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REGULAMENTUL COMPETITIEI 
Sport Arena Streetball Tour 

2022 
 

1. Generalitati 

1.1 Prezentul regulament este elaborat in scopul bunei desfasurari a competitiei Sport Arena 
Streetball Tour 2022. Participarea la aceasta competitie constituie o dovada certa a cunoasterii 
si acceptarii de catre participant si/sau reprezentantii legali ai acestuia (parinti, tutori sau altii 
prevazuti de lege) a prevederilor prezentului regulament. Prezentul regulament este disponibil 
online pe site-ul oficial al competitiei (www.3la3.ro). Organizatorii competitiei au dreptul de a 
aduce adaugiri, modificari sau completari prevederilor prezentului regulament fara o notificare 
prealabila. Prezentul regulament este valabil permanent, pe toata durata competitiei Sport 
Arena Streetball Tour 2022 incepand cu momentul publicarii lui pe site-ul oficial al competitiei. 
 
1.2 Sport Arena Streetball Tour 2022 este o competitie sportiva de baschet 3x3 aflata in circuitul 
mondial al Federatiei Internationale de Baschet (FIBA). 
 
1.3 Sport Arena Streetball  Tour 2022 este competitie sportiva de baschet 3x3 care cuprinde mai 
multe etape (turnee) locale si un Turneu final. Calendarul competitional al Sport Arena Streetball 
Tour 2022 va fi afisat de organizatori pe site-ul oficial al competitiei. 
 
1.4 Sport Arena Streetball Tour 2022 este organizat de catre ACS Sport Promotion si Sport 
Logistic SRL. Etapele (turneele) locale ale Sport Arena Streetball  Tour 2022 sunt organizate in 
parteneriat cu organizatori locali. 
 
1.5 Sport Arena Streetball Tour 2022 este o competitie sportiva de baschet 3x3 structurata pe 
urmatoarele categorii de varsta si gen: 

- Sub 10 ani mixt (in cadrul acestei categorii au acces jucatorii/jucatoarele care implinesc 

10 ani in anul desfasurarii competitiei sau mai tineri / tinere) 

- Sub 12 ani masculin si feminin (in cadrul acestei categorii au acces jucatorii/jucatoarele 

care implinesc 12 ani in anul desfasurarii competitiei sau mai tineri / tinere) 

- Sub 14 ani masculin si feminin (in cadrul acestei categorii au acces jucatorii/jucatoarele 

care implinesc 14 ani in anul desfasurarii competitiei sau mai tineri / tinere) 

- Sub 16 ani masculin si feminin (in cadrul acestei categorii au acces jucatorii/jucatoarele 

care implinesc 16 ani in anul desfasurarii competitiei sau mai tineri / tinere) 

- Sub 18 ani masculin si feminin (in cadrul acestei categorii au acces jucatorii/jucatoarele 

care implinesc 18 ani in anul desfasurarii competitiei sau mai tineri / tinere) 

- Sub 21 ani masculin si feminin (in cadrul acestei categorii au acces jucatorii/jucatoarele 

care implinesc 21 ani in anul desfasurarii competitiei sau mai tineri / tinere) 
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- Open masculin si feminin (in cadrul acestei categorii, accesul jucatorilor / jucatoarelor 

este liber indiferent de varsta) 

- Peste 35 ani masculin si feminin (in cadrul acestei categorii au acces jucatorii/jucatoarele 

care implinesc 35 ani in anul desfasurarii competitiei sau mai in varsta) 

1.6 In cadrul unei etape (turneu) si in cadrul Turneului Final, un jucator / jucatoare poate participa 
la o singura categorie de varsta si intr-o singura echipa. 
 
1.7 Inscrierea la o etapa locala (turneu) din cadrul Sport Arena Streetball Tour 2022 se face in 
limita locurilor disponibile comunicate de catre organizatori si in conditiile comunicate de acestia. 
Inscrierea se va face pe baza regulii primul venit – primul servit. Inscrierile in competitie se fac 
online pe site-ul oficial al competitiei: www.3la3.ro. Inscrierile pentru fiecare etapa (turneu) local 
se desfasoara astfel: 
- luni, ora 15:00 in saptamana turneului se deschid incrierile. O echipa este incrisa in competitie 
atunci cand are minim 3 jucatori confirmati si taxa de participare achitata. 
- procesul de inscriere al unei echipe in competitie este alcatuit din doua etape: 

- Etapa 1: inscrierea online – pentru acesta etapa se utilizeaza platforma FIBA 3x3, optiunea 
„Organizer fully confirmed”. Din punctul de vedere al participantilor, aceasta etapa se 
incheie in momentul in care minim 3 jucatori dintr-o echipa au confirmat inscrierea. 

- Etapa 2: achitarea taxei de inscriere – aceasta etapa incepe dupa ce echipa a parcurs si 
finalizat Etapa 1, iar echipa inscrisa apare in lista de echipe de pe siteul competitiei; Pentru 
aceasta etapa, participantul are la dispozitie 24 de ore de la finalizarea Etapei 1 pentru a 
achita taxa de participare in valoare de 150 de lei / jucator / sezon in contul ACS SPORT 
PROMOTION: RO88 OTPV ANK ROMANIA S.A. deschis la OPT B0000 0000 0063 5606, 

In cazul in  a dovezii achitarii taxei. n transmiterea catre organizatorie priEtapa se inche
Sport Arena care, jucatorul a achitat deja taxa la un turneu precedent din cadrul 

Toti jucatorii care au achitat  acesta etapa nu va mai fi necesara.Streetball Tour 2022, 
maioul oficial lude ul de participare care inc-taxa de participare au dreptul de a primi kit

de joc al competitiei. 
- Etapa 3: confirmarea inscrierii de catre organizator – In acesta etapa, organizatorul, pe 

baza informatiilor primite de la participanti, va intocmi lista finala a echipelor participante 
in competitie care va fi publicata in cursul zilei de joi din saptamana turneului sau cu cel 
putin o zi inainte de inceperea turneului pe site-ul oficial al competitiei. 
 

1.8 Toti jucatorii inscrisi in competitie (in oricare dintre etapele locale sau Turneul final Sport 
Arena Streetball Tour 2022) au obligatia de a-si crea un cont confirmat pe platforma online FIBA 
3x3. Neindeplinirea acestei obligatii atrage imposibilitatea participarii. Toti jucatorii participanti 
in competitie vor puncta in clasamentul mondial FIBA 3x3 World Ranking. 
 
1.9 Toti jucatorii participanti la Sport Arena Streetball Tour 2022 au obligatia de a evolua in 
echipamentul pus la dispozitie de catre organizatori. Neindeplinirea acestei obligatii atrage 
pierderea prin forfeit a meciului in cauza. Participantul este raspunzator pentru incaltamintea 
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folosita, precum si pentru echipamentele sau accesoriile utilizate. Organizatorii pot solicita 
eliminarea unor astfel de echipamente/accesorii in masura in care acestea intra in conflict cu 
echipamentul pus la dispozitie de catre organizatori sau pot genera probleme in timpul 
desfasurarii competitiei. In cazul in care, din motive care tin de schimbarea de la o etapa la alta a 
componentei echipelor, se ajunge in situatia in care doi sau mai multi jucatori dintr-o echipa au 
echipament de joc cu acelasi numar, acestia vor trebui sa achizitioneze maiouri noi care sa asigure 
faptul ca intr-o echipa nu exista jucatori cu acelasi numar pe echipamentul de joc. 
 
1.10 Participarea in competitia Sport Arena Streetball Tour 2022, la oricare dintre etape (turnee) 
inclusiv la Turneul final se face pe propria raspundere a participantului sau a reprezentantilor 
legali ai acestuia. In acest sens, participantul va semna o declaratie prin care isi da acordul , 
intelege si isi asuma urmatoarele: 

- descarca de orice raspundere care poate aparea ca urmare a accidentarii sale si/sau a 

pierderii bunurilor materiale prin furt sau alte metode, pe organizatorii competitiei (ACS 

Sport Promotion, Sport Logistic SRL si organizatorii locali), pe angajatii acestora precum si 

pe alte persoane care fac parte din comisia de organizare. 

- ca starea sanatatii sale este corespunzatoare si îi permite participarea la competitia Sport 

Arena Streetball Tour 2022, intelege si este de acord cu faptul ca organizatorii nu sunt 

responsabili în nici un fel în cazul accidentarilor de orice fel survenite pe durata participarii 

la Sport Arena Streetball Tour 2022. Participantul declara, de asemenea, ca nu a primit 

vreo recomandare medicala de a nu participa la astfel de activitati sportive si nici nu are 

vreo interdictie la efort, miscare in aer liber etc. 

- ca este de acord ca organizatorii Sport Arena Streetball Tour 2022  sa faca publice si sa 

foloseasca în scop publicitar si/sau comercial toate imaginile înregistrate pe suport media 

în timpul participarii la competitia Sport Arena Streetball Tour 2022  fara a solicita nici un 

fel de avantaj material. In acest sens participantul intelege si isi da acordul ca imaginea sa 

sa poata fi folosita in clipuri si materiale publicitare realizate in scopul promovarii acestui 

eveniment (ori a unor altor evenimente) si/sau a imaginii sponsorilor, partenerilor sau 

organizatorilor acestuia. Participantul isi da acordul ca datele personale furnizate prin 

formularul de înscriere sa poata fi prelucrate de catre organizatori în orice fel în care 

acestia vor considera necesar. 

Participarea la Sport Arena Streetball Tour 2022 este conditionata de semnarea declaratiei 
(Anexa 1-parte intergranta a prezentului regulament). Aceasta declaratie trebuie semnata de toti 
jucatorii inscrisi la Sport Arena Streetball Tour 2022 inaintea intrarii lor in competitie. Pentru 
minori, declaratia trebuie semnata de catre reprezentatntii legali ai acestora. 
 
1.11 Participantul la competitia Sport Arena Streetball Tour 2022  (la etapele locale si la Turneul 
Final) va avea asupra lui un act de identitate (carte de identitate / pasaport pentru persoanele 
care au implinit 14 ani, certificat de nastere/pasaport pentru persoanele care nu au implinit 14 
ani) pe toata durata desfasurarii competitiei. 
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1.12 Jucatorii unei echipe inscrise in competitiile care fac parte din Sport Arena Streetball Tour 
2022 si care nu se prezinta la meciurile programate, vor fi suspendati pentru tot restul sezonului. 
 
1.13 Nu sunt permise modificari in componenta echipei inscrise in competitie (inclusiv adaugarea 
celui de al patrulea jucator) dupa ziua de joi, ora 20:00 din saptamana turneului. Orice modificari 
ulterioare acestei date nu vor fi luate in considerare. 
 

2. Program 

Programul Sport Arena Streetball Tour 2022 este: 

• Turneul 1: 13 – 15 mai 2022  

• Turneul 2: 10 – 12 iunie 2022 

• Turneul 3: 1 – 3 iulie 2022 

• Turneul 4: 12 – 14 august 2022 

• Turneul final: 2 – 4 septembrie 2022 

 
3. Formatul competitiei 

2.1 In cadrul fiecarei etape locale si finalei Sport Arena Streetball Tour 2022, la toate categoriile 
de varsta, acolo unde numarul echipelor participante este mai mare de 4, formatul competitional 
cuprinde doua faze: 

- Faza grupelor; echipele inscrise vor fi alocate in grupe de minim 3 si maxim 5 echipe unde 

se vor juca meciuri in sistemul fiecare cu fiecare in vederea stabilirii unui clasament al 

fiecarei grupe; echipele clasate pe primele doua locuri in cadrul fiecarei grupe se vor 

califica in faza eliminatorie, celelalte echipe fiind eliminate din competitie. 

- Faza eliminatorie; echipe calificate in faza eliminatorie vor fi alocate pe un tablou 

eliminatoriu ale carui meciuri se vor desfasura pana la Turneul final, inclusiv; 

castigatoarea fiecarui meci, cu exceptia finalei, se va califica pentru runda urmatoare; 

echipa care pierde un meci este eliminata din competitie1. 

In cazul in care numarul echipelor participante la o categorie de varsta este mai mic de 4, 

organizatorul poate lua orice decizie necesara in vederea desfasurarii sau anularii competitiei la 

categoria respectiva: comasarea mai multor categorii, eliminarea fazei grupelor, etc. 

2.2 Componenta grupelor va fi afisata de catre organizatori cu minim 4 ore inaintea inceperii 
etapei (turneului) sau a turneului final. Tablourile eliminatorii vor fi afisate de catre organizatori 
cu minim 30 minute inaintea inceperii fazei eliminatorii. 
 

 
1 nu se va juca meci pentru desemnarea echipei clasate pe locul 3, aceasta fiind desemnata pe baza regulamentului 
FIBA. 
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2.3 Dupa disputarea etapelor locale, organizatorul va publica lista jucatorilor calificati la etapa 
finala, la fiecare categorie. Pentru a forma echipe pentru turneul final, conditia estea ca in 
componenta fiecarei echipe sa fie cel putin 2 jucatori din lista celor calificati la categoria 
respectiva. 
 
2.4 Turneul final, la categoria open masculin este dedicat exclusiv jucatorilor romani. 
 
2.5 Organizatorii Sport Arena Streetball Tour 2022 pot oferi wild-carduri pentru participarea la 
Turneul final altor echipe necalificate in urma desfasurarii etapelor (turneelor) locale. 
 

4. Reguli de joc 

In cadrul Sport Arena Streetball Tour 2022 se aplica regulile de joc oficiale FIBA 3x3 prezentate 
pe site-ul oficial FIBA 3x3: https://fiba3x3.com/docs/fiba-3x3-basketball-rules-full-version.pdf. 
 
In ceea ce priveste asigurarea unui climat de fair-play, organizatorii vor lua masurile necesare 
pentru prevenirea actelor de violenta fizica si verbala. In cazul in care vor fi constatate astfel de 
acte de violenta fizica si/sau verbala precum si orice fel de actiuni care pot prejudicia interesul 
competitiei, organizatorul isi rezerva dreptul de actiona in consecinta si in conformitate cu 
regulamentele FIBA si FIBA 3x3 si de a lua toate masurile care se impun.  
 

5. Reguli de siguranta si sanatate 

Organizatorii Sport Arena Streetball Tour 2022 vor lua toate masurile necesare in vederea 
asigurarii desfasurarii competitiei in conditii sanitare adecvate. Organizatorii Sport Arena 
Streetball Tour 2022 vor respecta toate normele legale in vigoare la data desfasurarii 
competitiilor. Participantii la turneele Sport Arena Streetball Tour 2022 vor lua toate masurile in 
vederea respectarii normelor sanitare in vigoare la momentul fiecarei competitii. 
 

6. Alte prevederi 

Organizatorii Sport Arena Streetball Tour 2022  vor lua toate deciziile necesare bunei desfasurari 
a competitiei pentru toate cazurile care pot aparea si care nu sunt prevazute in prezentul 
regulament. 
 

  

https://fiba3x3.com/docs/fiba-3x3-basketball-rules-full-version.pdf
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Anexa 1 

DECLARAŢIE 
Înţeleg faptul că există riscuri cu privire la participarea mea la competiţia __________________________ care se desfasoara in 
perioada _____________ 
 
Prin prezenta declaraţie pe care o susţin, descarc de orice răspundere care poate apărea ca urmare a accidentării mele şi/sau a 
pierderii bunurilor materiale prin furt sau alte metode, pe organizatorii competiţiei, SPORT LOGISTIC SRL, ASOCIATIA CLUBUL 
SPORTIV SPORT PROMOTION), pe angajaţii lor, precum şi pe alte persoane care fac parte din comisia de organizare.  
 
Prin prezenta declar că starea sănătăţii mele este corespunzătoare şi îmi permite participarea la competiţia _______________. Înţeleg 
şi sunt de acord cu faptul că organizatorii nu sunt responsabili în nici un fel în cazul accidentărilor de orice fel survenite pe durata 
participării mele la _________________. Declar, totodata, ca am citit Regulamentul FIBA si Regulamentul competitiei si ca ma oblig 
sa le respect. 
 
Declar ca voi respecta toate normele legale in vigoare cu privire la prevenirea raspandirii infectiei SARS-COV-2 precum si prevederile 
oridnului comun MS si MTS cu privire la desfasurarea activitatilor sportive. 
 
Totodata, prin prezenta declar ca am citit, inteles si sunt de acord cu prevederile regulamentului competitiei urmand a ma supune 
deciziei organizatorilor, oricare ar fi aceasta, in cazul in care se constata ca am comis acte de violenta fizica si/sau verbala, indisciplina 
sau orice alte acte care aduc prejudiciu organizatorilor competitiei _________________________. Inteleg ca astfel de acte pot 
conduce la suspendarea mea temporara sau definitiva din competitie. 
 

Declar ca am primit kit ul de participare constand in:  
_________________________________________________________ 

CATEGORIA:  

NUMELE ECHIPEI     

NUMELE 
JUCATORULUI 

DATA NASTERII SEMNATURA E-MAIL TELEFON 

     

     

Data:______________ 
Prelucrarea datelor cu caracter personal 
Prin prezenta declaraţie, sunt de acord ca organizatorii competitiei (respectiv,SPORT LOGISTIC SRL, ASOCIATIA CLUBUL 
SPORTIV SPORT PROMOTION) să folosească în scop publicitar şi comercial toate imaginile/secvențele video care mă privesc, 
înregistrate pe suport media, colectate în timpul participării mele la competiţia ______________________________________, fără 
a solicita niciun fel de avantaj material. In acest sens, inteleg si sunt de acord ca imaginea mea sa poata fi folosita in clipuri si 
materiale publicitare realizate in scopul promovarii acestui eveniment (ori a unor evenimente inrudite) si/sau a imaginii sponsorilor, 
partenerilor sau organizatorilor acestuia.  
Sunt de acord ca datele mele personale furnizate să poată fi prelucrate de către, SPORT LOGISTIC SRL, ASOCIATIA CLUBUL 
SPORTIV SPORT PROMOTION  in conformitate cu Regulamentul competitiei, disponibil pe site-ul 3la3.ro. Pentru detalii cu privire 
la  politica de confidentialitate a societatii noastre, va rugam sa accesati http://................................... 
Am citit si sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal: .................................... (Semnatura) 


