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3X3 Arrangementshåndbok

1. Om arrangementene
I denne håndboka vil du finne konkrete arrangementskrav til de forskjellige 3X3 arrangementene
Norges Basketballforbund støtter opp under. Det er:
•
•
•
•

3X3 Turneringer (enkeltstående 3X3 turneringer),
3X3 Ligaen (lokale 3X3 ligaer)
3X3 Tour (Regionale turneringer som leder til NM finalen).
Streetbasketfestivalen (NM finalen)

3X3 turneringer skal være et lavterskeltilbud til 3X3 konkurranse. Turneringene har de laveste
kravene, for å sikre bred deltakelse og lavt kostnadsnivå for alle involverte. Turneringene er fine som
rekrutteringstiltak, som en klubbaktivitet- for eksempel juleavslutning for klubben, men de kan også
skaleres opp og gjøres til en stor happening hvor publikum kan oppleve basketball, kultur og
underholdning. Tildeling av 3X3 turneringer skjer hele året via søknad til NBBF hele året.
3X3 Ligaen er en lokal, klubbdrevet liga. Ligaen går i tidsbegrensede intervarller, for eksempel høst
og vår. Klubben kan søke om om å avholde 3X3 Ligaen for flere intervall i gangen. Spillere melder seg
på et intervall om gangen. Klubbene selv bestemmer om sin 3X3 Liga skal være åpen eller kun for
klubbens medlemmer. Tildeling av 3X3 Ligaen skjer via utlysning to ganger i året, og må arrangeres i
henhold til arrangementskrav satt av NBBF.

TOUR- arrangementene skal være de fremste 3X3 arrangementene i Norge. I et TOUR-arrangement
skal det legges til rette for å konkurrere i følgende kategorier for begge kjønn:
•
•
•
•
•

40+
Open
U23
U18
U15

En kategori består av minst fire lag. Dersom en kategori ikke har tilstrekkelig med lag for å
gjennomføre konkurranse skal de to nærmeste kategoriene slåes sammen, for eksempel 40+ og
Open slåes sammen til Open.
På et TOUR- arrangement skal det være gode rammer og en god atmosfære for både spillere og
publikum til å oppleve basketball, kultur og underholdning. Arrangementene skal demonstrere
basketens urbane og fartsfylte uttrykk. Tildeling av Tour arrangement skjer en gang i året via søknad
til NBBF i henhold til arrangementskrav.

Streetbasketfestivalen er NM finalen i 3X3. Norges Basketballforbund er ansvarlig for å sette opp å
gjennomføre SBF. På SBF skal det i tillegg til NM finalen legges til rette for en lavterskel turnering og
basketballaktivitet for publikum, kultur og underholdning.
Utøvere til NM finalen blir kvalifisert gjennom regionale TOUR stopp, eller ved å samle mest mulig
poeng.
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2. Tildeling av arrangement
Tildeling av 3X3 arrangementene gjøres på bakgrunn av søknad etter utlysning fra Norges
Basketballforbund. Utlysning skjer som beskrevet over. Streetbasketfestivalen lyses ikke ut da den
arrangeres av Norges Basketballforbund.

Kriterier for tildeling av 3X3 Turneringer
For å være kvalifisert til å arrangere en 3X3 Turnering må arrangør imøtekomme et minimumskrav
•
•
•
•
•

Inneha 3X3 arrangørkurs før arrangementet.
Plan for gjennomføring i henhold til arrangementshåndbok.
Tilstrekkelig med ressurser i klubb til å gjennomføre et godt arrangement.
Levere sluttrapport etter tilsendt skjema fra NBBF.
Være «godkjent klubb».
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Kriterier for tildeling av 3X3 Ligaen
For å være kvalifisert til å arrangere en 3X3 Liga må arrangør imøtekomme et minimumskrav
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klubben driver 3X3 Ligaen lokalt med minst en turnering per måned i gitt intervall.
Plan for gjennomføring i henhold til arrangørhåndbok.
Ha et ukentlig treningstilbud for 3X3.
Stille kandidater på 3X3 arrangørkurs.
Stille kandidater på 3X3 dommerkurs.
Utarbeide rutiner for innmelding av 3X3 medlemmer i sin klubb.
Utarbeide plan for, og gjennomføring av, rekrutteringstiltak til 3X3 i sin klubb.
Levere sluttrapport etter tilsendt skjema fra NBBF.
Være godkjent klubb.

Kriterier for tildeling av 3X3 Tour
For å være kvalifisert til å arrangere et 3X3 Tour arrangement må arrangør imøtekomme et
minimumskrav
•
•
•
•
•

Inneha 3X3 arrangørkurs før arrangementet.
Plan for gjennomføring i henhold til arrangørhåndbok.
Tilstrekkelig med ressurser til å gjennomføre et godt arrangement.
Levere sluttrapport etter tilsendt skjema fra NBBF.
Være «godkjent klubb».

Ved tildeling vil Norges Basketballforbund vurdere søknad på grunnlag av følgende forutsetninger:
•

•
•
•
•

•

Lavterskel
Klubben har mulighet til å tilby lavterskel aktivitet med lave kostnader for barn og unge også
utøver arrangementsperioden.
Geografisk spredning
Rekrutteringspotensial
Klubben har et stort potensial for rekruttering
Meraktivitet
Tildelingen fra 3X3 Norge skaper vesentlig meraktivitet hos arrangør
Samarbeid med eksterne aktører
Evnen til å engasjere lokalmiljø, sponsorer osv.
Erfaring med 3X3.
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3. Arrangementskrav
For å kvalitetssikre arrangementet er det stilt en rekke krav for til arrangøren.

Anlegg
3X3 Turneringer
Anlegget må imøtekomme følgende krav for å arrangere 3X3 turneringer:
Bane
Kurv
Tavle
Internett

Minimum 1 3X3 bane + 1m sikkerhetssone
rundt hele banen
Minimum 1 kurv
Minimum 1 skjerm
Tilkobling til sekreteriat

3X3 Ligaen
Anlegget må imøtekomme følgende krav for å arrangere 3X3 Ligaen:
Bane
Kurv
Tavle
Internett

Minimum 1 3X3 bane + 1m sikkerhetssone
rundt hele banen
Minimum 1 kurv
Minimum 1 skjerm
Tilkobling til sekreteriat

3X3 Tour
Anlegget må imøtekomme følgende krav for å arrangere 3X3 TOUR- arrangement:
Bane

Kurv
Tavle
Lyd
Kiosk
Tribune
Internett
Strøm

Minimum 2 3X3 baner (en hel 5v5 bane) + en meter sikkerhetssone rundt hele
banen.
305cm høyde
To stk. skjermer (minimum 12 tommer)
Lydsystem for speaker og musikk
Krav til kiosk
Galleri og/eller sitteplasser rundt hovedbanen (tribune/stoler/benker)
Tilkobling til sekretariat (kan være trådløs)
Strømtilgang
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Kampavvikling
3X3 Turneringer
Sekretariat

Dommer
Utøvere
Turneringssytstem
Øvrig bemanning
Førstehjelpsskrin

Sekretariat kjøres per bane.
Minimum en kampsekretær per bane.
Minimum en sekretariatansvarlig per
arrangement.
Kampsekretær kjører scoreboard og tid.
En dommer per kamp
Utdannende 3X3 dommere
Alle som spiller i offisielle 3X3 turneringer må
ha medlemskap og lisens i NBBF
FIBA EventMaker
Arrangementsansvarlig
Førstehjelpsskrin må være tilgjgengelig.

3X3 Ligaen
Sekretariat

Dommer
Utøvere
Turneringssytstem
Øvrig bemanning
Førstehjelpsskrin

Sekretariat kjøres per bane.
Minimum en kampsekretær per bane.
Minimum en sekretariatansvarlig per
arrangement.
Kampsekretær kjører scoreboard og tid.
En dommer per kamp
Utdannende 3X3 dommere
Alle som spiller i offisielle 3X3 turneringer må
ha medlemskap og lisens i NBBF
FIBA EventMaker
Arrangementsansvarlig
Førstehjelpsskrin må være tilgjgengelig.

3X3 Tour
Sekretariat

Utøvere
Dommer
Frivillige

Turneringssystem
Øvrig bemanning

Sekretariatet kjøres per bane
Minimum en kampsekretær per bane
Minimum en sekretariatansvarlig per arrangement
Kampsekretær kjører scoreboard og tid gjennom EventMaker
Alle som spiller i offisielle 3X3 turneringer må ha medlemskap og lisens i
NBBF
2 dommere per kamp
Utdannede 3X3 dommere
Rigg
Kiosk
FIBA EventMaker
Representant fra NBBF
Arrangementsansvarlig
Speaker
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Førstehjelp

DJ
Førstehjelpsskrin må være tilgjengelig.
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Kommersiell virksomhet
Klubben kan ta inntekt på arrangementet etter følgende spesifikasjon:

3X3 Turneringer
Billett
Sponsorer

NBBFs kommersielle rettigheter

Ikke tillatt
Synlige sponsorer på arrangementet, så lenge
det ikke er til hinder for NBBFs kommersielle
rettigheter.
Navn til arrangement
Media

3X3 Ligaen
Billett
Sponsorer

NBBFs kommersielle rettigheter

Ikke tillatt
Synlige sponsorer på arrangementet, så lenge
det ikke er til hinder for NBBFs kommersielle
rettigheter.
Navn til arrangement
Media

3X3 Tour
Billett
Kiosk
Sponsorer
NBBFs
kommersielle
rettigheter

Ikke tillatt
Krav om at arrangør stiller med kiosk (til klubbens inntekt).
Her skal det også selges NBBF 3X3 merch dersom det er tilgjengelig.
Synlige sponsorer på arrangement, så lenge det ikke er til hinder for NBBFs
kommersielle rettigheter som er skissert under.
Navn til arrangement
Beach Flagg
Pop up banners
Media

Media
Mediamateriell l som utvikles i forbindelse med arrangement har
NBBF rettighet til å disponere til eget bruk i henhold til NBBF avtale.
3X3 Tour
Kommunikasjonsansvarlig
Presse

Arrangør stiller med en kommunikasjonsansvarlig som følger
vedtatt mediedekningsplan for kvalifiseringsturneringen.
Være sitteplasser i forbindelse med baneområdet, og tilgang til
strøm til vedkommende.
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4. Økonomi
Norges Basketballforbund dekker kostnader tilknyttet resursperson fra NBBF. Ressursperson bidrar
med veiledning, og kan være til stede på 3X3 TOUR arrangement. NBBF dekker også kostnader til
programvaren som benyttes i gjennomføring av arrangementene, samt premier/ giveaways til
arrangement. Norges Basketballforbund får inntektene av lisensierte spillere samt
direktemedlemskapene arrangementene skaper.
Arrangør er ansvarlig for øvrige kostnader (f.eks. baneleie, dommere, eksterne ressurser m.m.).
Arrangør får inntektene av påmeldingsavgiftene. NBBF anbefaler at påmeldingsavgiften holdes til et
minimum for å beholde lavterskelkonseptet og jobbe mot økonomiske barrierer.

Arrangementsstøtte
Arrangør kan motta opptil kr. 3000,- per arrangement for en 3X3 Turnering.
Arrangør kan motta opptil kr. 10 000,- per 3X3 Liga.
Arrangør kan motta opptil kr. 10 000,- per Tour arrangement.
Arrangementsstøtten faktureres til Norges Basketballforbund i etterkant av godkjent arrangement.

5. Arrangementspakke
Arrangør vil motta en arrangementspakke med materiell som skal benyttes i forbindelse med
avviklingen av arrangementet.
Arrangementspakken til 3X3 turneringen inneholder:
•

5 stk. 3X3 Molten basketballer.

Arrangementspakken til 3X3 Ligaen inneholder
•

10 stk. 3X3 Molten basketballer.

Arrangementspakken til 3X3 Tour inneholder:
•
•
•
•
•
•
•

Beach flagg
Pop-up banners
Telt
Ballkasse
Baller
3X3 bekledning til arrangør (arrangør beholder).
Førstehjelpsskrin

Denne arrangementspakken skal returneres tilbake til Norges Basketballforbund etter endt
arrangement.

Eventuelle skader og tap av materiell dekkes av arrangør.

9

