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I. Общи разпоредби 

1. Тази наредба определя правилата, по които се провежда турнирът по баскетбол 3х3 

на Националната аматьорска лига по баскетбол (НАЛБ). Тя може да бъде 

променяна единствено с решение на ръководството на НАЛБ. 

2. Турнирът се провежда отделно за мъже и отделно за жени. Участниците трябва да 

са навършили 14 години (да са родени преди 29 юли 2005 година). 

3. Турнирът за всеки пол ще се проведе при наличие на не по-малко от 4 отбора от 

съответния пол. 

4. Турнирът ще се проведе на 28 Юли 2018 година, неделя в град София, зала 

„Овергаз Арена“, комплекс „Българско школо”. Началото е в 10:00 часа, като 

всички участващи отбори трябва да бъдат на мястото на събитието не по-късно от 

9:40 часа. 

5. Схемата за провеждане на турнира се уточнява въз основа на броя отбори и се 

обявява непосредствено преди началото на турнира. 

6. Тегленето на жребия за турнира се осъществява непосредствено преди началото на 

турнира. 

7. Всички срещи се провеждат по актуалните баскетболни правила на ФИБА за 3х3, 

като се обслужват от един съдия и един секретар. 

a) За да започне всяка среща, всеки отбор трябва да разполага най-малко с 3-ма 

правоспособни състезатели, готови за игра. 

б) Във всички срещи се играе с топка за 3х3. 

в) Всяка среща трае 15 минути „мръсно“ време. Ако отбор отбележи 15 точки 

преди изтичането на времето за игра, отборът печели срещата. Времето се 

спира единствено при 30-секундно прекъсване, поискано от отбор. В 

последната минута от срещата времето се спира според правилата на ФИБА 

за 3х3. 

г) Ако някой отбор смята, че интересите му са били сериозно накърнени от 

съдийските решения по време на срещата, този отбор може да подаде 

контестация непосредствено след края на срещата. Задължително е 

състезател от отбора, подаващ контестацията, да се подпише на 

определеното за целта място в протокола, преди съдията да подпише 

протокола. Ако това не бъде извършено, контестацията не се приема. В 

рамките на 30 минути след полагането на подписа на състезателя 

представител на отбора трябва да предостави в писмен вид на ръководството 

на НАЛБ контестацията, в която трябва подробно да са описани всички 

причини, поради които контестацията е подадена и да внесе сума-гаранция в 

размер на 50 лева. Ако контестацията бъде уважена от ръководството на 

НАЛБ, сумата-гаранция се връща на отбора. 

д) Ако някой отбор смята, че по време на срещата за противниковия отбор е 

играл неправоспособен състезател, този отбор може да подаде контестация 

по правилата, описани в член 7, буква г. Ако контестацията бъде уважена от 

ръководството на НАЛБ, сумата-гаранция се връща на отбора и той печели 

срещата служебно. 
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е) Всички контестации се разглеждат от ръководството на НАЛБ в срок до 

тридесет (30) минути след подаването на контестацията. Решенията на 

ръководството на НАЛБ са окончателни и не подлежат на обжалване. 

8. Задължително е всеки отбор да има два екипа – един в светъл и един в тъмен цвят. 

На екипите трябва да има номера, поставени според изискванията на ФИБА, като е 

позволено за номера да се ползват 0, 00 и всички цели числа от 1 до 99. 

II. Записване (Картотекиране) 

9. Всеки отбор, който желае да участва в турнира, трябва да изпрати писмо по 

електронната поща с попълнен формуляр за участие и електронен вариант на 

формуляр за картотека в срок до 22:00 часа на 24 юли 2018 година (сряда). По 

изключение се допуска записване на място не по-късно от 30 минути преди 

обявения начален час на турнира. 

10. Всеки отбор трябва да картотекира 3-ма или 4-ма състезатели. 

11. Право да бъдат картотекирани за участие имат състезатели, които не са записали 

игрово време в професионалните първенства за мъже или жени към която и да е 

национална федерация за сезон 2018/2019. 

12. За да бъде картотекиран състезател за участие в турнира по баскетбол 3х3 на 

НАЛБ, е необходимо той да представи на ръководството на НАЛБ документ за 

удостоверяване на имената си и датата си на раждане. 

13. След началото на турнира картотекиран за един отбор състезател няма право да 

премине в друг отбор при никакви условия. 

14. Представител на всеки отбор трябва да предаде на ръководството на НАЛБ хартиен 

вариант на формуляра за картотека със списъка на картотекираните състезатели не 

по-късно от 20 минути преди началото на турнира. Не се разрешава картотекиране 

на нови състезатели след началото на турнира. 

15. Всеки състезател се подписва на формуляра за картотека, като с подписа си 

декларира, че е изцяло запознат и съгласен с настоящата наредба и носи пълна 

отговорност за действията си. 

III. Финансови параметри 

16. Преди началото на турнира всеки от участващите в турнира отбори трябва да внесе 

такса за участие под формата на дарение в размер на 30 лева. 

17. Таксата за участие под формата на дарение се внася в пълен размер заедно с 

представянето на формуляра за картотека не по-късно от 20 минути преди началото 

на турнира. 

IV. Награди 

18. Връчват се купа на отбора-победител в турнира. 

19. Връчват се медали на отборите, класирали се на първите три места в турнира. 

20. Връчва се награда за най-полезен състезател на турнира. 
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V. Наказания 

21. При случай на сбиване виновните състезатели и/или отбори може да бъдат 

отстранени от участие в турнира. 

22. При отсъдено второ неспортсменско нарушение на състезател в рамките на една 

среща от турнира виновният състезател може да бъде отстранен от участие в 

турнира. 

23. При допускане на служебна загуба или загуба поради недостиг на състезатели 

виновният отбор се отстранява от участие в турнира. 

24. Дисциплинарната комисия към НАЛБ и/или ръководството на НАЛБ може да 

налага наказания за дисциплинарни прояви в турнира съгласно Дисциплинарния 

правилник на НАЛБ. 

25. Ръководството на НАЛБ има право да не допусне дадени лица да бъдат 

картотекирани за участие в турнира, както и да отстранява лица от публиката по 

своя преценка при провеждане на срещи от турнира. Ръководството на НАЛБ има 

право и да налага по-големи от описаните в по-горните членове наказания по своя 

преценка. 

VI. Комуникация 

26. Цялата информация, свързана с турнира 3х3 на НАЛБ, се обявява в Интернет сайта 

https://www.nalb.bg, както и в страницата на НАЛБ във Фейсбук 

https://www.facebook.com/NALB.BG. 

27. Запитвания по всички въпроси, свързани с турнира 3х3 на НАЛБ, може да се 

отправят на електронния адрес на НАЛБ: us_nalb@abv.bg, както и на мобилния 

телефон: 0889 862 033 (Мартин Механджиев). 

 

 

 

Наредбата е приета с решение  

на ръководството на НАЛБ на 11.07.2019 година. 

https://www.nalb.bg/
https://www.facebook.com/NALB.BG

