøring og rekruttering av potensielle medlemmer. Åpne turneringer kan arrangeres hele året.
Spesifikke kriterier:
 Så lavterskel som overhodet mulig. Det er opp til arrangør å velge turneringsformat.
 Kan ha valgfrie alderskategorier og lagsammensetninger.
 Åpne turneringer er ikke forpliktet til å være en del av TOUR’en, og trenger ikke å arrangeres på
sommeren.
 FIBAs turneringsavviklingsverktøy, EventMaker skal brukes med spillerprofiler fra play.fiba3x3.com.
Ifølge FIBAs reglement kan ikke barn under 13 år ha profiler i eget navn. Foresatte bes om å etablere
profil for barnet ved bruk av et kallenavn.
 For å få full arrangørstøtte på 3000 kr. skal det være minst 12 (tolv) lag påmeldt.
 2500 kr. arrangørstøtte for en turnering med 8-11 lag
 2000 kr. arrangørstøtte for en turnering med 4-7 lag
Dialog med B&U-konsulenten er viktig i denne prosessen, vi ønsker å få til så mye aktivitet som mulig
 FIBA- reglene bør følges, men arrangøren kan tilpasse enkelte regler til turneringen. For eksempel
løpende tid, kamp til 11 poeng, etc.
 Sekretariat, kampskjema og statistikk er ikke nødvendig (færre frivillige)
 Dommere: Avhenger av hvilke aldersgrupper arrangøren ønsker på sin turnering. Men det anbefales
å ha en dommer fra og med sluttspill U18. (Hele U23 og Senior)
3MOT3 tilrettelegger for støtte til 10 Åpne turneringer i 2019. Det er ingen inndeling i hvor mange det skal
arrangeres per region, så her er det er første klubb til mølla. Turneringen kan arrangeres mellom januar og
desember måned, 2019.
For mer informasjon, se punkt 5.0) i NBBF- Arrangementshåndbok for 3MOT3-arrangører.

2.2)

Kvalifiseringsturneringer

De regionale kvalifiseringsturneringene derimot, er turneringer med helt konkrete rammer. En regional
kvalifisering SKAL ha aldersklasser U15, U18, U23 og Senior, helst menn OG kvinner.
I 2015 ble det arrangert en Kvinnekvalik spesielt for å få med flere jenter i den store finalen på Aker Brygge,
og det er en mulighet våre arrangører kan ta med seg videre i utviklingen av 3MOT3.
Når det gjelder reglene, så skal disse følges så tett opp til FIBAs regler som overhodet mulig.
Arrangørstøtten for kvalifiseringsturnering er på 5000,- og skal primært gå til å dekke arrangørens
kostnader. I likhet med de Åpne turneringene ønsker vi at Kvalifiseringene gjennomføres ute, men det er
naturlig nok ikke et absolutt krav. Selv om oppsettet i avviklingen av en regional kvalifisering er gitt, så står
arrangør fremdeles fritt til å lage sin egen event. Få med et par konkurranser, underholdning i form av et
danse-crew etc. Flott om turneringen er en del av et større arrangement!
Premiering av lagene som vinner de åpne turneringene er arrangørens ansvar.
Spesifikke kriterier:
 Rammen; Optimalt bør kvalifiseringen ha kategorier i aldersgruppene U15, U18, U23 og Senior,
jenter og gutter, kvinner og menn. Det vil si 8 kategorier x 4 lag = 32 (optimal sammensetting)
 Hvis ikke optimal sammensetting er mulig blir neste prioritet på 32 lag, gjeldende for å full støtte.
 Det blir trukket 300 kr. for hver ufullstendige «gruppe» (4 lag)
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4700kr. arrangørstøtte for en turnering med 28-32 lag
4400kr. arrangørstøtte for en turnering med 24-28 lag
4100kr. arrangørstøtte for en turnering med 20-24 lag
3800kr. arrangørstøtte for en turnering med 16-20 lag
3500kr. arrangørstøtte for en turnering med 12-16 lag
3200kr. arrangørstøtte for en turnering med 8-12 lag

Grunnstøtten for en 4-8 lagsturnering blir på 2900,- kroner. Kategorier kan eventuelt slås sammen. Dialog
med B&UK er viktig i denne prosessen.
 Det skal brukes FIBA turneringsavviklingsverktøy EventMaker, med profiler fra play.fiba3x3.com.
 Todeling av ansvar: Grafisk arbeid, deltagelse og teknisk avvikling er det 3MOT3-Crew som tar seg
av. Lokalarrangør får ansvar for; plassering, frivillige, utstyr, samt dommere og deltakelse.
 FIBA reglene skal følges tett opp til opprinnelig oppsett som mulig, men skuddklokke kan bli litt
vanskelig å få til.
 Sekretariat, kampskjema og statistikk skal være på plass, og legges inn i EventMaker i etterkant av
turneringen.
 Dommere med bestått 3MOT3-dommerkurs skal benyttes fra og med U18 sluttspill, samt hele U23
og Senior. Kampobservatører kan ha ansvar for U15 og U18 pulje/gruppespill.

2.3)

Sentral support

Alle arrangører av kvalifiseringsturneringene får direkte support og oppfølging av B&U-konsulenten og
3MOT3-Crew. Dette innebærer assistanse i bruk av turneringsavviklingsverktøy og gjennomføring av selve
turneringen. Arrangøren vil da få mulighet til å frigjøre mer ressurser til å sørge for at så mange som mulig
får vite om turneringen og at så mange som mulig deltar.
Foruten de åpne turneringene (ingen aldersgrense), anbefaler FIBA følgende aldersspesifikke kategorier:
U13, U15, U18 og U23 (spilleren er 13/15/18/23 eller yngre 1. januar det året), Senior og 35 + (spilleren er 35
år eller eldre på 1. januar i året turneringer foregår).

2.4)

TOUR TIP-OFF & Satellite

3MOT3 TOUR’en startes og avsluttes med de to største turneringene Tip-Off ‘en og Finalen.
Tip-Off turneringen har status som er en indirekte kvalifisering til «Road to World 3x3 Tour», vinnerlaget
sikrer seg deltagelse i en «Satellite». Tip-Off får tittelen «Open», og det betyr at ALLE på herresiden kan
melde på lag, så fremt lagene er etablert i henhold til Team Tour-formatet. Andre kategorier utover U23
Menn og Senior Menn får mer rankingpoeng ved å spille i sin kategori på Tip-Off-turneringen.

2.5)

TOUR-Finalen

Den nasjonale finalen er kulminasjonen av 3MOT3- sesongen og er direkte underlagt
sentraladministrasjonen dvs. Bredde – og ungdoms konsulenten i NBBF. Selve finalen kan også lyses ut til en
klubb som føler seg klar for oppdraget. Arrangørstøtten for den nasjonale finalen er på 20000,- og bør
arrangeres som en del av et større arrangement, som en festival, messe, et sted som gir oss mest mulig
oppmerksomhet.
Nettverket av FIBA-støttede turneringer blir større og det er hundrevis av disse kun i Europa. Turneringene
og spesielt FIBA-støtten er veldig viktige for 3MOT3-utviklingen i Norge, da vi blir målt etter resultater
enkeltspillere registrerer, hvor mange 3MOT3-spillere vi har og hvor mange FIBA-støttede turneringer vi er i
stand til å arrangere. Når FIBAs krav er oppfylt får NBBF muligheten til å sende lag til VM og EM, men kun
dersom spillerne og lagene kvalifiserer seg gjennom å spille på våre FIBA- godkjente 3MOT3 turneringer.
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3.0) Krav til 3MOT3 arrangører
NBBF og 3MOT3 har et ønske om å utvikle en god standard på våre turneringer, og vi ønsker å komme så tett
opp til FIBA 3x3- nivå som mulig. Men vi er fullstendig klar over at det er forskjell på arrangører og
turneringer. Det er som sagt opp til enkeltarrangøren å avgjøre hva man ønsker ut av turneringen, men NBBF
har dog et minimum av krav som må være på plass for at man skal kunne være en del av 3MOT3
organisasjonen.

3.1)

Bruk av FIBAs IT-verktøy

play.fiba3x3.com–plattformen er en database der alle spillere som deltar på 3MOT3 -turneringene, skal
registrere seg. Etablering av play.fiba3x3.com-profilen er det første en spiller må gjøre for å få mulighet til å
melde seg på turneringene. Grunnen til dette er at profilene er linket opp til arrangør-verktøyet EventMaker,
og alle spillere som er med i systemet, får en verdensranking ved å delta på turneringene våre.
NBBF blir også målt etter den aktiviteten vi har og med tid og stunde vil nettopp aktiviteten kvalifisere våre
fremtidige 3MOT3- landslag til EM og VM.
EventMaker er FIBAs egenutviklede avviklingsverktøy som er gratis å bruke og er et essensielt i å arrangere
en turnering fra start til slutt. EventMaker kan brukes til inndeling av i puljer, rangering av lagene og til
avvikling av kampene. EventMaker inngår også som en del av NBBF, 3MOT3-arrangørkurs.

3.2)

Turneringskriteriene følges.

Jfr. punkt 2.1), punkt 2.2) og hele 4.0) Krav til 3mot3 arrangører i Arrangementshåndboka for 3MOT3arrangører.

3.3)

FIBA 3x3-reglene

3MOT3-arrangører skal sørge for at kampene spilt på de respektive turneringene er avviklet i henhold til
FIBAs «3x3 Rules of the Game», så godt det lar seg gjøre.

3.4)

Godkjent arrangørkurs

Vi har fått godkjent vårt 3MOT3-arrangørkurs som VOksenopplæring i NIF. Kurset varer 8 skoletimer og
deltakerne får innsikt i hvordan en turnering bør arrangeres, samt bruk av turneringsavviklingsprogrammet.
For mer informasjon ta kontakt med B&U Konsulent

4. 0) 3MOT3- struktur & oppsett
I Norge har det blitt arrangert 3v3 turneringer lenge, men dette har begrenset seg til events arrangert av
enkeltklubber som kun hadde til hensikt å skape aktivitet for sine medlemmer i sommermånedene. 3MOT3
er annerledes i og med at en TOUR er inkludert. Det vil si at den ene turneringen er avhengig av en annen, og
disse er sammenkoblet til å være en del av en turneringsrekke som holder samme standard og samme
oppsett.

4.1)
Jan.

Oppsett av 3MOT3-sesongen
Feb.

Mars

April

Mai

Juni

Juli.

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Fellesferie
3MOT3-Åpen/Standalone

3MOT3-Åpen/Standalone
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4.2)

Fordeling av 3MOT3 TOUR

I 2019 er vårt mål å avvikle TOUR-turneringer i alle regionene. Arrangører kan melde inn sin foretrukne
helg til martin@basket.no. En vurdering gjøres av 3MOT3. Crew før evt. turneringen tildeles.
 Uke 17: Tip-off, Satellite –kvalifisering*
 Uke 18: Kvalifisering *
 Uke 19: Kvalifisering *
 Uke 20: Kvalifisering *
 Uke 21: Kvalifisering *
 Uke 22: Kvalifisering *
 Uke 23: Kvalifisering *
 Uke 24: Kvalifisering *
 Uke 25: 3MOT3- U15&U18 FINALEN + Last Chance Senior*
 Uke 26: 3MOT3- Finalen*
*arrangement som kommer direkte under 3MOT3-Crew og NBBF
*lokal arrangør i samarbeid med 3MOT3- Crew, dato for avvikling ikke fastsatt, skjer i dialog med B&UK.

4.3)

FIBA 3x3 Team Tour-format

Vi ønsker å følge FIBAs 3x3 TEAM TOUR format i 3MOT3 TOUR. Dette innebærer at spillere blir oppfordret til
å etablere egne «spillerstaller» bestående av 3-6 spillere. Spillerstallen blir så «låst», dvs. at spillere ikke kan
bytte stall eller spille for et annet lag i inneværende TOUR-sesong.
 Kun fire spillere (4) fra hver stall kan delta på en turnering.
 Spillerstallen skal være ferdig sammensatt ved lagets første påmelding til en TOUR-kvalifisering.
 Liste med navn og links til spillerprofiler sendes til martin@basket.no
 Det er ingen anledning å rekruttere spillere fra andre staller, eller spillere som har vært med på en
eller flere kvalifiseringsturneringer i inneværende sesong (TOUR).
 Overtredelse av dette medfører utvisning av laget fra den respektive turneringen, og ingen
deltakelse videre i TOUR’en
 Team Tour-formatet gjelder kun for Kvalifiseringene.
 Vi lanserer 3MOT3 Team Tour Ranking der vi kårer det beste laget etter endt TOUR.
 Et lag kan melde seg på, og spille på samtlige Kvalifiseringer.
Ved spørsmål, kontakt B&UK

4.4)

Påmeldingsavgift

På Åpne/Standalone turneringer er det er opp til arrangør å bestemme hvor mye avgiften for påmelding skal
være. Men vi anbefaler dog at påmeldingen for U15 og U18 er på rundt 30 kr. per spiller og 70 kr. for U23 og
Senior. Prisforskjellen på avgiften er for å dekke dommerhonorarer (inntektene fra påmeldingsavgiftene går
til lokalarrangør).
For Kvalifiseringsturneringene på 3MOT3 TOUR er det en fast påmeldingsavgift på samtlige turneringer.
50kr (200kr pr. lag). for U15 og U18 og 100kr (400kr. pr. lag). for U23 og Senior. (Inntektene går til
lokalarrangør). Prisforskjellen på avgiften er for å dekke dommerhonorarer.
Dersom en spiller kommer på turnering uten play.fiba3x3.com-profil kan denne etableres for spilleren på
stedet, for den nette sum av 100kr. i administrasjonsgebyr.
Lagene som deltar i finalen er vinnere av de regionale kvalifiseringsturneringene, og det er ingen påmelding.
Hvis et lag ikke er i stand til å delta på finalen, så får «runner-up» fra den respektive kvalifiseringen, spille i
finalen. Arrangør av turneringen bør være i stand til å håndtere finalistene og avviklingen av finalen skal skje
på en trygg og profesjonell måte. Den nasjonale 3MOT3-finalen skal avholdes siste helgen i juni (uke 26,
2019).
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