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BE YOU 3X3 CHALLENGE 

-Reguli și condiții de participare- 

Pentru ca turneul nostru să vă ofere o experiență frumoasă și maximul de puncte în 
clasamentul FIBA am decis să aducem unele modificări condițiilor de participare la 
Be You 3×3 Challenge. 

Întrucât absenteismul afectează munca organizatorică și grevează jucătorii prezenți 
de puncte prețioase în clasamentul FIBA și de satisfacția de a juca toate partidele 
programate, am decis introducerea unei taxe de participare care să descurajeze 
înscrierile fictive. Cu ajutorul acestei taxe vom cofinanța înființarea unui Centru 
Multifuncțional de Tineret, activități de educație nonformală și vom sprijini din punct 
de vedere financiar tinerii cu oportunități reduse din toată țara care vor participa în 
proiectele internaționale organizate de Asociația Be You. 

Premii: 

• Open Masculin - Echipa câștigătoare primește un CEC de 5000 lei. Locurile 2 

și 3 primesc medalii și diverse premii oferite de parteneri; 

• Open Feminin - Echipa câștigătoare primește un CEC de 2000 lei. Locurile 2 și 

3 primesc medalii și diverse premii oferite de parteneri; 

• Youth Man (-18) - Echipa câștigătoare primește un CEC de 2000 lei. Locurile 2 

și 3 primesc medalii și diverse premii oferite de parteneri; 

• -13 Mixt, -15 Man, -15 Women, Family, Youth Women (-18), +35 Man, 

Enterprise - Primele 3 locuri primesc cupe, medalii și diverse premii oferite de 
parteneri. 

Condiții de eligibilitate jucători la turneul Be You 3×3 Challenge: 

• Toți jucătorii trebuie să aibă cont validat pe https://play.fiba3x3.com cu toate 
datele completate; 

• Înscrierea echipei în competiție trebuie validată de toți jucătorii; 

• Validarea echipei în turneu se face după achitarea taxei de înscriere. Taxa se 
achită în conturile Asociației Be You deschise la Banca Transilvania, 

https://play.fiba3x3.com/
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RO38BTRLRONCRT0325795201- Ron sau, pentru echipele din străinătate, 
RO85BTRLEURCRT0325795201- Euro la cursul de schimb InfoEuro INFOEURO 
valabil în ziua plății – Fiecare jucător va primi la efectuarea check-in-ului un 
tricou cu logo-ul oficial al turneului. 

• Componenții echipelor care nu se prezintă la ora jocului cu cel puțin 3 jucători 
apți de joc vor avea dreptul de a participa la următorul turneu organizat de 
Asociația Be You la care vor să se înscrie (indiferent în ce echipă vor juca) 
numai după achitarea unei penalizări de 50 euro/jucător; 

• Turneele organizate de Asociația Be You au în prim-plan fair-play-ul, educația 
non-formală, încurajarea practicării sportului ca factor de menținere a sănătății 
fizice și mentale, încurajarea socializării directe, utilizarea sportului ca 
instrument de combatere a problemelor sociale și crearea de punți de legătură 
între toți participanții (organizatori, parteneri, jucători, spectatori). Din acest 
motiv nu vom tolera niciun comportament nesportiv. Aceste deviații de la 
scopul turneului vor fi tratate ferm de către oficiali, și persoanele care au 
provocat asemenea acte vor fi excluse din comunitatea Be You 3×3 Challenge; 

• Un jucător are dreptul de joc la o singură categorie; 

• La categoria Open Masculin nu sunt acceptați jucători -13, -15 și -18; 

• La categoria Open Feminin nu sunt acceptați jucători -13, -15: 

• La categoriile Youth (-18) nu sunt acceptați jucători -13 și -15; 

• La categoriile -15 nu sunt acceptați jucători -13; 

• La categoria +35 Man sunt acceptați jucători cu vârsta minimă de 35 ani. 

• La categoria Enterprise sunt acceptați jucători angajați la aceeași 
companie/grup. 

• După terminarea perioadei de înscriere și validare a echipelor nu se mai pot 
face schimbări în componența echipelor în afara situațiilor excepționale 
(accidentări dovedite cu documente medicale, situații de forță majoră ce pot fi 
demonstrate cu documente); 

Toți jucătorii, prin acceptul dat înscrierii la turneu susțin că au citit, înțeleg 
conținutul, acceptă și respectă prezentul document, acceptul participării fiind 
opozabil semnării prezentului înscris și declară că: 

1. Înţeleg faptul că există riscuri cu privire la participarea mea la competiţia Be 
You 3×3 Challenge; 
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2. 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, organizatorii competiţiei (Asociația Be 
You), membrii, voluntarii, precum și alte persoane care fac parte din comisia 
de organizare. De asemenea, descarc de orice răspundere partenerii/sponsorii 
Asociației Be You implicați în organizarea competiției Be You 3×3 Challenge; 

3. De asemenea, prin prezenta declaraţie, sunt de acord ca organizatorii 
competiției (Asociația Be You și parteneri/sponsori) să folosească în scop 
publicitar şi/sau comercial toate imaginile înregistrate pe suport media în 
timpul participării mele la competiţia Be You 3×3 Challenge, fără a solicita 
niciun fel de avantaj material. În acest sens înțeleg și sunt de acord ca 
imaginea mea să poată fi folosită în clipuri și materiale publicitare realizate în 
scopul promovării acestui eveniment (sau a unor evenimente înrudite) și/sau 
a imaginii sponsorilor, partenerilor sau organizatorilor acestuia. Sunt de acord 
ca datele mele personale să fie prelucrate de Asociația Be You și de către 
partenerii/sponsorii competiției Be You 3×3 Challenge în conformitate cu 
Regulamentul Competiției și cu regulile prevăzute în Regulamentul (CE) Nr. 
45/2001 (GDPR). Perioada de stocare a datelor cu caracter personal nu va 
depăși timpul necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost 
colectate sau pentru care vor fi prelucrate în continuare. După această 
perioadă, datele vor fi șterse; 

4. Prin prezenta declar că starea sănătăţii mele este corespunzătoare şi îmi 
permite participarea la competiţia Be You 3×3 Challenge. 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 Be You 3×3 
Challenge. Declar, totodata, că am citit Regulamentul FIBA și că mă oblig să îl 
respect; 

5. Totodata, prin prezenta declar că am citit, înțeles și sunt de acord cu 
prevederile regulamentului competiției urmând a mă supune deciziei 
organizatorilor, oricare ar fi aceasta, în cazul în care se constată că am comis 
acte de violență fizica și/sau verbală, indisciplină sau orice alte acte care aduc 
prejudiciu organizatorilor competiției Be You 3×3 Challenge. Înțeleg că astfel 
de acte pot conduce la suspendarea mea temporară sau definitivă din 
competiție; 

Prin acceptarea înscrierii în turneu declar că am citit și accept pe lângă prezentele 
reguli și regulamentul general al jocului de baschet 3×3 pe care îl puteți consulta 
aici. 

Echipa Be You 

https://fiba3x3.com/docs/FIBA-3x3-Basketball-Rules-Full.pdf
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BE YOU 3X3 CHALLENGE 

-Regulations and participation conditions- 

In order that our tournament to offer you a beautiful experience and the maximum 
points in FIBA ranking we have decided to make some changes on participation 
conditions to Be You 3×3 Challenge.  

Since absenteeism affects organizational work and deprives present players of 
important points in FIBA ranking and of satisfaction to play all scheduled matches, 
we have decided to introduce a participation fee that discourages fictitious 
registrations. With this fee we will co-finance the setting up of a Multifunctional 
Youth Center, non-formal education activities, and we will support financially young 
people with fewer opportunities from all over the country who will participate in the 
international projects organized by Be You Association. 

Awards: 

• Open Man - The winning team receives a CEC of 5000 lei. 2nd and 3rd places will 
receive medals and various prizes offered by partners; 

• Open Women - The winning team receives a CEC of 2000 lei. 2nd and 3rd places 
will receive medals and various prizes offered by partners; 

• Youth Man (-18) - The winning team receives a CEC of 2000 lei. 2nd and 3rd places 

will receive medals and various prizes offered by partners; 

• -13 Mixed, -15 Man, -15 Women, Youth Women (-18), +35 Man, Enterprise - The 
first 3 places will receive cups, medals and various prizes offered by partners. 

Eligibility conditions for players to Be You 3×3 Challenge tournament: 

• All players must have a validated account on https://play.fiba3x3.com with all 
data completed; 

• Team registration to competition must be validated by all players. 

• Team validation is made after paying the registration fee. The fee must be paid 
within a maximum of 2 days after registration into the accounts of Be You 
Association open at Banca Transilvania, RO38BTRLRONCRT0325795201- Ron 
or, for teams abroad, RO85BTRLEURCRT0325795201- Euro at InfoEuro 
INFOEURO exchange rate, valid on the day of payment. Each player will receive 
at check-in a T-shirt with the tournament official logo. 

• Team members who are not present at match time with at least 3 eligible 
players to play will have the right to participate in the next tournament 

https://play.fiba3x3.com/
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organized by Be You Association where they want to register (regardless the 
team they will play) only after paying penalties of 50 euro per player; 

• The tournaments organized by Be You Association have in forefront fair-play, 
non-formal education, encouraging sport practicing as a factor in maintaining 
physical and mental health, encouraging direct socialization, using sport as a 
tool to counter social problems and create bridges between all participants 
(organizers, partners, players, spectators). For this reason, we will not tolerate 
any unsportsmanlike conduct. These deviations from the purpose of 
tournament will be handled by officials, and those who have caused such acts 
will be excluded from Be You 3×3 Challenge community; 

• A player has the right to play in a single category; 

• In the Open Men category -  -13, -15 and -18 players are not accepted; 

• In the Open Women category -  -13, -15 players are not accepted: 

• In the Youth categories  (- U18)  -   -13 and -15 players are not accepted; 

• In -15 categories -  -13 players are not accepted; 

• In the +35 Man category - players with a minimum age of 35 are accepted. 

• In the Enterprise category - players hired of the same company / group are 
accepted. 

• After team registration and validation period, changes can not be made to the 
team composition, only in exceptional cases (proven injuries with medical 
records, force majeure situations proved with documents); 

All players, by accepting the registration to the tournament, claim that they have 
read and understand the content, accept and respect the present document, the 
acceptance of participation being similar by signing this document and declare 
that: 

1. I understand that there are risks regarding my participation to Be You 3×3 
Challenge competition;  

2. By this statement that I support, I discharge of any liability that may arise as a 
result of my injury and / or the loss of material goods by theft or other methods, 
the organizers of competition (Be You Association), members, volunteers, and 
other persons who are part of the organizing Committee. I also discharge Be 
You Association’s partners/sponsors involved in organizing Be You 3×3 
Challenge competition;  
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3. Also, by this statement I agree that the organizers of competition (Be You 
Association and Partners/Sponsors) to use for advertising and / or 
commercially purpose all images recorded on media during my participation 
to Be You 3×3 Challenge competition, without requiring any material 
advantage. In this sense, I understand and I agree that my image can be used 
in videos and advertising materials with the purpose to promote this event (or 
related events) and / or the image of its sponsors, partners or organizers. I 
agree that my personal data to be processed by Be You Association and by 
partners/sponsors of Be You 3×3 Challenge competition in accordance with 
the Competition Rules and the rules set out in Regulation (EC) No. 45/2001 
(GDPR). The storage period of personal data will not exceed the time required 
to meet the purposes for that were collected or for that will be further 
processed. After this period, the data will be removed;  

4. I hereby declare that my state of health is adequate and allows me to 
participate to Be You 3×3 Challenge competition. I understand and agree that 
the organizers are not responsible in any way for any kind of injuries occured 
during my participation to Be You 3×3 Challenge. I also declare that I have read 
FIBA Regulation and that I compel to respect it;  

5. Also, I hereby declare that I have read, understand and I agree with the 
provisions of the Competition Regulation, and I going to obey organizers 
decision, whatever that may be, if it is found that I have committed acts of 
physical and / or verbal violence, indiscipline or any other behaviour that 
damages the organizers of Be You 3×3 Challenge competition. I understand 
that such behaviours may lead to my temporary or permanent suspension 
from competition;  

6. Also, by accepting the registration to the tournament, I declare that I have read 
and I accept in addition to the above rules, the general rules of the 3×3 
basketball. The general rules of 3×3 basketball can be consulted here.  

Be You Team 

https://fiba3x3.com/docs/FIBA-3x3-Basketball-Rules-Full.pdf

