
BASKETBOL AÇIKLAMALAR 

1- Yarışmalar; Kız ve Erkek kul takımları arasında Küçükler, Yıldızlar, Gençler 

kategorilerinde yapılacaktır. Burada açıklanmayan hususlarda Milli Günler, Okul Sporları 

ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Amirliği, KKTC Basketbol Federasyonunu ve uluslar 

arası oyun kuralları geçerli olacaktır. 

2- Küçükler, Yıldızlar, Gençler Kategorilerinde müsabakalar guruplarda tek devreli lig 

usulüne göre yapılacak ve guruplardan çıkacak takımlar final four sistemi ile final 

müsabakaları gerçekleşecektir.  

3- Küçükler, Yıldızlar, Gençler Kategorilerinde, takımları 12 (oniki) sporcu öğrenci 1 idareci 

ve 1 çalıştırıcıdan kurulu olacaktır.  

4-  Doğum Tarihleri 

Küçükler Kategorisi 2002-2003-2004 

Yıldızlar Kategorisi 2000-2001-2002 

Gençler Kategorisi 1996-1997-1998-1999 

 

5- Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde (kız-erkek) 4 periyot 8 dakika(4x8) olarak 

oynanacaktır. 

6- Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde 3 takım faulünden sonraki kişisel faullerde 

(Hücum Faulleri Hariç) iki atış yapılır, 4 bireysel faul alan sporcu oyun dışı kalır. 

7- Müsabaka varakası isim listesinde yazılı olan idareci, çalıştırıcı dışında bir başkasının 

sahaya girmesine, yöneticilik ve çalıştırıcılık yapmasına izin verilmeyecektir.  

8- Sporcular yarışma süresince aynı forma numarası ile oynayacaklardır.  

9- Yarışmalarda Küçükler  Kızlar da 5 numaralı top, Küçük Erkek, Yıldız Kız ve Genç Kız 

Kategorilerinde 6 numaralı top, Yıldız Erkek ve Genç Erkeklerde ise 7 numaralı top 

kullanılacaktır. 3 sayısı gerisinden yapılan sayılar 3 sayı olarak değerlendirilecektir. 

10- Tüm kategorilerde müsabakalar normal saha ölçülerinde ve 3.05 m çember yüksekliğinde 

oynanacaktır.   

11- Küçükler ve Yıldızlar kategorilerinde (kız-erkek) müsabakalarında Hatalı Savunma 

(Bölge Savunması) kuralı uygulanmayacaktır 

  

 

 

 



KÜÇÜKLER KATEGORİSİ: 

1- Küçük erkekler kategorisinde takımlar müsabakalara en az 10 (on) en fazla 12 (oniki) 

oyuncu ile çıkmak zorundadır.  

 
2- Bu oyuncular, 1.periyotta ilk 5 (beş), 2.periyotta ise birinci periyotta oynamayan ikinci 5 

(beş) şeklinde sahada yer alması gerekmektedir.  
 

3- Küçük erkekler kategorisinde oyuncu değişikliği 1. ve 2. periyotların ilk 5 dakikası içinde  

yapılamaz. 5. dakikadan sonra çalıştırıcılar sadece 2. periyotta oynamak için 

işaretlenmeyen 11. ve 12. oyunculardan birini oynatabilirler. 1. periyotta oyuna giren 

oyuncu 2. periyotta oyuna giremez. Ancak 2. periyotta oynaması gereken oyuncuların 

sakatlanması durumunda doktorun ve başhakemin de görüşü alınarak 1. periyotta 

oynayan oyuncu veya oyuncular oyuna girebilirler. Bu durumun oluşması için 2. 

periyotta oynaması gereken oyuncuların tamamının sakatlanmış olması gerekmektedir. 

Bu kurallara uymayan takım müsabakayı skor olarak üstün tamamlamış olsa dahi 

hükmen mağlup ilan edilecektir.  

 

4- Çalıştırıcılar, küçük erkekler kategorisinde müsabakanın başlamasından 10 dakika önce 

1. ve 2. periyotlarda oynayacak oyuncuları ayrı ayrı işaretleyeceklerdir. 1. periyotta 

oynayacakların karşısına (x) 2. periyotta oynayacakların karşısına (+) işareti konulacaktır. 

Sayı görevlisi, 1. ve 2. periyotlarda oynayacak oyuncuları daire içine alacaktır. Eğer 

takım 12 kişiden oluşuyor ise 1. ve 2. periyotlarda sakatlık ve faulden dolayı oynamama 

durumlarına göre oyuna girebilirler. Bu şekilde oyuna giren 11. veya 12. oyuncuların 3. 

ve/veya 4. periyotta makul bir süre oyunda kalması zorunludur. 
 

5- Küçük kızlar kategorisinde ise takımlar müsabakalara en az 7 (yedi) en fazla 12 (oniki) 

oyuncu ile çıkmak zorundadırlar.  
 

6- Küçük erkeklerde uygulanan 1.periyotta ilk 5 (beş), 2.periyotta ise birinci periyotta 

oynamayan ikinci 5 (beş) oyuncu değiştirme kuralı küçük kızlar kategorisinde 

uygulanmayacaktır. Kadroda yer alan yedek konumundaki oyuncular mutlaka makul bir 

süre oyunda kalacaktır. Ancak oyuncu sakatlanır veya faul nedeniyle oyunda 

kalamayacak olursa yerine oyuncu girebilir. Sakatlık durumunda doktorun ve 

başhakemin de görüşü alınarak listede yer alan oyuncu veya oyuncular oyuna girebilirler. 

Takım listelerinde yer almasına rağmen oyuna alınmayan sporcu olduğu takdirde o takım 

müsabakayı skor olarak üstün tamamlamış olsa dahi hükmen mağlup ilan edilecektir.  

 

7- Oyun sırasında sakatlık nedeniyle oyun dışına çıkarılan oyuncu doktor tarafından 

onaylandığı takdirde aynı periyotta oyuna girebilir.  

 

8- Yarışmalar sırasında çeşitli sebeplerle 10 kişi kalan takımlar 1. ve 2. periyotlarda sakatlık 

ve faul nedenleriyle oynayamayacak duruma düşen oyuncular varsa, bunların yerine 

kenardan en küçük yaş oyuncudan başlamak (hepsi aynı yaşta ise ay, gün olarak dikkate 

alınır) üzere oyuna dahil edilir. Bu şekilde oyuna giren oyuncu 1. periyotta değişmiş ise 

aynı oyuncu 2. periyotta oynayacak oyuncu olarak tekrar yazıldığı takdirde 2. periyotta 

(oynamamış oyuncu gibi) oynatılmak zorundadır.  

 

9- Müsabakalar ile ilgili diğer açıklamalar fikstürlerin olduğu bölümde açıklanmıştır. 


