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 3×  3التعليمات ألاساسية إلقامة بطوالت 

والتي اعتمدت مؤخرا من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة كمسابقة رسمية ، فقد قام  3×3نظرا ألهمية بطوالت 

الاتحاد العربي السوري لكرة السلة باعتماد إقامة تلك البطوالت عن طريق تكليف ألاندية بالتناوب على إقامتها، وبفترات 

 .زمنية محددة مسبقا

 تعليمات عامة

 .بفترة قصيرة تتراوح من يوم واحد إلى ثالثة أيام كحد أقص ىتقام البطولة  -1

تقام البطوالت ألعمار الالعبين والالعبات حسب املواليد  والفئات املعتمدة بالالئحة الداخلية السنوية لالتحاد  -2

 .العربي السوري لكرة السلة

 .يمكن دمج فئتين مع بعضهما في حال عدم توفر عددا كافيا من الفرق  -3

املعتمد من الاتحاد الدولي ، ويختار النادي املنظم الطريقة ألانسب من الطرق  3×3لقانون الدولي ليطبق ا -4

والتي نرفقها لكم وهي موجودة أيضا على موقع ( ألاساسية  أو الخفيفة  –الكاملة ) الدولية الثالثة املعتمدة 

 .الاتحاد السوري لكرة السلة وعلى موقع الاتحاد الدولي

 (.مشاركة حرة  –مدارس  –أندية ) اركة لجميع الفرق يسمح باملش -5

 .اليقل عدد املباريات التي سيلعبها كل فريق خالل البطولة عن أربعة مباريات -6

 .يتألف كل فريق من أربعة العبين -7

 .يمكن للجهة املنظمة اقامة مسابقات فردية باملهارات على هامش البطولة دون استيفاء رسوم إضافية -8

 .الداخلية والانضباطية  لالتحاد العربي السوري لكرة السلة في تلك البطوالتتطبق اللوائح  -9

اليمكن ألي العب مسجل بشكل رسمي على كشوف أي ناد باملشاركة في تلك البطوالت مع فريق غير ناديه ،إال  -11

 .بموافقة رسمية من النادي

 

 واجبات النادي أو الجهة املنظمة

 :أمين مايلييتوجب على كل ناد أو جهة منظمة ت

تشكيل لجنة منظمة ، تقوم باإلعداد للبطولة وإصدار النظام العام لها وتحديد الطريقة املعتمدة للتحكيم  -1

 .وإصدار جداول املباريات لكافة املراحل

دعوة ألاندية والفرق املختلفة والالعبين للمشاركة إما بشكل مباشر عن طريق املراسالت أو عن طريق إلاعالن   -2

 .التي يحددها النادي، واللجنة املنظمة بالوسائل

تحديد الفئات العمرية التي ستشارك بالبطولة واعتمادها والتأكد من مطابقة الالعبين املشاركين للمواليد  -3

 .املعتمدة

 .تحديد رسوم الاشتراك للفرق أو الالعبين -4

ة يبلغ ثالثة أضعاف عدد تتكفل الجهة املنظمة بأجور الحكام ويتم دعوة عدد من الحكام للساحة والطاول -5

 .املالعب التي ستقام عليها البطولة

 تتم دعوة الحكام ومشرف حكام واحد عن طريق اللجان الفنية باملحافظات  -6
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 .يقوم مشرف الحكام بتعيين حكام الساحة والطاولة على مدار مباريات البطولة ويعامل ماديا معاملة الحكم -7

 . واحد وليس حسب عدد املباريات التي يقودها الحكمتحدد أجور الحكام بتعرفة عن اليوم ال  -8

يقوم النادي املنظم بتأمين كافة التجهيزات الفنية الالزمة من كرات وساعات توقيت وأوراق تسجيل وأجهزة  -9

 .لجميع الالعبين املشاركين( دبل فيس ) ثانية إن وجدت باإلضافة لقمصان بوجهين  12

 .املعلومات وإذاعة النتائج أوال بأول تأمين إذاعة داخلية  لتسهيل توصيل  -11

 .تأمين لوحة حائطية يدرج عليها جدول املباريات وتوقيتها ونتائجها وترتيب الفرق  -11

 .تأمين ألادوات والتجهيزات الالزمة ملسابقات املهارات الفردية إن وجدت -12

 .ولةتأمين جوائز عينية أو مادية للفائزين ألاوائل حسب ماتقرره اللجنة املنظمة للبط -13

 

 حقوق النادي أو الجهة املنظمة

للنادي أو الجهة املنظمة حرية إصدار املطبوعات الدعائية املختلفة للبطولة واعتماد وسائل الدعاية  -1

 .وإلاعالن التي تراها مناسبة

يحق للنادي أو الجهة املنظمة وضع إلاعالنات املختلفة للشركات الراعية واملشاركة بأحداث البطولة خالل  -2

أيام البطولة ، بما اليتعارض مع عقود وشروط إلاعالن في النادي أو مكان إقامة البطولة وبما اليتعارض مع 

 . ألانظمة العامة

ا بأسماء الشركات الراعية،وبما اليتعارض مع القوانين للجهة املنظمة الحق بتسمية البطولة أو جوائزه -3

 .وألانظمة املعمول بها بهذا الشأن

 . يعود للنادي أو الجهة املنظمة كافة الواردات من الرعاية وإلاعالن -4

وأية واردات أخرى للبطولة من تبرعات أو بطاقات الدخول أو عائدات . واردات رسوم اشتراك الفرق والالعبين -5

 .ملقدمة للجمهور الجوائز ا

يمكن للنادي أو الجهة التي تدير مكان إقامة البطولة تكليف أحد املستثمرين أو الشركات بإقامة تلك  -6

 .البطولة على مالعبها لقاء مقابل مادي ضمن عقد قانوني وحسب ألانظمة املالية املعتمدة

 

 هـــــــــــام جـــــــــــــــــدا

 دون تسجيلها لدى الاتحاد الدولي لتلك املسابقة ، لتأخذ الطابع ب 3×3اليمكن اقامة أي بطولة ل

 . الرسمي ، وتدرج في املوقع الالكتروني لالتحاد الدولي الخاص بتلك البطوالت

  يدون اسم البطولة وكافة النتائج ، وأسماء الفرق املشاركة ، وأسماء الالعبين والجهة  املنظمة

 .للبطولة ضمن هذا املوقع

  التي ترغب باملشاركة ، الاشتراك عن طريق هذا املوقع مباشرة وبالتالي تحفظ فيه جميع  يمكن للفرق

  .املعلومات والتفصيالت عن البطولة

  ، يمنح الاتحاد الدولي نقاطا على كل بطولة محلية ، وتصب تلك النقاط في تصنيف الدول عامليا

نظمها الاتحاد الدولي للعبة سنويا التي ي world tourوتحدد نسب املشاركة بالبطوالت الدولية 

 .للفرق الفائزة البطوالت املحلية على أساس هذا التصنيف
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لذا يتوجب على اللجنة املنظمة لكل بطولة ارسال املعلومات التفصيلية التالية، الى الاتحاد العربي 

 :السوري لكرة السلة لتسجيلها في موقع الاتحاد الدولي العتمادها رسميا

 : يوم 51التي يجب ارسالها قبل البطولة ب املعلومات  - أ

 اسم البطولة  -1

 الجهة املنظمة -2

 مكان البطولة -3

 مدة البطولة  -4

 عدد الفئات املشاركة وأعمارها -5

 . عدد الفرق املخطط ملشاركتها بكل فئة -6

 :املعلومات التي يجب ارسالها عند بدء البطولة - ب

 .أسماء الفرق بكل فئة -1

 أسماء الالعبين بكل فريق -2

 املباريات لكل فئةجدول  -3

 :العناوين الهامة - ج

في الاتحاد الدولي على كافة الكتب  3×3على الجهة املنظمة وضع العنوان الالكتروني ملوقع بطوالت  -1

 :والنشرات الاعالمية وبروشورات البطولة وهو

www.3x3planet.com 

 :وهو تحاد السوري لكرة السلة ضمن نشرات وإعالنات البطولةتسجيل املوقع الالكتروني لال -2

www.syrbf.org 

http://www.3x3planet.com/
http://www.syrbf.org/

