
                   

 

 
 
 
 

II. BEFS – SportPont B33 AMATŐR KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG 

 
A bajnokság célja: Egyetemek, főiskolák és azok karainak B33 kosárlabda csapatainak 
lehetőséget biztosítani a játékra, sportolásra ill. a bajnoki sorrend megállapítása. 
 

Bajnokság szervezője: BEFS és a B33 Tour szervezője a Sport Division Kft.  
(a BSU közreműködésével) 

 

Szabályok: A versenyen a FIBA 3x3 hivatalos szabályai érvényesek.  
A szabályok megtalálhatóak a facebook eseményben közétett 
linken keresztül, valamint a helyszínen is elérhető lesz. 
A hivatalos szabályokat a  www.b33.hu oldalon találjátok meg. 
Labdaméret: 6! 

 

VERSENYRENDSZER 

 
A mérkőzések ideje: 2015. október 18. és 2016. április 30. 

09.00 - 18.00 óra között  
check in 

 

A bajnokság helye: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.  
BME Sportközpont 

 

Lebonyolítás:  
A csapatok csoportbeosztása a nevezett csapatok számától függ. A nevezett csapatok számától 
függően dönti el azt is, hogy marad a hagyományos csoportbeosztásos lebonyolítási rendszernél 
vagy körmérkőzéses rendszerben bonyolítja le a két selejtezőt, de ettől eltérő lebonyolítási mód is 
lehetséges (pl. egyenes kiesés).  
Körmérkőzéses esetben a győzelmek száma alapján kialakult rangsor dönti el, mely csapatok 
jutnak tovább a döntőbe az egyes selejtező körökből. 
A kategóriák lebonyolítási módja eltérhet egymástól!  
Amennyiben több olyan csapat nevez, melyek tisztán egyetemistákból állnak, a verseny végén 
kihirdetésre kerül a legjobb egyetemi amatőr B33 csapat! 
 

I. selejtező:     2015. október 18.  

http://www.b33.hu/


                   

 

II. selejtező:    2016. április 30. 
Döntő: 2016 tavaszán a B33 Tour egyik hivatalos állomásán! 

 

A döntő fordulóban 8-24 csapat részvételével számolunk. A selejtező körök elején, az összes 
azon eseményre beérkezett nevezés tudatában fogjuk kihirdetni, hány csapat jut tovább az adott 
selejtező körből.  
 

Kategóriák:     Férfi kategória (min. 8 csapat, max. 24 csapat)  
Egyetemistákból és már 18. életévüket betöltött urakból álló 3+1 tagú 
férfi csapatok jelentkezését várjuk.  
Ha egyetemisták alkotják a csapatot, nem szükséges, hogy minden 
játékos ugyanarról az egyetemről  
érkezzen. 

 

Női kategória (min. 4 csapat, max. 16 csapat)  
Egyetemistákból és már 18. életévüket betöltött hölgyekből álló 3+1 
tagú női csapatok jelentkezését várjuk.  
Ha egyetemisták alkotják a csapatot, nem szükséges, hogy minden 
játékos ugyanarról az egyetemről érkezzen. 

 

NEVEZÉS 
 

 

Egy játékos csak egy csapatban szerepelhet! 
 

Nevezési idő:     2015.09.01 - 2015.10.15. (I. selejtező fordulóra)  
2016.02.23 – 2016.04.29. (II. selejtező fordulóra) 

 

Nevezési díj:      4000 Ft/csapat – a helyszínen befizetve 

 

Nevezés módjai: 1,  www.b33.hu oldalon lévő nevezési felületen  
2, 3x3planet.com oldalon lévő eseményen 

 
A verseny hivatalos nevezési felülete megtalálható a Facebookon az 
eseményünk oldalán. Az események nevei: 

 

II. BEFS SportPont B33 Bajnokság I. Selejtező  
II. BEFS SportPont B33 Bajnokság II. Selejtező 

 

http://www.b33.hu/


                   

 

Fontos információ!  
A tornán való részvétel feltétele a 3x3planet.com oldalon történő regisztráció. 

 

 www.3x3planet.com 

 

valamint a helyszínen aláírt Játékosnyilatkozat. 

 
Az 3x3planet.com oldalon megtalálható az esemény is, melyre kérünk minden 
csapatkapitányt, hogy regisztrálja be csapatát. 
Regisztrációval kapcsolatos útmutatást az esemény hivatalos Facebook oldalán 

 
(Akik nem regisztrálnak, elfelejtődik, vagy nem jut rá idő, azon játékosoknak és 
csapataiknak a helyszínen is lehetőséget biztosítunk az utólagos regisztrációra.)  

A meccsek kezdetei előtt részletes tájékoztatót fogunk tartani a 
csapatoknak a játék szabályairól. 

  
A további információkért kérjük, figyeljétek állandóan frissülő 
Facebook eseményünket! 

 
további információ, kérdés: 
Nebehaj Balázs  
tel.: +36-70-409-4744 
bnebehaj@b33.hu 

 
A játékosok öltözéke: a játékosoknak mezről saját maguknak kell gondoskodniuk, nem kötelező 
a számozott mez. Megkülönböztető trikókat a szervezői gárda tud adni. 
 
Óvás szabályai: Bármely, tornán szereplő csapat óvást nyújthat be egy csapat részvételével, egy 
játékos játékjogosultságával kapcsolatban, továbbá, ha úgy véli, hogy valamilyen esemény a 
mérkőzés folyamán az érdekeit hátrányosan befolyásolta, és az hatással volt a mérkőzés/torna 
végeredményére. 

 
A csapat képviselője az óvás okát az esemény bekövetkezte után azonnal köteles bejelenteni a 
mérkőzés játékvezetőjének és a jegyzőasztal hivatalos személyeinek, akik haladéktalanul értesítik 
a Szervezők helyszínen tartózkodó képviselőjét. 

 
Az óvás a helyszínen azonnal megtárgyalásra és elbírálásra kerül. A döntést a főszervezők 
személyében Máriás György és Nebehaj Balázs hozzák meg a rendelkezésre álló dokumentumok 
és az érintett felek meghallgatását követően. 
 

http://www.3x3planet.com/


                   

 

Döntése ellen fellebbezésnek helye nincs! 

 
Téves játékvezetői ítéletre óvást alapozni nem lehet! Az erre hivatkozó óvás automatikusan 
semmisnek tekintendő! 
 

Díjazás: Az I–III. helyezett csapatoknak oklevél, serlegek ill. felajánlástól függően ajándéktárgyak. 
 

EREDMÉNYES VERSENYZÉST KÍVÁNUNK! 


