
 

 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА 3X3 ТУРНИРА 

  

Кошаркашки савез Србије разликује 3 типа такмичарског формата у 3x3 такмичењу, то су: 

1. 3X3 ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ  

- Квалификациони турнири А,Б,Ц категорије 

- Финални турнир Србије 

2. 3Х3 КУП ДЕЈАН ДИМИТРИЈЕВИЋ 

 

3. САМОСТАЛНИ ТУРНИРИ 

 

1. 3X3 ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ 

Представља основни и најмасовнији формат 3x3 такмичења који се састоји од велике серије 

квалификационих турнира и једног завршног финалног турнира Првенства Србије. Потенцијална 

станица квалификационих турнира може бити било која локална самоуправа на територије Републике 

Србије на основу јавне пријаве локалних организатора а на основу конкурса који је расписао КСС. 

Тачан број квалификационих турнира, њихово рангирање и место у календару предлаже 

Координатор а усваја УО КСС у оквиру усвајања Календара 3х3 такмичења.  

 

 



 

а) Турнир А категорије  

Турнир А категорије је турнир највишег ранга међу квалификационим турнирима. Поред задовољења 

свих постављених услова за организацију истог он веома мало треба да заостаје за ФИНАЛОМ Србије 

у смислу стандарда организације турнира. У његовој организацији учествују и партнери КСС: 

Агенција задужена за маркетиншке активности КСС и спонзора 3х3 такмичења као и партнер КСС за 

техничку организацију турнира.  

Агенција задужена за техничку подршку организацији турнира (поставка неопходне техничке опреме 

– терен и конструкције, трибине, семафор, рекламне ограде,...) и комплетно вођење такмичења на 

сваком турниру (пријаве и распореди такмичења, спровођење такмичења на терену, координација 

рада са службеним лицима и екипама, софтверска подршка према ФИБА софтверу. 

Максималан број турнира А категорије зависи од крајње одлуке КСС која је условљена финансијским 

могућностима. Који ће од турнира у сезони имати статус турнира А категорије предлаже Координатор 

3х3 такмичења. Одређени број ових турнира у зависности од броја слотова којима током такмичарске 

3x3 сезоне буде располагао КСС водиће пласманом на ФИБА турнире (избор најбољих, одлуку доноси 

Координатор). Локални организатор одлуком савеза и спонзора добија помоћ у виду терена, спортске 

опреме, набавке официјалне лопте, прес и видео клипинг и опремања фун зоне за активацију 

публике. У документу Организација 3х3 такмичења јасније су дефинисану услови и обавезе у 

организацији турнира А категорије. Турнири А категорије имају директну проходност на Финални 

турнир првенства Србије. 

б) Турнир Б категорије 

Турнир Б категорије је турнир који није условљен највишим стандардима и пратећом подршком 

нациналних спонзора. Локални организатор у зависности од сопствене жеље и буџета може достићи 

услове за турнире категорије А али нема ригорозне услове за техничку организацију у виду опреме. 

У документу Организација 3х3 такмичења јасније су дефинисану услови и обавезе у организацији 

турнира Б категорије. Пролазност ка финалном турниру Србије се одређује накнадно. 

ц) Турнир Ц категорије 

Нема никакаве услове високе организације као прва две категорије осим ФИБА планета и делегата. 

У зависности од календара и система такмичења овај турнир може носити проходност  за 

квалификациони турнир А категорије. Само одлуком Координатора може се дати максимално 1 

директан слот за финале Србије. 

 



 

Одређивање категоризације турнира врши се по завршетку конкурса и садржана је у одлуци о 

Календару. Категоризација турнира је условљена  постигнутим нивоом организације у претходном 

периоду, традицијом турнира, извештајем стручних лица на претходно организованим турнирима, 

маркетиншким интересима спонзора и КСС а коначан предлог одређује Координатор, усваја УО КСС 

у оквиру усвајања Календара 3х3 такмичења.  

ФИНАЛЕ СРБИЈЕ  

Финални турнир 3x3 првенства Србије представља врхунац такмичарске сезоне у нашој земљи. У 

календару који је усклађен са међународним календаром, он је обично последњи у низу целе наше 

такмичарске сезоне. Игра се у формату од 16 или 24 екипе које су се пласирале са неког од 

квалификационих турнира А,Б,Ц. Систем такмичења се прилагођава броју екипа учесника (16 или 

24). Финале Србије се обавезно одиграва по највишим техничким ФИБА стандардима: 

специјализовани терен, професионалне конструкције, трибине, лед акран, семафори, фун зона итд. 

Финале Србије одређује шампиона наше земље коме ће бити загарантован слот за међународни 

турнир највишег ранга којим Савез у тој године буде располагао (ФИБА квалификације Мастерс или 

ФИБА Мастерс).  

 

2. 3X3 КУП ДЕЈАН ДИМИТРИЈЕВИЋ 

3Х3 КУП ДЕЈАН ДИМИТРИЈЕВИЋ је формат такмичења који је уведен од такмичарске 2017. сезоне. 

Представља Куп такмичење на коме је критеријум за пласман екипа другачији од првенства. На Купу 

учествује 16 или 24 тимова који су скупили највише бодова у тој такмичарској године у оквиру 3Х3 

првенства Србије. Одржава се у трајању од 1 или 2 дана. Први дан групна фаза, други дан нокаут и 

такмичење у вештинама. За датум пресека у избору екипа узима се 10. дана до одржавања Купа. 

Пласиране екипе имају обезбеђен смештај а победник Купа одлази на један од ФИБА турнира. Избор 

за локалног организатора врши се јавним конкурсом.  

 

3. САМОСТАЛНИ ТУРНИРИ 

Представљају турнире који су постављени на ФИБА 3x3 планет платформи а нису ни у једном од 

формата горе пометих такмичарских облика (првенства или куп). Они могу бити признати од стране 

КСС али и не морају. То су локални организатори (промотери), корпорације, приватне организације 

итд. које из неког разлога можда нису желеле да буду уврштени у такмичарски формат чиме би имали 

пролазност ка финалном и међународним турнирима или једноствано не задовољавају тражене 

услове које је поставио КСС.                                                             


