3X3 Basketbol oyun qaydaların qısa xülasəsi
Meydança və top
Komandanın tərkibi
Hakim (lər)
Katib və saniyə ölçən
Taym-autlar
Oyunun başlanması

Standart oyun meydançasının ölçüləri 15 m (eni) x 11 m (uzuunluğu).
Bütün kateqoriyalar üçün 6 nömrəli top istifadə olunur.
Dörd oyunçu (4)
Üç (3) oyunçu və bir (1) ehtiyat
Bir (1) və ya iki (2).
İki (2)

Hər komandaya bir (1) 30 saniyəlik.
Püskatma (sikkənin atılması)

Qeyd: Bu üsulla bəlli edilən komanda oyuna başlamasını və ya mümkün olan
overtayma başlamasını özü seçir.

Oyunun müddəti və
maksimal hesab
Overtaym
Xalların hesab edilməsi
Hücuma vaxt

Oyunun müddəti bir (1) hissə 10 dəqiqə
Maksimum hesab: 21 xal. Əsas vaxta aiddir.
İlk 2 xalı toplayan komanda qalib gəlir.
Bir (1) və iki (2) xal əgər, top qövsün xaricindən atılıbsa.
12 saniyə.

Qeyd: Meydançada atış üçün vaxt qurğusu olmadıqda və komanda hücuma meyl
etmirsə hakim onu xəbər edərək son 5 saniyə saymağa başlayır.

Salınan topdan sonra

“Ölü top” vəziyyətindən
sonra
Müdafiədə rebaunddan
sonra
Mübahisəli top
Atışı edən oyunçuda fol
Komanda folların limiti
Atış folunun cəriməsi 7, 8
və 9
Atış folunun cəriməsi 10
və s.
Əvəzetmə

Topu buraxan komanda topa yiyələnir.
Səbətin altında.
Müdafiə olunan komanda topa yiyələnilrsə, bu halda həmin komanda
topu qövsün xaricinə çıxarmalıdır (çiləmə və ya ötürmə ilə).
Oyunçu səbətin altındakı yarımdairədə olan oyunçuya müdafiədə olan
komanda maniə etmək olmaz
Qövsün zirvəsində top mübadiləsi (“çek”)
Top qövsdən kənara çıxarılır

Müdafiə yiyələnir
Bir (1) cərimə atışı
İki (2) cərimə atışı, əgər qövsdən kənar atılırdısa.
Altı (6)
İki (2) cərimə atışı
İki (2) cərimə atışı və topa yiyələnmə

Top “ölü” vəziyyətdə olanda. Ehtiyatda olan həmkarına toxunaraq
meydançaya daxil ola bilər. Əvəzetmə səbətlə üzbəüz olan xətt
arxasında hakimlərin müdaxiləsi olmadan keçirilə bilər.

Qeydlər:
*Əgər oyunçunun hər iki ayağı qövsun içində deyilsə və yaxud qövsü bastalamırsa o “qövsdən kənar” sayılır.
* FİBA-nın rəsmi qaydaları hazırkı qaydalarda göstərilməyən bütün oyun vəziyyətlərinə tətbiq edilir.

3X3 BASKETBOL ÜZRƏ KİŞİLƏR ARASINDA I AZƏRBAYCAN TURUNDA
“___________________________” KOMANDANIN İŞTİRAKI ÜÇÜN
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Həkimin
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Məşqçi:
№

S.A.A.

Doğulduğu
tarix

Vəzifəsi

1.

Komanda/klub haqqında məlumat:
Ünvan: ___________________________________________________
Telefon: ____________________ Mobil:________________________
Email:________________________

Komandanın məşqçisi

_________________________
(S.A.A. v ə imza)

Fəxri adı

