Deelname aan 3x3 competitie in seizoen 21/22 ?
De NBB wil volgend seizoen een volwaardige 3x3 (toernooi) competitie laten draaien, náást
de 5x5 competitie(s). De NBB hanteert daarbij de volgende afspraken:










Er wordt gespeeld op 6 dagdelen in het seizoen. Die zijn gepland op vrije speeldagen
van de 5x5 competitie. Je kunt beide dus combineren.
De leeftijdsgroepen zijn: U13 - U15 - U18 - U23 - 'open'(senioren) - 35+.
Een team heeft in 1 speelronde maximaal 4 spelers. Een team heeft in een seizoen
maximaal 6 spelers. Spelers van verschillende clubs mogen samen spelen. Er mogen
ook teams spelen zonder clubverband (dat team betaalt dan 25,- euro extra
inschrijfgeld).
Teamverplichtingen: elk team verzorgt een ‘referee’ in elke speelronde (dat mag een
speler uit het ingeschreven team zijn). De referee moet eerst een online cursus
spelregels 3x3 doen (dat wordt sowieso ook aanbevolen voor alle trainers/spelers).
Elk team communiceert via 1 teamcaptain met de NBB. Elk team betaalt 250,- euro
voor deelname voor een heel seizoen 3x3 (apart van de reguliere contributie bij de
club.).
De planning:
o op 15 april is de inschrijving geopend
o 15 juni wordt de inschrijving gesloten
o 1 augustus is de deadline voor betaling ingeschreven teams
o 1 september wordt het (speel-) programma openbaar gemaakt
o 27 september opgave spelers 1e toernooi
o 23 oktober 1e toernooi

Meer en uitgebreidere informatie is te vinden op de NBB website.
Het bestuur staat positief tegenover 3x3 basketball. We vinden het wel écht een ‘andere’
sport, maar kijken positief naar het streven van de NBB om (juist ook via de bestaande
verenigingen) het 3x3 spelen op te bouwen. Het biedt spelers die véél ‘meters’ willen maken
de gelegenheid meer te spelen en vooral meer competitie op te doen. Het kan ook een
alternatief zijn voor spelers die de 5x5 competitie te belastend vinden.
BVA kan komend seizoen echter geen/zeer beperkte ondersteuning bieden aan leden/teams
die deel willen nemen. Een en ander zal beperkt blijven tot adviezen, hulp bij contact met de
NBB, enz. We kunnen (gezien de uitdaging die we voor het nieuwe 5x5 seizoen al voorzien)
geen extra veldruimte beschikbaar stellen, scheidsrechters leveren en/of extra
trainers/coaches beschikbaar stellen.
Spelers/teams zullen zichzelf dus moeten ‘helpen’: zelf zorgen voor inschrijving en betaling,
dat er genoeg 3x3 fluiters in de groep zijn, trainen tijdens de reguliere training en/of elders
(eventueel ook buiten). Bij teams met spelers jonger dan 18 zullen ouders taken op zich
moeten nemen.
Gezien de planning (opgave teams tot 15 juni) is het zaak dat leden die graag komend seizoen
aan de 3x3 competitie mee willen doen contact opnemen met het bestuur.

