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K.K.T.C. 

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü 

Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon  ġubesi 
                                                                                  

 

 

 

 

BASKETBOL AÇIKLAMALAR 

1- Müsabakalar, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri 

Koordinasyon Amirliğince öngörülen hükümlere ve Uluslararası Kurallara, YarıĢma 

Talimatlarına uygun olarak yapılacaktır. 

2- Müsabakalar; Kız ve Erkek okul takımları arasında Küçükler, Yıldızlar, Gençler 

kategorilerinde yapılacaktır.  

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

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

müsabakaları gerçekleĢecektir.  

4- Küçükler, kategorisinde erkeklerde en az 10 (on) en fazla 12 (oniki), kızlar ise en az 7 

(yedi) en fazla 12 (oniki) 1 idareci ve 1 çalıĢtırıcı veya sadece 2 (iki) ÇalıĢtırıcı olacaktır.  

Yıldızlar ve Gençler Kategorilerinde, takımlar 12 (oniki) sporcu öğrenci 1 idareci ve 1 

çalıĢtırıcı veya sadece 2 (iki) ÇalıĢtırıcı olacaktır.  

5- Sporcular müsabakalar süresince aynı forma numarası ile oynayacaklardır.  

6- Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Amirliği, branĢ 

açıklamalarını ve yarıĢmalara dair diğer hususları değiĢtirmede yetkilidir. 

 

7-  Doğum Tarihleri 

Küçükler Kategorisi 2004-2005-2006 

Yıldızlar Kategorisi 2002-2003-2004 

Gençler Kategorisi 1998-1999-2000-2001 
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8- Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde (kız-erkek) 4 periyot 8 dakika(4x8) olarak 

oynanacaktır. Uzatma periyotları 3 dakika oynanacaktır. 

9- Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde 3 takım faulünden sonraki kiĢisel faullerde 

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

10- Müsabaka varakası isim listesinde yazılı olan idareci, çalıĢtırıcı dıĢında bir baĢkasının 

sahaya girmesine, yöneticilik ve çalıĢtırıcılık yapmasına izin verilmeyecektir.  

11- Sporcular yarıĢma süresince aynı forma numarası ile oynayacaklardır.  

12- Müsabakalarda, 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. 

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

oynanacaktır.   

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

(Bölge Savunması) kuralı uygulanmayacaktır 

15- ÇalıĢtırıcı ve antrenörlerce;Grup,yarı final ve final yarıĢmalarına katılacak takım 

sporcularına ait ‘’Müsabaka Tutanağı Listelerinin’’ her yarıĢma için ayrı ayrı olacak 

Ģekilde portal üzerinden çıkarılması ve yarıĢmada görevli hakeme ibraz edilmesi 

zorunludur. 

 

KÜÇÜKLER KATEGORİSİ AÇIKLAMALAR 

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

oyuncu ile çıkmak zorundadır.  

 

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

oyuncu ile çıkmak zorundadır.  

 

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

(beĢ) Ģeklinde sahada yer alması gerekmektedir. 3. ve 4. periyotta ise 1.ve 2. periyotta 

oynamamıĢ oyuncular ile diğer oyuncular Ģeklinde sahada yer alması gerekmektedir. 
 

4- 1.ve 2. periyotlarda oyuncu değişimi sadece aşağıdaki koşullarda yapılır. 

a- Doktor veya doktor bulunmayan müsabakalarda hakemin görüĢü ile sakatlandığı ve 

devam edemeyeceğine kanaat getirilen sporcular yerine (bu durumda oyundan çıkan 

sporcu istese tedavisi tamamlandıktan sonra aynı periyot içinde yerine girmiĢ olan takım 

arkadaĢı ile yer değiĢtirerek oyuna dahil olabilir. 

b- Oyuncunun 4(faul) hakkını doldurması halinde. 

c- Her periyodun beĢinci dakikasından sonra olmak kaydı ile çalıĢtırıcının kanaatine göre 

oyuncunun yorgunluk sebebiyle müsabakaya devam edemeyecek olması durumunda (bu 

hak her periyot için sadece tek bir oyuncu için ve bir kez geçerlidir.) 
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5- Yukarıda belirtilen oyuncu değiĢikliği gereksinimi halinde kadroda yer alan herhangibir 

oyuncu girebilir. Oynadığı süreye bakılmaksızın 1.ve2. periyotların ikisindeda yer almıĢ 

sporcular 3. periyotta oynayamaz. 

 
 

6- Küçük kız ve erkekler kategorisinde takım listelerinde yer almasına rağmen oyuna makul 

bir süre alınmayan sporcu olduğu takdirde o takım müsabakayı skor olarak üstün 

tamamlamıĢ olsa dahi hükmen mağlup ilan edilecektir.  


