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1. A VERSENY 
1.1 Magyarország 3x3 felnőtt férfi bajnoksága (a továbbiakban: 3x3 Bajnokság) a legjobb magyar Férfi 

NB I. B csoportos férfi 3x3 kosárlabda csapatok amatőr rendszerű versenye, amelyet a Magyar 
Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) működtet. 

2. A VERSENY CÉLJA 
2.1 A magyar kosárlabda sport Férfi NB I. B csoportjába tartozó csapataiból kialakított 3x3-as csapatok 

folyamatos versenyeztetése, továbbá 3x3-as felnőtt bajnoki cím, helyezések eldöntése. 

2.2 Az MKOSZ stratégiai céljainak megfelelően, a 3x3-as szakág népszerűségének és 
versenyképességének javítása. A 2020-ban, Tokióban megrendezésre kerülő Nyári Olimpiai játékokra 
való kijutás elősegítése. 

3. A BAJNOKSÁG RENDEZŐJE 
3.1 Az MKOSZ gyakorol valamennyi olyan jogkört a sportszervezetek, a játékosok és a bajnokságban 

közreműködő valamennyi személy felett, amelyre a jogszabályok, az MKOSZ szabályzatai, valamint a 
Versenykiírás felhatalmazzák. 

3.2 Az MKOSZ jogosult elvégezni minden döntést igénylő egyeztetést. A Versenyszabályokkal, 
Versenykiírással összefüggésben az MKOSZ Versenybizottság jogosult első fokon eljárni és 
határozatot hozni minden olyan ügyben, amely a Versenyszabályok, az MKOSZ szabályzatai és jelen 
Versenykiírás kapcsán a bajnokság lebonyolításával függ össze. Az MKOSZ hivatalból vagy kérelemre 
jár el. 

4. A VERSENY IDEJE 
A verseny idejét a 3x3-as Versenynaptár tartalmazza. 

5. A BAJNOKSÁGBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
5.1 A 2018/2019. évi Férfi NB I. B csoportos csapatok, kivéve a bajnokságban szereplő Férfi NB I. A 

csoportos U23-as csapatokat, vesznek részt a 3x3 Bajnokságban. (Összesen: 24 csapat). Az MKOSZ 
jogosult egyéb csapatokkal is feltölteni a csoportokat. 

5.2 A bajnokságban való részvétel feltételei: 

a. A bajnokságban való részvételhez a résztvevő sportszervezetnek érvényes nevezéssel kell 
rendelkeznie a 2018/2019. évi Férfi NB I. B csoportos bajnokságba. 

6. NEVEZÉS 
a. A sportszervezeteknek az NB I. B csoportos bajnokságra való nevezése egyben a 3x3 csapat 

nevezését is jelenti, kivéve a bajnokságban induló Férfi NB I. A csoportos U23-as csapatokat. 

7. LEBONYOLÍTÁS MÓDJA 
7.1 A bajnokság kilenc (9) selejtező fordulót és egy (1) döntőt foglal magában. A fordulók és a döntő 

tornarendszerben kerülnek lebonyolításra. 

7.2 Selejtező tornák 

a. A csoportok kialakítása: 

 A huszonnégy (24) csapat 2 darab 12 csapatos Csoportba (A és B) kerül 
besorolásra az MKOSZ által. 

b. A torna lebonyolítása: 

 A Csoportokban (A és B) szereplő 12-12 csapat, 4 darab 3 csapatos csoportba 
osztva, körmérkőzés keretén belül döntik el az egyenes kieséses szakaszba való 
jutást. 
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 A Csoportokban (A és B) a csoportmérkőzések után a továbbjutó csapatok 
egyenes kieséses rendszerben játszanak tovább, így kialakítva a Csoportokban 
(A és B) a torna végső helyezéseit. 

 A tornákon, a Csoportokon (A és B) belül a csapatok a 3 csapatos csoportokba, 
az első tornát kivéve a korábbi tornákon elért eredményeik alapján kerülnek 
besorolásra. 

c. Tájékoztatás: A tornák lebonyolításáról (a csoportbeosztásáról, a mérkőzések sorrendjéről) a 
csapatok a tornák előtt kapnak tájékoztatást. 

7.3 Döntő 

a. A selejtező tornák után egy döntő torna kerül lebonyolításra, ahova mindkét csoport első 6 
(hat) helyezett csapata összesen tizenkét (12) csapat jut be. 

b. A döntő torna lebonyolítása megegyezik a selejtező tornák lebonyolításával. 

c. Ezen a döntő tornán kerülnek meghatározásra a helyezések és a győztes elnyeri Magyarország 
3x3 Bajnoka címet. 

8. KIESÉS ÉS FELJUTÁS 
8.1 A bajnokságból kiesni és feljutni nem lehet. 

9. MÉRKŐZÉS IDŐPONTOK, HELYSZÍNEK 
9.1 A mérkőzéseket az alábbi időpontokban és helyszínen kell lejátszani. 

1. torna: 1. forduló, 2018. szeptember 22. szombat, Budapest, Hősök tere 

2. torna: 2-3. forduló, 2018. november 4. vasárnap, Budapest, Tüske csarnok 

3. torna: 4-5. forduló, 2018. december 2. vasárnap, Budapest, Tüske csarnok 

4. torna: 6-7. forduló, 2019. január 13. vasárnap, Budapest, Tüske csarnok 

A 8-9. forduló és a Döntő időpontjai és helyszínei később kerülnek meghatározásra. Az MKOSZ az 
időpontokról és a helyszínekről hozott döntéséről annak ismeretében haladéktalanul tájékoztatja a 
csapatokat. 

9.2 Az MKOSZ fenntartja a jogot arra, hogy a mérkőzések időpontján és helyszínén változtasson. 

10. JÁTÉKJOGOSULTSÁG, JÁTÉKOSOK SZEREPELTETÉSE 
10.1 A bajnokság mérkőzésein csak az a játékos szerepeltethető, aki szerepel csapata csoportos 

játékengedélyén, valamint érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkezik, és ezt – kérés esetén – a 
hivatalos személyek képviselőjének hitelt érdemlően bizonyítani tudják. A sportszervezet képviselője 
felelős azért, hogy sportolói érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkezzenek! 

a. A mérkőzéseken az adott sportszervezet Férfi NB I. B csoportos felnőtt, U20-as és U18-as 
játékengedélyén szereplő játékosok szerepelhetnek. 

b. A 3x3-as csapatokat négy (4) játékos alkotja, azok a játékosok, akik a csapat első mérkőzésén 
a mérkőzés jegyzőkönyvében szerepelnek. 

c. A 3x3-as bajnokságban az 1996. január 1-én vagy utána született játékosok vehetnek részt. 

d. A 3x3-as bajnokságban egy 1 (egy) fő 1996. január 1-én vagy előtte született játékos 
szerepeltetése kötelező. 

e. A mérkőzések jegyzőkönyvében két (2) fő 1996. január 1-én vagy előtte született játékos 
szerepeltetése engedélyezett. 

f. A bajnoki év során egy csapatban maximum két (2) játékos cserélhető. 
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11. KÜLFÖLDI JÁTÉKOSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
11.1 A bajnokságban nem magyar állampolgárságú játékos nem szerepelhet. 

12. ÓVÁS – FELLEBBEZÉS 
12.1 Az óvással és fellebbezéssel kapcsolatos általános szabályokat a „Nemzetközi 3x3-as Játékszabályok” 

C., Protest procedure (74. oldal) része tartalmazza. 

13. DÍJAZÁS 
13.1 A 3x3 Bajnokság bajnoka és 2-3. helyezett csapatai oklevél és érem (4 fő) díjazásban részesülnek. 

a. Az ünnepélyes díjátadást az MKOSZ helyszínen lévő legmagasabb tisztet betöltő képviselői 
végzik. 

14. JÁTÉKVEZETŐK 
14.1 A bajnokság mérkőzéseit a játékvezetők 2 játékvezetős rendszerben vezetik, amelyre az MKOSZ 

Játékvezető Bizottsága jelöli ki őket. 

14.2 Az MKOSZ minden tornára egy (1) fő Pályabírót egy (1) fő Supervisort, akik feladata a torna zavartalan 
lebonyolításának felügyelete. 

14.3 Az MKOSZ Technikai Bizottsága a Nyolcas Döntőre egy helyi VB elnököt jelöl ki a torna zavartalan 
lebonyolításának érdekében. 

14.4 A játékvezetők, ellenőrök és más hivatalos személyek díjait az MKOSZ Játékvezetői díjtábla 
2018/2019. határozza meg. 

14.5 A játékvezetőkkel és ellenőrökkel kapcsolatos további szabályokat a „Magyar Kosárlabda 
Versenyszabályok” tartalmazza. 

15. PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK 
15.1 A bajnokságban résztvevő csapatokat csak az utazás költségei terhelik. 

16. INFORMÁCIÓ, EREDMÉNY 
16.1 A bajnoksággal kapcsolatos információ az MKOSZ és a FIBA hivatalos 3x3-as oldalán kerülnek 

megjelenítésre. 

16.2 Az informálás és a statisztika területén a résztvevőknek teljes együttműködést kell tanúsítani annak 
érdekében, hogy a bajnokság iránt érdeklődők maximális információhoz jussanak. 

16.3 A bajnokság tabelláinak számítása a FIBA 3x3 rendelkezései alapján történik, a nem szabályozott 
esetekre a Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok szerint kell eljárni. 

16.4 Statisztika: A mérkőzéseken résztvevő, csapatok, játékosok és az eredmények rögzítésre kerülnek a 
FIBA hivatalos rendszerébe. 

17. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
17.1 A bajnokságban csak és kizárólag WILSON gyártmányú FIBA által elfogadott 6 méretű, 7 súlyú és 

speciális felületkiképzéssel rendelkező labdával lehet a mérkőzéseket játszani. 

17.2 Kapcsolattartás: A bajnoksággal való hivatalos kapcsolattartás az alábbi személyekkel történik. 

Máriás György: marias@b33.hu 

MKOSZ 3x3-as iroda, Vereb József: jozsef.vereb@hunbasket.hu 

17.3 A bajnokság és mérkőzések az MKOSZ által elfogadott és közzétett „Magyar Kosárlabda 
Versenyszabályok”, valamint a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) által elfogadott „Nemzetközi 
3x3-as Játékszabályok” hatályban lévő játékszabályai szerint kerülnek lebonyolításra. 
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Amennyiben az MKOSZ Elnöksége új szabályzatokat fogad el, a mérkőzéseket azok szerint kell játszani, 
de az új szabályzatok mellékletének tartalmaznia kell az ezen Versenykiírásra vonatkozó 
módosításokat. 

17.4 Minden olyan esetben, melyről ezen Versenykiírás, illetve a Verseny- és játékszabályok nem 
intézkednek, az MKOSZ Elnöksége, ill. Versenybizottsága dönt. 
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