Lietuvos atvirasis 3x3 krepšinio čempionatas 2018
Nuostatai
Lietuvos atvirojo 3x3 krepšinio čempionato tikslas - populiarinti 3x3 krepšinį Lietuvoje, atkreipti
krepšinio bendruomenės dėmesį į šią olimpinę sporto šaką, išrinkti Lietuvos rinktines dalyvavimui
Europos čempionato atrankose, sukurti tvarią 3x3 krepšinio turnyrų sistemą Lietuvoje, kuri leistų
Lietuvos 3x3 žaidėjams rinkti reitingo taškus.
Organizatoriai - Lietuvos krepšinio federacija, TV3 televizija ir Sportonamai.lt
Vykdytojai - VšĮ „Sporto namų grupė”
Informacija apie čempionatą skelbiama www.musukrepsinis.lt/3x3.
Registracija į čempionatą vykdoma www.musukrepsinis.lt/3x3.
Čempionato naujienos skelbiamos www.tv3.lt/3x3.
Kontaktinis el. paštas: 3x3@lbbf.lt
Nuostatuose naudojami terminai:
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●

Atrankos etapas - Lietuvos atvirojo 3x3 krepšinio čempionato atrankos etapas, vienos dienos
turnyras, kuriame komandos kovoja dėl kelialapių į čempionato finalą.
Atrankos etapo nugalėtojai - vieno iš Lietuvos atvirojo 3x3 krepšinio čempionato atrankos
etapų nugalėtojai savo amžiaus grupėje, pirmą vietą savo kategorijoje užėmusi komanda.
Atrankos finalas - finalo rungtynės viename iš Lietuvos atvirojo 3x3 krepšinio čempionato
atrankos etapų, kuriose paaiškėja kažkurios konkrečios čempionato kategorijos (grupės)
komanda nugalėtoja.
Čempionato kategorija (kategorija) - amžiaus ir lyties grupė, į kurią yra paskirta čempionato
komanda ir kurioje komanda varžosi su kitomis tos paties kategorijos komandomis.
Čempionato finalas (čempionato finalai) - Lietuvos atvirojo 3x3 krepšinio čempionato finalo
varžybos, vykstančios birželio 1 dieną Kaune, kuriose kiekvienoje čempionato kategorijoje
kovoja po 12 komandų, iškovojusių kelialapius čempionato atrankos etapų metu.
Čempionatas - Lietuvos atvirasis 3x3 krepšinio čempionatas.
Kelialapis - komandos iškovota teisė dalyvauti Lietuvos čempionato finalo varžybose Kaune
birželio 1 d.
Prizinės vietos - I, II ir III vieta galutinėje turnyro lentelėje.
Turnyras - vienos dienos krepšinio varžybos. Lietuvos atvirajame 3x3 krepšinio čempionate iš
viso vyksta 6 turnyrai (5 atrankos etapai ir čempionato finalas).
Rungtynės - vienas dviejų sporto komandų tarpusavio susitikimas.
Lietuvos komanda - komanda, kurios sudėtyje žaidžia tik Lietuvos piliečiai.
Užsienio komanda - komanda, kurios sudėtyje žaidžia bent vienas ne Lietuvos pilietis.
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1. ČEMPIONATAS KATEGORIJOMS:
Mėgėjai vyrai (2002 gimimo ir vyresni)
Veteranai vyrai (1983 ir vyresni)
U18 vaikinai (2000-2002 gimimo)
U16 vaikinai (2002-2003 gimimo)
U14 vaikinai (2004-2005 gimimo)
U12 vaikinai (2006-2007 gimimo)
U10 vaikinai (2008 ir jaunesni)
U18 merginos (2000-2002 gimimo)
U16 merginos (2002-2003 gimimo)
U14 merginos (2004-2005 gimimo)
U12 merginos (2006-2007 gimimo)
U10 merginos (2008 ir jaunesni)
1.1. Čempionato formatas:
1.1.1. Punkte nr. 1 nurodytų kategorijų čempionatą sudaro čempionato atrankos etapai ir
čempionato finalas.
1.1.2. Atrankos etapų datos ir vietos:
● Kovo 11 d. Šiauliai (Šiaulių atrankos etapas)
● Gegužės 5 d. Marijampolė (Marijampolės atrankos etapas)
● Gegužės 19 d. Vilnius (Vilniaus atrankos etapas)
● Birželio 16 d. Klaipėda (Klaipėdos atrankos etapas)
● Birželio 30 d. Kaunas (Kauno atrankos etapas)
1.1.3. Atrankos etapai yra vienas nuo kito nepriklausomi turnyrai, komanda, dalyvaujanti
viename atrankos etape, neprivalo dalyvauti ir kituose.
1.1.4. Atrankos etapų datos gali keistis, apie tai organizatoriai informuoja
www.musukrepsinis.lt/3x3.
1.1.5. Čempionato finalas vyksta Kaune 2018 m. liepos 1 d.
1.2. Čempionato finalas:
1.2.1. Čempionato finale žaidžia po 12 kiekvienos kategorijos komandų.
1.2.2. Čempionato finale 12 komandų skirstomos į 4 grupes, iš grupių į ketvirtfinalį patenka po
2 geriausias grupės komandas.
1.2.3. Į čempionato finalą patenka:
● Šiaulių atrankos etape I ir II vietas savo kategorijoje užėmusios komandos.
● Marijampolės atrankos etape I ir II vietas savo kategorijoje užėmusios komandos.
● Vilniaus atrankos etape I, II ir III vietas savo kategorijoje užėmusios komandos.
● Klaipėdos atrankos etape I ir II vietas savo kategorijoje užėmusios komandos.
● Kauno atrankos etape I, II ir III vietas savo kategorijoje užėmusios komandos.
1.2.4. Jei komanda, jau turinti kelialapį į čempionato finalą, atrankos etape užima vietą, už kurią
yra skiriamas kelialapis į čempionato finalą, kelialapis atitenka aukščiausią vietą užėmusiai
Lietuvos komandai, kuri dar neturi kelialapio į čempionato finalą.
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1.2.5. Užsienio komandos gali dalyvauti atrankos etapuose ir patekti į čempionato finalą bei
tapti Lietuvos čempionais savo kategorijoje.
1.2.6. U18 vaikinai ir U18 merginos kategorijų čempionais gali tapti užsienio komandos, tačiau
Lietuvai Europos čempionato atrankose atstovauja tik Lietuvos komandos, todėl tokiu atveju,
jei šiose kategorijose čempionais taptų užsienio komandos, Lietuvos rinktine būtų skelbiama
aukščiausią vietą čempionato finale užėmusi Lietuvos komanda.
1.3. Komandų sudėtis:
1.3.1. Vienai komandai viso čempionato metu gali atstovauti 3-5 žaidėjai.
1.3.2. Komanda, kuri iškovojo kelialapį į čempionato finalą, gali pakeisti 1 žaidėją, t.y.
komandos sudėtis, lyginant su žaidėjais, kurie atrankos etape iškovojo kelialapį į finalą, finale
gali pasikeisti vienu žaidėju.
1.3.3. Jeigu atrankos etape žaidė 3 žaidėjai, komanda pateko į čempionato finalą ir čempionato
finale nori registruoti 4 žaidėjus, laikoma, jog 1 keitimas padarytas (pridėtas žmogus) ir
daugiau komandos sudėtis negali keistis.
1.3.4. Jei dėl traumų ar kitų svarių priežasčių komanda pageidauja padaryti daugiau nei vieną
keitimą savo sudėtyje, komanda turi kreiptis į organizatorius el. paštu 3x3@lbbf.lt ne vėliau
kaip 5 dienos iki čempionato finalo dienos. Organizatorių sudaryta komisija svarsto, ar
patenkinti prašymą. Jeigu prašymas netenkinamas - organizatoriai siūlo dalyvauti turima
sudėtimi arba užleisti savo vietą čempionato finale.
1.3.5. Žaidėjas, čempionate jau atstovavęs vienai komandai, gali čempionato metu atstovauti
kitą komandą, tačiau, jeigu su pirmąja komanda žaidėjas iškovojo kelialapį į finalą, antroji
komanda negali iškovoti kelialapio į finalą, nebent pirmoji komanda atsisako savo kelialapio į
finalą apie tai ne vėliau kaip 2 dienos iki turnyro dienos informuodama organizatorius el.
paštu 3x3@lbbf.lt.
1.3.6. Žaidėjų amžių limitai nurodyti čempionato nuostatų dalyje nr. 1.
1.3.7. Dalyviai varžybų metu turi vilkėti organizatorių įsteigtą oficialią čempionato aprangą.
Kiekvienas žaidėjas kiekviename atrankos etape gauna po du čempionato marškinėlius.
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2. ČEMPIONATAS KATEGORIJOMS:
Vyrų elito grupė (2002 metų gimimo ir vyresni)*
Moterų elito grupė (2002 metų gimimo ir vyresnės)*
* komandose, kurios kovoja dėl tapimo Lietuvos rinktine, bent du žaidėjai/žaidėjos turi būti 1999 metų
gimimo arba vyresni/-ės.
2.1.Čempionato formatas:
2.1.1. Punkte 1.2. nurodytų kategorijų čempionatą sudaro čempionato atrankos etapai ir
čempionato finalinio ketverto varžybos.
2.1.2. Atrankos etapų datos ir vietos:
● Kovo 11 d. Šiauliai (Šiaulių atrankos etapas)
● Gegužės 5 d. Marijampolė (Marijampolės atrankos etapas)
● Gegužės 19 d. Vilnius (Vilniaus atrankos etapas)
2.1.3. Čempionato finalinio ketverto varžybos vyksta Vilniuje gegužės 19 d. (Vilniaus atrankos
etapo dieną).
2.1.4. Atrankos etapai yra vienas nuo kito nepriklausomi turnyrai, komanda, dalyvaujanti
viename atrankos etape, neprivalo dalyvauti ir kituose.
2.2. Turo taškai:
2.2.1. Atrankos etape komandos užimta vieta lemia turo taškų skaičių.
2.2.2. Turo taškų lentelė:
Vieta
turnyre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1732

33+

Turo
taškai

100

80

70

60

50

45

40

35

20

18

16

14

12

11

10

9

3
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2.2.3. Atrankos etapo Vilniuje turo taškai dvigubinasi, t.y. pirmą vietą užėmusi komanda gauna
200 turo taškų, antra komanda - 160 turo taškų ir t.t.
2.2.4. Maksimalus taškų skaičius, kuri gali surinkti komanda, yra 400 taškų (2 etapai x 100
taškų + 1 etapas x 200 taškų).
2.2.5. Atrankos turnyruose gali dalyvauti užsienio komandos (bent vienas žaidėjas ne Lietuvos
pilietis), tačiau užsienio komandos kovoja tik dėl organizatorių įsteigtų prizų kiekviename
atrankos etape, užsienio komandoms turo taškai nėra skiriami ir jos negali tapti Lietuvos
čempionais.
2.2.6. Jei atrankos etape dalyvauja užsienio komanda, skiriant turo taškus kiekvienai Lietuvos
komandai užsienio komandos užimta vieta nėra pereinamoji, t.y., jeigu Lietuvos komanda
galutinėje etapo rikiuotėje liko penktoje vietoje, o ketvirtą vietą užėmė užsienio komanda,
Lietuvos komandai yra skiriama 50 turo taškų, o už ketvirtą vietą turo taškai nėra skiriami.
2.2.7. Jei atrankos etape dalyvauja komanda, kuri neatitinka amžiaus reikalavimų siekiant tapti
Lietuvos rinktine (žr. punktą Komandos sudėtis), ji varžosi tik dėl organizatorių įsteigtų prizų
kiekviename atrankos etape, šioms komandoms turo taškai nėra skiriami ir jos negali tapti
Lietuvos čempionais. Skiriant turo taškus šios komandos laikomos užsienio komandomis 4

joms turo taškai neskiriami, jų užimta vieta nėra pereinamoji (t.y. už jų užimtą vietą taškų
negauna nei viena čempionato komanda).
2.3. Finalinio ketverto varžybos:
2.3.1. Čempionato finalinio ketverto varžybose dalyvauja keturios daugiausiai turo taškų
surinkusios kategorijų komandos.
2.3.2. Jeigu kelios komandos po trijų atrankos etapų yra surinkusios vienodą kiekį turo taškų,
galutiniame turo reitinge aukščiau yra ta komanda, kuri iškovojo daugiau pirmų vietų atrankos
etapuose. Jeigu nei viena komanda neiškovojo pirmų vietų, aukščiau yra ta komanda, kuri
iškovojo daugiau antrų vietų ir t.t.
2.3.3. Komandos, kurios patenka į čempionato finalinį ketvertą, turi varžybų sekretoriatui likus
ne mažiau nei 1 valandai iki čempionato finalinio ketverto varžybų pradžios pateikti žaidėjų
asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.
2.3.4. Jeigu komanda, kuri yra iškovojusi teisę dalyvauti čempionato finalinio ketverto
varžybose, likus mažiau nei valandai iki čempionato finalinio ketverto varžybų pradžios nėra
pateikusi žaidėjų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, laikoma, jog komanda atsisako
teisės varžytis čempionato finalinio ketverto varžybose. Tokiu atveju organizatoriai laisvą
vietą pasiūlo užimti aukščiausią vietą galutinėje turo taškų lentelėje užėmusiai komandai, kuri
iki tol nebuvo įgijusi teisės varžytis čempionato finalinio ketverto varžybose.
2.3.5. Čempionato finalinio ketverto varžybas sudaro du pusfinaliai, mačas dėl trečios vietos ir
mačas dėl pirmos vietos.
2.3.6. Čempionato finalinio ketverto pusfinaliuose susitinka 1-4 ir 2-3 komandos pagal surinktą
turo taškų skaičių (t.y. daugiausiai turo taškų surinkusi komanda susitinka su ketvirta
daugiausiai taškų surinkusia komanda, o antra daugiausiai turo taškų surinkusi komanda
susitinka su trečia daugiausiai turo taškų surinkusia komanda).
2.3.7. Čempionato finalinio ketverto varžybas laimėjusi komanda tampa Lietuvos 3x3 krepšinio
čempionais - Lietuvos vyrų 3x3 krepšinio rinktine (Vyrų elito kategorija) ir Lietuvos moterų
3x3 krepšinio rinktine (Moterų elito kategorija).
2.4. Komandų sudėtis:
2.4.1. Vienai komandai viso čempionato metu gali atstovauti 4-6 žaidėjai.
2.4.2. Komandose, kurios pretenduoja tapti Lietuvos rinktinėmis, turi žaisti bent 2 ne jaunesni
nei 1999 metų gimimo žaidėjai. Likę 2 komandos nariai gali būti ne jaunesni nei 2002 metų
gimimo.
2.4.3. Komandos, kurios neatitinka visų 2.4.2. punkte nurodytų amžiaus reikalavimų, gali
registruotis į čempionatą ir dalyvauti atrankos etapuose, tačiau tokios komandos turo taškų
nerenka ir į finalinio ketverto varžybas patekti negali.
2.4.4. Žaidėjas, atstovavęs vienai komandai, gali čempionato metu atstovauti kitą komandą,
tačiau privalo apie tai informuoti organizatorius ne vėliau kaip 2 dienos iki turnyro dienos el.
paštu 3x3@lbbf.lt. Tokiu atveju pirmoji žaidėjo komanda netenka visų surinktų turo taškų.
2.4.5. Dalyviai varžybų metu turi vilkėti organizatorių įsteigtą oficialią čempionato aprangą.
Kiekvienas žaidėjas kiekviename atrankos etape gauna po du čempionato marškinėlius.
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3. ČEMPIONATAS KATEGORIJOMS:
Neįgalieji krepšinio vežimėliuose
Šeimos
3.1. Punkte nr. 3 nurodytų kategorijų varžybos vyksta liepos 1 dieną Kaune.
3.2. Punkte nr. 3 nurodytų kategorijų varžybų sistema, registracijos būdas ir sudėčių reikalavimai
bus paskelbti www.musukrepsinis.lt/3x3iki 2018 m. birželio 1 d.

4. REGISTRACIJA
4.1. Registracijos į Lietuvos atvirojo 3x3 čempionatą formos pateikiamos tinklalapyje
www.musukrepsinis.lt/3x3.
4.2. Registracija į kiekvieną čempionato atrankos etapą vykdoma atskirai.
4.3. Registracija į atrankos etapus pradedama likus ne mažiau nei 20 dienų iki turnyro dienos.
4.4. Registracija į atrankos etapus stabdoma likus 4 dienoms iki turnyro dienos.
4.5. Komandos registracija yra patvirtinama el. laišku. Komandos registraciją organizatoriai
patvirtina tada, kai būna gautas registracijos mokesčio apmokėjimas.
4.6. Komandos registracijos mokestis, iki atrankos etapo likus 9 dienoms, brangsta.
4.7. Registracijos mokestis komandoms kategorijose Moterų elito grupė, Mėgėjai, Veteranai, U18
vaikinai, U16 vaikinai, U18 merginos, U16 merginos, U14 vaikinai, U12 vaikinai, U10
vaikinai, U14 merginos, U12 merginos, U10 merginos registruojant komandą likus daugiau
nei 9 dienoms iki atrankos etapo dienos - 60 eurų komandai.
4.8. Registracijos mokestis komandoms kategorijose Moterų elito grupė, Mėgėjai, Veteranai, U18
vaikinai, U16 vaikinai, U18 merginos, U16 merginos, U14 vaikinai, U12 vaikinai, U10
vaikinai, U14 merginos, U12 merginos, U10 merginos registruojant komandą likus 5-9
dienoms iki atrankos etapo dienos - 75 eurai komandai.
4.9. Registracijos mokestis komandoms kategorijoje Vyrų elito grupė registruojant komandą likus
daugiau nei 9 dienoms iki atrankos etapo dienos - 80 eurų komandai.
4.10. Registracijos mokestis komandoms kategorijoje Vyrų elito grupė registruojant komandą
likus 5-9 dienoms iki atrankos etapo dienos - 100 eurų komandai.
4.11. Komandos registracijos data laikoma užpildytos registracijos formos pateikimo laikas.
4.12. Mokestis registruojant komandą kategorijoje Moterų elito grupė, Mėgėjai, Veteranai, U18
vaikinai, U16 vaikinai, U18 merginos, U16 merginos, U14 vaikinai, U12 vaikinai, U10
vaikinai, U14 merginos, U12 merginos, U10 merginos visam čempionatui – 150 eurų
(vienkartinis mokestis komandai už visus atrankos etapus iš karto).
4.13. Mokestis registruojant komandą Vyrų elito grupę visam čempionatui – 250 eurų
(vienkartinis mokestis komandai už visus atrankos etapus iš karto). Vyrų elito grupės
varžybos atrankos etape Kaune (birželio 31 d.) nevyks.
4.14. Norint užregistruoti komandą visam čempionatui iš karto, reikia vienu kartu perversti visą
registracijos mokesčio sumą, mokėjimas dalimis negalimas.
4.15. Registracijos mokestį komandos turi pervesti į VšĮ „Sporto namų grupė” banko sąskaitą
Šiaulių banke LT667180300005700839. Mokėjimo nurodyme būtina nurodyti atrankos etapą,
už kurį komanda atlieka apmokėjimą, komandos kategoriją, komandos pavadinimą ir
komandos žaidėjų marškinėlių dydžius.
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4.16. 2017/18 sezone į LKL, LMKL, NKL ir profesionalių užsienio komandų paraiškas įtraukti
žaidėjai gali dalyvauti čempionate tik Elito kategorijoje (vyrai), U18 vaikinų kategorijoje
(vyrai), Moterų kategorijoje (moterys) ir U18 merginų kategorijoje (moterys).

5. RUNGTYNĖS
5.1. Rungtynės Lietuvos atvirojo 3x3 čempionate vyksta pagal oficialias FIBA 3x3 krepšinio
taisykles, išskyrus rungtynių laiką ir baigtį. Taisykles galima rasti adresu
https://fiba3x3.com/docs/FIBA-3x3-Basketball-Rules-Full-2016.pdf.
5.2. Rungtynės vyksta 10 minučių nestabdant laiko arba iki tol, kol viena iš komandų pelno 15
taškų.
5.3. Čempionato organizatoriai, atsižvelgdami į turnyre dalyvaujančių komandų skaičių,
tiesioginių televizijos transliacijų laiką bei kitas aplinkybes, pasilieka teisę keisti rungtynių
trukmės ir baigties nuostatas. Įvykus pakeitimams apie tai komandos informuojamos turnyro
dieną, apie pokyčius primena rungtynių teisėjas prieš rungtynes.
5.4. Apšilimas vyksta 2 minutes. Esant galimybei, organizatoriai turnyre palieka kelis krepšius,
komandoms apšilti.
5.5. Rungtynėse yra žaidžiama su organizatorių krepšinio kamuoliais.
5.6. Rungtynėse dalyviai privalo dėvėti oficialius Lietuvos atvirojo 3x3 krepšinio čempionato
marškinėlius.

6. TURNYRAS
6.1. Turnyrų (atrankos etapų, čempionato finalo) tvarkaraščiai ir turnyrinės lentelės yra
automatiškai generuojamos ir viešai prieinamos play.fiba3x3.com platformoje.
6.2. Prieš turnyrą komandos turnyro sekretoriatui turi įrodyti savo amžių pateikdamos savo
asmens dokumentus.
6.3. Komanda turnyrui turi registruoti ne mažiau 3 žaidėjų. Jeigu 30 minučių iki pirmų komandos
rungtynių pradžios komanda sekretoriate neužregistruoja 3 žaidėjų, komanda yra
diskvalifikuojama iš turnyro, registracijos mokestis nėra grąžinamas.
6.4. Komandų vieta turnyrinėje lentelėje. Komandos vieta grupėje nustatoma pagal: 1. Komandos
pergalių skaičių (arba pergalių procentą, jeigu komandos žaidžia skirtingą rungtynių skaičių);
2. Tarpusavio rungtynių rezultatą (skaičiuojant tik pergales-pralaimėjimus, bet ne taškų
skirtumą); 3. Komandos taškų vidurkį (neįskaičiuojant taškų, gautų už techininį laimėjimą).
Jeigu po šių trijų žingsnių dar vis neįmanoma nustatyti komandų vietos galutinėje grupės
lentelėje, aukštesnę vietą užima komanda, turinti didesnį reitingą play.fiba3x3.com
platformoje.
6.5. Varžybų vykdymo metu varžybų vietoje privalo budėti medicinos personalas, jį skiria
savivaldybė, kurioje yra organizuojamos varžybos.
6.6. Turnyro dalyviai patys atsako už savo sveikatos būklę.
6.7. Organizatoriai neatsako už be priežiūros paliktus dalyvių daiktus.
6.8. Organizatoriai pasilieka teisę diskvalifikuoti komandą, jeigu paaiškėja, jog dalyvis pateikė
suklastotą asmens dokumentą, kitaip nuslėpė savo tikrą amžių, elgėsi nepagarbiai kitų dalyvių
ar organizatorių atžvilgiu, pažeidė Lietuvos Respublikos įstatymus.
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6.9. Organizatoriai pasilieka teisę, nesusirinkus pakankamam komandų skaičiui konkrečioje
kategorijoje, neorganizuoti tos kategorijos turnyro, o užsiregistravusioms komandoms
pasiūlyti dalyvauti kitoje (vyresnių dalyvių) kategorijoje arba grąžinti registracijos mokestį.
Registracijos mokestis grąžinamas per 14 dienų nuo turnyro dienos.
6.10. Organizatoriai pasilieka teisę čempionato metu keisti atrankos etapų skaičių apie tai
informuodama www.musukrepsinis.lt/3x3.
6.11. Dalyvaudamas turnyre dalyvis sutinka, jog turnyre organizatorių surinkta medžiaga (foto,
video) bus naudojama organizatorių rinkodaros tikslais.

7. APDOVANOJIMAI
7.1. Visuose atrankos etapuose ir čempionato finale apdovanojamos I, II ir III vietas iškovojusios
kiekvienos kategorijos komandos. I, II ir III vietas užėmusios komandos apdovanojamos
medaliais, taurėmis bei organizatorių ir partnerių prizais.
7.2. Apdovanojami tie žaidėjai, kurie žaidė konkrečiame turnyre (3 arba 4 žaidėjai pagal tai, kiek
žmonių sudaro komandą).
7.3. Lietuvos čempionai Vyrų elito kategorijoje atstovauja Lietuvą 2018 metų sezone.
7.4. Lietuvos čempionai Moterų elito kategorijoje atstovauja Lietuvą 2018 metų sezone.
7.5. Lietuvos čempionai U18 vaikinų kategorijoje atstovauja Lietuvą 2018 metų sezone.
7.6. Lietuvos čempionai U18 merginų kategorijoje atstovauja Lietuvą 2018 metų sezone.
7.7. Vyrų elito kategorijos kiekvieno atrankos etapo nugalėtojai gauna vardinį kvietimą į Kaunas
Challenger 2018 turnyrą. Turnyre, kuris vyks 2018 metų birželio 30 - liepos 1 dienomis, galės
žaisti tik pilnamečiai asmenys.
7.8. Vyrų elito kategorijos nugalėtojai (Lietuvos čempionai) gauna vardinį kvietimą į tarptautinį
FIBA 3x3 turnyrą.

8

