
БАСКЕТ 3 X 3

Јелена Билалевић, II-8

од улица до Олимпијских игара



3х3 се сматра примарним градским
спортом. Од првог званичног догађаја на
Олимпијским играма младих 2010, 
ФИБА је имала амбициозну визију ове
игре.

Визија

Универзалност
3х3 је довољно једноставан и
флексибилан да га можете играти било
где. Све што вам треба је обруч, 
половина терена и шест играча. Може се
играти на отвореном и у затвореном
простору, као и на популарним
локацијама, што нуди могућност да се
овај спорт директно приближи људима.



3х3 је прилика да играчи, организатори и
земље са улица пређу на светску
позорницу. Игра се на професионалној
турнеји на неким од најпрестижнијих
мултиспортских догађаја. 

Забава
Правила су веома једноставна и
осмишљена тако да игру чине брзом, 
спектакуларном и узбудљивом. Музика
нон-стоп доноси аутентичну атмосферу
урбане културе, која привлачи нову
младу публику.

Професионализам



3х3 је кошаркашки формат који се
дуго игра на улицама и на теренима
широм света, али на мање формалан
начин. 
Почевши од касних 1980-их, 
правила игре почела су да се
стандардизују у целој Америци, 
најпре преко серије Gus Macker и
Hoop It Up турнира, који су се
одржавали широм земље и у којима
су учествовали тимови и играчи
различитог нивоа вештина
1992. године Адидас је покренуо
своје сада укинуто такмичење у
уличном баскету.
Од тада, број 3х3 такмичења
непрестано расте широм света.

Почетак



ИСТОРИЈАТ

• 2007. годинеФИБА је одлучила да треба да се
испроба алтернативна форма спорта на
Олимпијским играма младих 2010. године у
Сингапуру. 

• Након студија спроведених исте године, дата је
препорука да 3×3 кошарка буде формат такмичења
који ће се играти 2010. године на Олимпијским
играма младих.

• Званично, 3×3 кошарка одобрена је као спорт у
децембру 2007. године.

• 3×3 кошарка је први пут на сцени била 2010. године
на Олимпијским играма младих и тада је препозната
као „најатрактивнији спорт на сцени те
Олимпијаде“.

• 3 х 3 је млад, урбан спорт, препознат као потенцијал
за развој кошарке на светском нивоу.



ИСТОРИЈАТ

• 2010. године на Светском конгресу, који је одржала
ФИБА, представљена је и дубље анализирана нова
кошаркашка дисциплина. 

• Приказан је план о даљем развоју 3×3 кошарке, што би
на крају значило да ова дисциплина постане и
олимпијска.

• Постављени су циљеви и препоруке како би се осмислио
пут за даљи развој 3×3 кошарке:
• побољшање правила игре, 

• осмишљавање стратегије о постављању мреже која фунционише на светском
нивоу по питању такмичења, али мреже самих играча овог вида спорта.

• Март 2011. године - ФИБА одобрава глобални план у
Лиону.

• Лето 2011. године – организован је велики број 3×3 
турнира у којима је ФИБА учестовала и сарађивала,  
сакупљајући драгоцене податке за будући развој спорта.



ИСТОРИЈАТ

• Септембар 2011. године – Светско првенство 3×3 у
јуниорској категорији за девојчице и дечаке први
пут је одржано у Риминију, у Италији.

• Децембар 2011. године – ФИБА даје одобрење за
међународни календар такмичења, почевши од
2012. године, који је подразумевао и ФИБА 3×3 
Светско првенство (за сениорке и сениоре) и FIBA 
3×3 World Tour (у категорији мушких екипа).

• Утврђује се такмичарска мрежа, која је полазна
тачка свих такмичења интернационалног
карактера.

Сарадња 3 играча на половини терена је, према мишљењу многих
великих тренера, суштина кошаркашке игре, па је зато тренери и не
смеју занемарити. 
Ниво вештина потребних за 3×3 кошарку идентичан је оном нивоу који 
је потребан за „класичну“ кошарку.

Да ли сте знали?



ПРАВИЛА

• Након промене поседа лопте,
екипа мора лопту да изнесе ван
линије за три поена, стичући
право да крене у напад на кош.

• У случају фаула при шуту у оквиру
лука додељује се једно слободно
бацање, док се за фаул при шуту
ван лука додељују два слободна
бацања.

• Екипа се налази у ситуацији казне
након шест тимских фаулова

• Утакмице суде двоје судија.

Да ли сте знали?

Цео ток утакмице и саме
турнире прати одговарајућа
музика коју ди-џеј пушта у 
позадини, а која, наравно, не
омета саму игру. 



ПРАВИЛА

• Регуларна површина за игру на
3x3 терену има димензије 15 м
(ширина) и 11 м (дужина)

• Линија слободног бацања је на
5,80 м, док је линија за два поена
на 6,75 м.

• Може се користити половина
традиционалног кошаркашког
терена. 

• Игра се лоптом величине 6 у обе
конкуренције (женској и мушкој). 

• Екипа је сачињена од четири
играча, од којих су три на терену,
а четврти играч је измена. 

• Није дозвољено постојање
тренера



ПРАВИЛА

• Време трајања утакмице је 10 
минута (игра се зауставља сваки
пут када судија да знак, али се и
последња два минута утакмице
штопују, као и у класичној
кошарци без обзира) или до 21.
постигнутог поена. 

• Погодак унутар линије 6,75 се
броји као један поен, а погодак
ван линије 6,75  важи два поена. 
Свако слободно бацање важи
један поен. 

• Време трајања напада је 12 
секунди, с тим што одбројавање
времена креће истог тренутка
када екипа оствари посед лопте



Турнири
• CHALLENGERS – самостални догађаји на основу којих се најбољи тимови
квалификују на унапред одређене Мастер турнире светске турнеје.

• QUEST – квалификациона турнеја на више турнира која се завршава
финалним турниром, одакле се најбољи тимови квалификују на унапред
одређени Светски мастерс турнир

• QUEST FINAL – завршни турнир QUEST-a, који шаље најбоље тимове на
Мастер турнире

• SUPER QUEST – међународни самостални турнир са
посебним условима, уз учешће тимова из најмање три
различите земље из региона са Челенџера, Квалификује један
тим за ВТ Мастерс главни жреб и један тим за ВТ Мастерс
квалификациони жреб

• WORLD TOUR – обилазак више светских локација уз учешће
најбољих тимова

• WORLD TOUR FINAL – завршни турнир за најбољих 12 
тимова на основу рангирања тимова

• WORLD TOUR MASTERS – појединачни турнир светског
карактера са сопственим квалификацијама



Организација турнира

• Међународна такмичења на нивоу
клубова постоје искључиво у мушкој
сениорској конкуренцији на
највишем нивоу – FIBA 3×3 WORLD 
TOUR који се састоји од

• WT CHALLENGER 

• WT MASTERS

• Националне федерације имају
препоруку да организују 3×3 QUEST 
(скуп турнира националног ранга), 
који би дали победника QUEST-а,
који учествује на неком од клупских
такмичења која ФИБА организује
(WT CHALLENGER или WT 
MASTERS).



Организација турнира

• На сваком турниру који националне
федерације организују у оквиру свог
QUEST-а могу да учествују и
иностране екипе (чак могу и да победе
на завршном турниру QUEST-а). Може
се закључити да „домаће првенство“ 
или QUEST може бити и
интернационалног карактера.

• Поред наведених такмичења, постоје и
такмичења у различитим спортско-
академским 3×3 категоријама , као
што су: Универзитетска 3×3 првенства
(светска, европска и национална), 
Средњошколска (светска, европска и
национална)...

Да је овај спорт био демостративно укључен у 
програм Летњих олимпијских игара 2016. године у 
Бразилу у Рио де Женеиру.

Да ли сте знали?



Међународне категорије такмичења

НА НИВОУ НАЦИОНАЛНИХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

• Сениорска категорија (мушкарци и жене)
• ФИБА 3×3 Светско првенство
• ФИБА 3×3 Европско првенство (назив јеФИБА 3×3 

Euro Cup)
• Олимпијске игре (од 2020. године)
• Европске игре

• У23 категорија (до 23 године, мушкарци и жене)
• ФИБА У23 3×3 Светско првенство
• ФИБА У23 3×3 Лига нација
• Медитеранске игре

• У18 категорија (јуниорска категорија, мушкарци и
жене)
• ФИБА У18 3×3 Светско првенство
• ФИБА У18 3×3 Европско првенство (назив је FIBA 

U18 3×3 Euro Cup)
• Олимпијске игре младих



Играчи и рангирање

ФИБА је креирала сајт 3x3planet.com
, на којем играчи из свих делова света
могу креирати своје профиле, 
тражити саиграче, противнике, 
организовати утакмице и турнире. 
Индивидуално се рангирају према
броју постигнутих поена на
турнирима.
Постигнут је циљ да баскет буде
доступан и приближен свима. 
Играчи су у могућности да бирају на
којем ће турниру учествовати и са
којим тимом.
На турнирима у различитим
регионима и државама могу
наступати са различитим тимовима.

Тренутно смо најуспешнија нација у овом спорту. 
Најбољи играч на индивидуалној ранг листи је наш
репрезентативац Душан Домовић Булут.

Да ли сте знали?



Такмичења и успеси репрезентација Србије

Година Такмичење
Освојено

место
Место 

одржавања
Састав 

репрезентације

2012.
ФИБА 3×3 СВЕТСKО ПРВЕНСТВО (за

сениоре)
1 Атина, Грчка

Душан Домовић Булут, Марко 
Савић, Марко Ждеро и Милан 
Бошковић

2012.
ФИБА У18 (јуниорско) 3×3 СВЕТСKО 

ПРВЕНСТВО
1

Алкобендас, 
Шпанија

Раде Загорац, Милош 
Јанковић, Лука 
Анђушић и Михајло Андрић

2014.
ФИБА 3×3 СВЕТСKО ПРВЕНСТВО (за

сениоре)
2 Москва, Русија

Душан Домовић Булут, Марко 
Савић, Марко Ждеро и Дејан 
Мајсторовић

2014.
ФИБА 3×3 ЕВРОПСKО ПРВЕНСТВО (за

сениоре)
5 Букурешт, Румунија

Душан Домовић Булут, Марко 
Савић, Марко Ждеро и Дејан 
Мајсторовић

2015. ЕВРОПСKЕ ИГРЕ 3 Баку, Азербејџан
Душан Домовић Булут, Марко
Савић, Марко Ждеро и Дејан

Мајсторовић

2016.
ФИБА 3×3 СВЕТСKО ПРВЕНСТВО (за

сениоре)
1 Гуангџу, Кина

Душан Домовић Булут, Марко
Савић, Марко Ждеро и Дејан

Мајсторовић



Такмичења и успеси репрезентација Србије

Година Такмичење
Освојено 

место
Место 

одржавања
Састав 

репрезентације

2016.
ФИБА 3×3 ЕВРОПСKО ПРВЕНСТВО (за

сениоре)
2 Букурешт, Румунија

Душан Домовић Булут, Марко 
Савић, Марко Ждеро и Дејан 
Мајсторовић

2016.
ФИБА 3×3 ЕВРОПСKО ПРВЕНСТВО (за

сениорке)
7 Букурешт, Румунија

Мирјана Бероња, Наташа 
Бучевац, Јелена 
Максимовић и Јована Вукоје

2016.
ФИБА У18 3×3 ЕВРОПСKО ПРВЕНСТВО 

(јуниори)
12

Дебрецин, 
Мађарска

Марко Ћосић, Иван 
Хаџић, Мартин 
Лаковић, Милош Новаковић

2017.
ФИБА 3×3 СВЕТСКО ПРВЕНСТВО (за

сениоре)
1 Нант, Француска

Душан Домовић Булут, Марко 
Савић, Марко Ждеро и Дејан 
Мајсторовић

2017.
ФИБА 3×3 ЕВРОПСKО ПРВЕНСТВО (за

сениоре)
4

Амстердам, 
Холандија

Душан Домовић Булут, Марко
Савић, Марко Ждеро и Дејан

Мајсторовић

2017.
ФИБА 3×3 ЕВРОПСKО ПРВЕНСТВО (за

сениорке)
8

Амстердам, 
Холандија

Јелена Максимовић, Биљана
Пешовић, Ана Радовић и Маја
Шкорић



Такмичења и успеси репрезентација Србије

Година Такмичење
Освојено 

место
Место 

одржавања
Састав 

репрезентације

2017.
ФИБА У18 3×3 ЕВРОПСKО ПРВЕНСТВО 

(јуниори)
5

Дебрецин, 
Мађарска

Милош Новаковић, Милош 
Антић, Марко Бакула и Никола 
Kовачевић

2018.
ФИБА 3×3 СВЕТСKО ПРВЕНСТВО (за

сениоре)
1 Манила, Филипини

Душан Домовић Булут, Марко
Савић, Стефан Стојачић и Дејан
Мајсторовић

2018.
ФИБА 3×3 ЕВРОПСKО ПРВЕНСТВО (за

сениоре)
1 Букурешт, Румунија

Душан Домовић Булут, Марко 
Савић, Марко Ждеро и Дејан 
Мајсторовић

2018.
ФИБА 3×3 ЕВРОПСKО ПРВЕНСТВО (за

сениорке)
12 Букурешт, Румунија

Биљана Пешовић, Мирјана 
Бероња, Јефимија 
Kаракашевић и Марина 
Марковић

2018.
ФИБА У18 3×3 ЕВРОПСKО ПРВЕНСТВО 

(јуниори)
2

Дебрецин, 
Мађарска

Милош Антић, Немања 
Станковић, Његош 
Миловић и Стефан Бијелић

2019.
ФИБА 3×3 СВЕТСKО ПРВЕНСТВО (за

сениоре)
4

Амстердам, 
Холандија

Душан Домовић Булут, Марко
Савић, Дејан Мајсторовић
и Михајло Васић



Такмичења и успеси репрезентација Србије

Година Такмичење
Освојен
о место

Место 
одржавања

Састав 
репрезентације

2019. ЕВРОПСKЕ ИГРЕ (за сениоре) 5 Минск, Белорусија
Марко Ждеро, Марко 
Дугошија, Никола 
Вуковић и Лазар Рашић

2019. ЕВРОПСKЕ ИГРЕ (за сениорке) 10 Минск, Белорусија

Мирјана Бероња, Драгана 
Гобељић, Јефимија 
Kаракашевић и Тамара 
Рајић

2019.
ФИБА 3×3 ЕВРОПСKО ПРВЕНСТВО (за

сениоре)
1

Дебрецин, 
Мађарска

Душан Домовић 
Булут, Марко Савић, Дејан 
Мајсторовић и Данило 
Мијатовић

2019.
ФИБА 3×3 У23 СВЕТСКО ПРВЕНСТВО (за

младе тимове)
3 Ланџу, Кина

Владимир Трајковић, Марко 
Милаковић, Горан Видовић 
и Душан Самарџић

2019.
ФИБА 3×3 У18 ЕВРОПСKО ПРВЕНСТВО 

(јуниори)
5 Тбилиси, Грузија

Новак Голе, Душан
Симјановски, Лука
Шаренац и Ранко Kумовић



ХВАЛА НА ПАЖЊИ !


