


 28. jūlijā Rīgas līča piekrastē Saulkrastos! 

 Basketbola spēles laukumi dažus simtus metrus no pludmales.  

 Spēles uz profesionāliem 3x3 basketbola laukumiem un uz klasiskajiem asfalta 

laukumiem. 

 Pirmais Baltijas Zēnu basketbola līgas (BBBL) 3x3 basketbola turnīrs! 

 Vecuma grupas – U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16. 



 Baltijas Zēnu basketbola līga dibināta 2012. gadā ar nosaukumu “Latvijas-Igaunijas 

līga”. 2018./2019. gada sezonā startēja 12 valstu kopumā 167 komandas. 

 2020. gadā 3x3 basketbols piedzīvos debiju Tokijas olimpiskajās spēlēs. Jaunā 

basketbola disciplīna ir ne tikai dinamisks un aizraujošs sporta veids, bet arī ļoti 

demokrātisks sporta veids, jo komandas izveidošanai nepieciešami tikai trīs 

spēlētāji.  

 Līdz ar to Baltijas Zēnu basketbola līga (BBBL) sadarbībā ar Saulkrastu Uzņēmēju 

biedrību svētdien, 28. jūlijā īstenos jauno projektu – Pirmo BBBL 3x3 basketbola 

čempionātu. 



 1. Grupas: 

U10 grupa (2009. g. dz. un jaunāki); 

U11 grupa (2008. g. dz. un jaunāki); 

U12 grupa (2007. g. dz. un jaunāki); 

U13 grupa (2006. g. dz. un jaunāki); 

U14 grupa (2005. g. dz. un jaunāki); 

U15 grupa (2004. g. dz. un jaunāki); 

U16 grupa (2003. g dz. jaunāki); 

Spēlētāji var piedalīties grupā pie vecākiem spēlētājiem;  

ja vecuma grupā nav pieteiktas 8 komandas, tad šīs vecuma grupas komandas tiek 
pievienotas vecākai grupai. 

 2. Dalībnieki: 

BBBL visu sezonu komandu dalībnieki; 

katrā komandā var iekļaut maksimums divus spēlētājus, kuri nav spēlējuši BBBL.  

 3. Komandu veidošana: 

Komandā atļauts pieteikt no trijiem līdz četriem spēlētājiem; 

komandas var veidot pēc vienas sporta skolas principa; 

komandās var apvienoties BBBL dažādu komandu dalībnieki pēc reģionālā principa. 

 



 4. Komandas nosaukums: 

Jebkurš brīvi izvēlēts nosaukums, kurā var tikt iekļauts arī sporta skolas nosaukums. 

Nosaukums (ieskaitot tukšumus) nedrīkst pārsniegt 20 zīmes. 

 5. Spēlētāja profils: 

Turnīrs iekļauts Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) 3x3 basketbola sacensību 

kalendārā. Visiem spēlētājiem, kuri sasnieguši 13 gadu vecumu, uz komandas 

pieteikšanas brīdi obligāti (!) jābūt pašu izveidotam profilam FIBA vietnē 

https://play.fiba3x3.com/ . Šādi dalībnieki krāj punktus pasaules rangā sev individuāli un 

pārstāvētajai valstij kopumā! 

 6. Komandas pieteikšana: 

Komandas pieteikšana notiek uz e-pastu renars32@gmail.com. Nepieciešams norādīt 

komandas nosaukumu, pārstāvēto sporta skolu (komandu), pilsētu un valsti. Par katru 

spēlētāju nepieciešams norādīt vārdu, uzvārdu, dzimšanas dienu, mēnesi un gadu. 

Komandas pieteikšana līdz 22. jūlijam. Komandas pieteikumā jānorāda maksātājs. 

 7. Dalības maksa: 

Dalības maksa iesniedzama tikai ar pārskaitījumu, apmaksājot organizatoru izrakstīto 

rēķinu. Līdz 31. maijam dalības maksa 30 eiro apmērā no komandas, no 1. jūnija līdz 30. 

jūnijam dalības maksa 35 eiro no komandas; no 1. jūlija līdz 22. jūlijam dalības maksa 

40 eiro no komandas. 



 8. Turnīra norise: 

Spēļu sākums 28. jūlijā plkst. 12:00, plānotais turnīrs ilgums līdz plkst. 18:00; 

sacensību norises vieta – Saulkrasti, Raiņa iela 77; 

sacensību izspēles sistēma tiks noteikta pēc pieteikto komandu skaita; 

katrai komandai plānotas minimums trīs spēles (organizatori negarantē pretinieku 

ierašanos); 

spēles notiek pēc FIBA 3x3 basketbola noteikumiem. 

 9. Apbalvošana: 

Katrā grupā čempionu komanda tiek apbalvota ar kausu; 

pirmo trīs vietu komandu spēlētāji ar medaļām; 

tiek pasniegtas dāvanas no turnīra atbalstītājiem. 

 10. Organizators: 

Biedrība “Basketbola klubs “Varenie runči””,  

valdes loceklis Renārs Buivids, jautājumi uz renars32@gmail.com. 


