Lastenboek 3x3 Clubtornooi
Seizoen 2021-2022
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1. ALGEMENE INFO
Basketbal Vlaanderen organiseert vanaf het seizoen 2021-2022 een clubtornooi 3x3 basketbal. Deze
tornooien hebben als bedoeling het 3x3 basketbal toegankelijker te maken doorheen het jaar voor
alle leden. Basketbal Vlaanderen is van mening dat 3x3 een attractieve discipline is die zowel leerrijk
en complementair kan zijn aan de 5v5 spelvorm in de ontwikkeling van jonge basketbalspelers, als
een alleenstaande discipline voor oudere spelers die zich meer aangetrokken voelen door dit spel en
zich hier meer of volledig willen op toeleggen.
Om iedereen de kans te geven 3x3 ten volle te ontdekken, moet er op regelmatige basis een
competitievorm zijn waarin spelers en clubs zich onderling kunnen meten. Komend seizoen worden
deze tornooien voor de eerste keer als test georganiseerd. Omdat er wel wat verschillen zijn tussen
de 3x3 en 5v5 spelvormen, zal dit de nodige inspanning vragen van zowel de club als de
scheidsrechters, coaches, tafelofficials en spelers tijdens de opstart- en testfase.
Het uiteindelijke doel is zoals steeds zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen basketbal te
laten spelen en zich goed te voelen.

2. ALGEMENE BEPALINGEN
2.1 basisprincipes
Een clubtornooi wordt georganiseerd op 1 of 2 dag(en), afhankelijk van het aantal categorieën dat de
organisatie openstelt en het aantal inschrijvingen dat er zijn. In dit lastenboek worden de zaken
opgelijst waar een potentiële organisator van een 3x3 tornooi rekening moet mee houden.
De uiteindelijke organisatie wordt toegewezen op basis van de bereidwilligheid van een club om aan
de zaken uit het lastenboek te voldoen en in samenspraak met de club. Er zijn zeer weinig clubs die
ervaring hebben met het organiseren van een 3x3 tornooi, dus Basketbal Vlaanderen stelt zich op als
organiserende partner en is beschikbaar doorheen het organisatieproces om de club bij te staan bij
het nemen van de nodige beslissingen en helpen in het voorzien van materiaal indien nodig.

2.2 Procedure
Clubs die interesse hebben om een 3x3 clubtornooi te organiseren, kunnen zich kandidaat stellen
door het opsturen van de kandidaatstellingsbrief, toegevoegd aan dit lastenboek. Dit kan via mail
naar 3x3@basketbal.vlaanderen of per post naar Basketbal Vlaanderen, Ottergemsesteenweg Zuid
808 B bus 12, 9000 Gent. In beide gevallen dient de kandidaatstellingsbrief ondertekend te zijn door
de voorzitter van de club.

3. ACCOMMODATIE
Met accommodatie wordt bedoeld: de plaats waar het 3x3 tornooi zal doorgaan in de meest ruime
zin van het woord.
Het gaat hier om de locatie, de terreinen waarop wordt gespeeld en de omliggende ruimte.
Alle hieronder vernoemde items worden voorzien door de organiserende club, behalve de
sporttechnische vereisten, die in samenspraak met Basketbal Vlaanderen en de club kunnen worden
aangeleverd door een van beide partijen. De vereisten die Basketbal Vlaanderen voorziet zijn
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hieronder aangeduid bij 3.4. De kost van deze sporttechnische vereisten wordt in onderling overleg
gedragen door ofwel de organiserende club, ofwel Basketbal Vlaanderen. Alle andere kosten zijn
voor de rekening van de club.

3.1 Wedstrijdterrein
Er moeten minstens 6 3x3 courts beschikbaar zijn waar op hetzelfde moment kan gespeeld worden.
Een officieel 3x3 court heeft de afmetingen 15 meter breedte en 11 meter lengte met 1 meter
uitloopzone aan elke kant van het terrein. Een bestaand 5v5 terrein kan gesplitst worden in twee
3x3tereinen. Indien er wordt gespeeld op een bestaand basketbalveld moet de 1m uitloopzone
zoveel mogelijk gerespecteerd kunnen worden.
De wedstrijdtafel wordt geplaatst in een van de hoeken verst van het doel, met 2 zitplaatsen voor de
tafelofficials. Aan de eindlijn die zich het verst van het doel bevindt moeten twee stoelen geplaatst
worden voor de vervangers van beide teams.
Er kan extra publiciteit aangebracht worden rond de terreinen als inkleding van het buitenterrein of
de zaal, zolang dit niet in de weg staat van de terreinen en een vlot verloop van het tornooi.

3.2 Kleedkamers
De 3x3 tornooien die worden georganiseerd door Basketbal Vlaanderen voorzien geen
omkleedruimtes, omdat ze worden georganiseerd in stadscentra en op plaatsen waar normaal gezien
geen voorzieningen zijn hiervoor. Ook door Covidmaatregelen waren en zijn de mogelijkheden op
sommige plaatsen beperkt. Het is dus strikt genomen niet verplicht om kleedkamers te voorzien,
maar we zouden wel aandringen dat de organisatie enkele ruimtes voorziet waar spelers zich kunnen
omkleden indien ze dit wensen. Ook voor de scheidsrechters is het handig dat e een ruimte hebben
om hun scheidsrechtersoutfit aan te trekken. Douchen is op deze tornooien meestal niet aan de
orde, vanwege het grote aantal verschillende teams.

3.3 Andere lokalen
In de onmiddellijke omgeving van het wedstrijdterrein moeten volgende lokalen ter beschikking zijn:
•
•
•
•

Lokaal of ruimte voor het administratief secretariaat. Hier komen de teams zich voor
aanvang van het tornooi aanmelden en worden doorheen de dag de scores en het
klassement bijgehouden door de organisatie
Ruimte in de zaal voor een DJ/Speaker (zie 3.6)
EHBO-ruimte/tent/voorziening
Opslagruimte voor promotiemateriaal/wedstrijdmateriaal

3.4 Sporttechnische vereisten
Op elk wedstrijdterrein moeten een aantal sporttechnische vereisten aanwezig zijn. Deze worden
voorzien door Basketbal Vlaanderen:
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•
•
•
•
•
•

Elektronisch scorebord met klok
Elektronische 12” apparatuur
Algemeen coördinator/hulplijn op de dag van het evenement
Scheidsrechters coördinator
Wedstrijdposters voor schema’s en scores
Officiële 3x3 wedstrijdballen

Wordt voorzien door de organiserende club:
• Wedstrijdtafel met voldoende ruimte en 2 stoelen
• 3x3 scoresheet (kan gedownload worden van de FIBA- of Basketbal Vlaanderen website)
• Reservemateriaal om in geval van nood te gebruiken

3.5 EHBO
De organisatie zal gedurende het tornooi een adequate EHBO-post met gebrevetteerde
medewerkers voorzien naast het terrein voor alle deelnemers (spelers, coaches, referees, staff etc.)
en toeschouwers in geval van ziekte of ongeval tijdens het tornooi. Er moet te allen tijde ijs (icepacks,
bekers, ijsblokken in plastiekzak…) ter beschikking zijn in de onmiddellijke omgeving van het terrein.
De EHBO wordt betaald door de organiserende club. Ook het transport van personen naar het
ziekenhuis is de verantwoordelijkheid van de organiserende club.
De EHBO-post zal duidelijk zichtbaar aangeduid en vlot toegankelijk zijn vanaf de hele locatie die
gebruikt wordt voor het tornooi.

3.6 Andere vereisten
•

•

De organisatie voorziet een geluidsinstallatie met microfoon om te gebruiken doorheen de
dag. Dit lijkt op het eerste zicht een luxe, maar is het eigenlijk niet. Omdat er veel
verschillende teams zijn, omdat niet alle teams goed naar het schema kijken, omdat het
schema soms kan veranderen, omdat sommige teams niet komen opdagen, … is het
belangrijk dat je een rechtstreekse en duidelijke communicatielijn hebt van de organisatie
naar alle deelnemers. De makkelijkste manier hiervoor is een speaker (MC) die via een
microfoon alle deelnemers en toeschouwers tegelijk kan aanspreken om teams naar een
bepaald court te halen als ze er nog niet zijn, spelers omroepen die zich nog moeten
aanmelden, scheidsrechters te roepen, EHBO ter plaatse te halen, … De DJ en speaker (MC)
moet dus ook een plaats krijgen in de zaal van waar hij/zij een duidelijk overzicht heeft en
zijn/haar rol optimaal kan vervullen. Een draadloze micro is noodzakelijk.
In het administratief secretariaat raden we aan om een goede internetverbinding te
voorzien. FIBA heeft een platform, FIBA Event Maker, dat gemaakt is om 3x3 tornooien in
goede banen te leiden en jou het leven makkelijker te maken. Via Event Maker kan je
doorheen de dag scores ingeven en dan maakt het systeem voor jou de berekening welke
teams doorstoten naar eventuele finales en stelt de ranking op. Hiervoor heb je dus wel een
internetverbinding nodig. Indien er geen mogelijkheid is tot wifi of bekabeld internet is een
‘hotspot’ via de smartphone meestal ook voldoende.
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3.7 Verzekering en beveiliging
De organiserende club zal voldoende verzekering afsluiten om alle risico’s te dekken die zich kunnen
voordoen door ongevallen tijdens het tornooi voor schade aan materialen en eveneens beveiliging
voorzien indien het nodig wordt geacht. Lichamelijke ongevallen van spelers worden gedekt door de
verzekering van Basketbal Vlaanderen naar hun leden.

3.8 Vergunningen
Alle vergunningen zoals SABAM, Billijke Vergoeding, vergunning voor het verkopen van eten en
drank, ophangen van sponsordoeken, uitdelen van gadgets etc. dienen aangevraagd te worden door
de organiserende club bij de respectievelijke diensten/organisaties en zijn ook ten koste van de
organiserende club. Voor een overzicht van welke vergunningen nodig zijn voor welke activiteiten,
zie het document ‘Draaiboek: een 3x3 tornooi organiseren’, beschikbaar op de Basketbal Vlaanderen
website.

3.9 Verbruiksmateriaal
Alle hieronder vernoemde items zijn te voorzien door en ten koste van de organiserende club:
3.9.1 Water
-

De organiserende club voorziet voldoende water voor het tafelpersoneel
De organiserende club voorziet voldoende water voor scheidsrechters

3.9.2 Eten
Indien het tornooi een volledige dag in beslag neemt, voorziet de organiserende club een
maaltijd voor de aanwezige scheidsrechters en medewerkers en eventueel wat snacks voor
tussendoor.

4. REFEREES
3x3 wordt gespeeld volgens andere regels dan 5v5 basketbal. Tijdens de 3x3 clubtornooien moeten
ten allen tijde de officiële 3x3 spelregels gevolgd worden. Daarom is het belangrijk dat er
scheidsrechters aanwezig zijn die ervaring hebben met 3x3 of die de basisopleiding ‘3x3 refereeing’
hebben gevolgd. De referees zullen aangeduid worden in samenspraak met Basketbal Vlaanderen en
de organiserende club. Indien de club alle scheidsrechters wil aanbrengen, eventueel met youth
officials (wat wordt aangemoedigd), dan moeten zij verplicht de webinar over 3x3 basketbal volgen
voor zij op de dag van het tornooi de wedstrijden mogen leiden. Het is mogelijk dat Basketbal
Vlaanderen nog altijd iemand aanstelt als referee coördinator, die op de dag van het tornooi
aanwezig zal zijn en de scheidsrechters kan begeleiden.
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5. VRIJWILLIGERS & MEDEWERKERS ORGANISATIE
De organiserende club is verantwoordelijk voor het inschakelen van voldoende medewerkers voor de
opbouw, afbouw en tijdens het evenement.

5.1 Medewerkers voor op- en afbouw
De opbouw van het tornooi gebeurt idealiter de dag of avond voor het tornooi plaatsvindt. Indien dit
niet mogelijk is, kunnen de terreinen ook klaargezet worden op de dag van het tornooi. Zorg dat je
zeker voldoende tijd rekent en voldoende medewerkers inschakelt zodat alles op tijd klaar kan zijn.
Voor een inschatting wat de opbouw precies inhoudt en de tijd dat dit in beslag neemt, zie het
document ‘Draaiboek: een 3x3 tornooi organiseren’. Ook na afloop van het tornooi is het belangrijk
om voldoende mensen te voorzien voor de afbouw. Vele handen maken licht werk!
•
•

Één (1) vrijwilligersverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de coördinatie van alle
vrijwilligers van de organiserende club.
Vrijwilligers voor de op/afbouw: de club voorziet voldoende medewerkers die nodig zijn
voor de opbouw van de zaal en accommodatie. Zij staan o.a. in voor het installeren van het
wedstrijdsecretariaat, de terreinen, wedstrijdtafels, shotklokken en scoreborden. Ook om
alles weer op te ruimen nadien.

5.2 Medewerkers tijdens het tornooi
•
•
•
•
•
•
•
•

Één (1) vrijwilligersverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de coördinatie van alle
vrijwilligers van de organiserende club
Minimum twee (2) medewerkers onthaal die bij aanvang van het tornooi de teams
ontvangen, identiteit controleren en eventuele vragen beantwoorden.
Minimum twee (2) medewerkers wedstrijdsecretariaat die tijdens het tornooi de uitslagen
van de wedstrijden ophalen en ingeven in het systeem.
Per wedstrijd min. twee (2) medewerkers tafelpersoneel die verantwoordelijk zijn voor de
bediening shotklok, scorebord en invullen wedstrijdblad
Eén (1) MC/host/speaker die wedstrijden afroept, mededelingen doet en alles in goede
banen leidt.
Eén (1) DJ die tijdens en na de wedstrijd zorgt voor aangepaste muziek en tunes
Personeel voor de EHBO-post waarvan min. 1 persoon steeds aanwezig is in de EHBO-post
en die gebrevetteerde EHBO-verleners zijn
Medewerkers voor de bar/eet- en drankstand zijn verantwoordelijk voor de verkoop van
dranken e.a. voor, tijdens en na de wedstrijd (optioneel)

6.PRIJZEN & PRIJSUITREIKING
Indien de organiserende club dit wil kunnen ze een prijs voorzien. De deelname aan deze tornooien
moet gratis zijn voor alle deelnemers.
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7. ENTERTAINMENT & RANDANIMATIE
Het staat de organiserende club vrij om naast/tijdens de wedstrijd een entertainmentprogramma op
te zetten of iets van animatie te voorzien voor deelnemers of bezoekers (familie, kinderen, …)

8. OVERIGE BEPALINGEN
Elke overige bepaling die niet in dit lastenboek voorzien is of strijdig is met de geest van de inrichting,
kan door Basketbal Vlaanderen geweigerd worden. Als voorbeeld (en niet beperkend): de
organisator kan geen verbod instellen op het maken van foto’s of video’s door eender welke
bezoekers. Door in te schrijven verklaren de clubs zich akkoord met dit lastenboek.
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