Olimpiskā 3x3 basketbola turnīri 5. un 6. februārī Ulbrokā – “Open” un 40+ grupā
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Sports

2022. gada Latvijas 3x3 basketbola pirmie divi turnīri pēc Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) standartiem notiks Ulbrokas
sporta kompleksā, komandām sacenšoties Ropažu novada atklātajā čempionātā gan “Open” (5. februāris), gan 40+ grupā (6.
februāris).

2021. gads kļuva par ļoti nozīmīgu Latvijas 3x3 basketbolā, jo Latvijas izlases kvartets – Nauris Miezis, Kārlis Pauls Lasmanis,
Edgars Krūmiņš un Agnis Čavars – kļuva par Tokijas olimpisko spēļu čempioniem. Šis panākums kļuvis par papildus stimulu sporta
veida kvalitatīvam uzrāvienam, kā arī par pamudinājumu turnīrus rīkot maksimāli tuvu starptautiskajiem standartiem.

Sestdien, 5. februārī notiks “Open” grupas sacensības, dodot iespēju novada 3x3 basketbolistiem spēlēt pret Latvijas labākajiem
spēlētājiem, jo turnīrs tiks iekļauts Latvijas Basketbola savienības (LBS) “Open Lite Quest” sērijā.
Svētdien, 6. februārī Latvijas Maksibasketbola 5:5 čempionāta 40+ grupas pagājušās sezonas laureāti no “Garkalnes runčiem” un
BK “Stopiņi” izaicina savus vienaudžus samērot spēkus jaunajā olimpiskajā sporta veidā 3x3 basketbolā.
Abi turnīri reģistrēti FIBA 3x3 basketbola oficiālajā kalendārā, šādi dodot iespēju visiem spēlētājiem krāt pasaules ranga punktu sev
individuāli un Latvijai kopumā.
Tādēļ dalība tikai spēlētājiem ar FIBA 3x3 basketbola profiliem, kurus dažu minūšu laikā var izveidot (play.fiba3x3.com/signup), pēc
tam profilu izveidi apstiprinot savā e-pastā vēstulē no FIBA.
Komandu un spēlētāju reģistrācija no 14. janvāra plkst. 8:00 un līdz pat 4. februāra plkst. 17:00 notiks FIBA sacensību vietnē
“play.fiba3x3.com”, izvēloties attiecīgo turnīru. Komandu skaits abos turnīros būs ierobežots, tādēļ ieteikums reģistrāciju neatlikt
līdz pēdējam brīdim.
Komandām dalība turnīrā bez maksas. Sastāvā trīs vai četri spēlētāji. Komandām obligāta dalība vienādas krāsas spēļu kreklos ar
numuriem, lai sekretariātam būtu iespēja veikt protokola pierakstu.
Abos turnīros labākās trīs komandas un spēlētāji saņems kausus un medaļas, kā arī dāvanas no atbalstītājiem.
Noteikti vecuma ierobežojumi. “Open Lite Quest” atļauts startēt 2006. gadā dzimušajiem un vecākiem spēlētājiem, bet 40+ grupā
– 1982. gadā dzimušajiem un vecākiem spēlētājiem.
Ar Ropažu novada atbalstu 3x3 turnīrus rīko Ulbrokas Sporta komplekss sadarbībā ar basketbola klubu “Varenie runči”.
Jautājumi par turnīru (pieteikšanās, spēlētāju profili) uzdodami e-pastā sacensību galvenajam tiesnesim Renāram Buividam
renars32@gmail.com vai WhatsApp 29466646.
Uz foto: "Garkalnes runči" un BK "Stopiņi" spēle Ulbrokas Sporta kompleksā Latvijas Maksibasketbola 5:5 čempionāta 40+ grupā.
Renārs Buivids, sacensību organizators, BK “Varenie Runči”
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