3. UZUNKÖPRÜ KÜLTÜR, SANAT VE TARIM FESTİVALİ
SOKAK BASKETBOL TURNUVASI
OYUN KURALLARI
3. Uzunköprü Kültür, Sanat ve Tarım Festivali Gençler Sokak Basketbol Turnuvası aşağıdaki kuralara
göre oynanacaktır. Turnuva başvuruları; 6-18 Eylül 2018 tarihleri arasında Belediyemiz Halk
Masası ve Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecektir. Oyun Kurallarında açıkça belirlenmemiş
durumlarda, TBF Oyun Kuralları geçerlidir. Fair Play ruhu ve centilmenlik, oyunun vazgeçilmez bir
parçasıdır.
Madde 1 Saha
Turnuva Gülçiçek Park içerisinde bulunan basketbol sahasında, yarım sahada oynanacaktır.
Madde 2 Takımlar
Her takım, 3’ü oyunda, biri yedek 4 oyuncudan ve 1 coachtan oluşur. Turnuvada yaş sınırlaması
yoktur, her isteyen katılabilir. 18 yaşından küçüklerin turnuvaya katılması veli izni ile gerçekleşecektir.
Turnuvaya katılan her bireyin sağlık beyan formun imzalayarak evraklarla beraber teslim etmesi
zorunludur.
Madde 3 Hakemler
Karşılaşmaları bir hakem yönetecek ve ona 2 masa görevlisi (sayı görevlisi, süre görevlisi ve 10 saniye
görevlisi) yardım edecektir.
Madde 4 Oyunun başlaması
4.1 Her iki takım eşzamanlı olarak sahada 3 dakika ısınacaklardır.
4.2 A takımından bir oyuncu 3 sayılık atış yapacak, sayı olursa A, olmazsa B takımı topu oyuna
sokacaktır.
Madde 5 Oyun süresi/Galip gelen
5.1 Oyun 15 dakikalık tek devreden oluşur.
5.2 Son periyodun bitiminde skorda eşitlik varsa ilk sayı atan takım maçı kazanır.
5.3 Eğer bir takım oyunu başlama saatinden itibaren 3 dakika içinde sahada 3 oyuncuyla hazır
olmazsa, maçı hükmen (20-0) kaybedecektir.
Madde 6 Oyuncu Faulü/Takım Faulü
Bir takım bir periyodda 6 faulünü doldurmuşsa, takım faulünü doldurmuş olur.
Madde 7 Topla Nasıl Oynanır
7.1 Sahadan yapılan her sayı veya serbest atıştan sonra
– Sayı yiyen takımdan bir oyuncu çemberin altından (dip çizginin arkasından değil) sahanın herhangi
bir yerindeki takım arkadaşına pas verecektir. Bununla birlikte pası alan oyuncu 3 sayı çizgisinin
içindeyse, ya dripling yaparak, ya da pas vererek topu 3 sayı bölgesine taşıyacaktır.

– Top 3 sayı bölgesinin dışına çıktıktan sonra, şut atılmadan önce en az bir pas yapılması zorunludur.
7.2 Başarılı olmamış her saha içi veya son serbest atıştan sonra
– Hücum takımı ribaundu almışsa, 3 sayı çizgisinin dışına çıkmadan hücum edebilir.
– Savunma takımı ribaundu almışa, dripling veya pasla, 3 sayı çizgisinin dışına çıkmalıdır.
7.3 Serbest atışı gerektirmeyen fauller, ihlaller, saha dışına çıkan toplar, ikinci ve uzatma periyodlarının
başlangıcında, top 3 sayı çizgisinin üst noktasının hizasından yakın olmamak koşuluyla,oyuna
sokulacak, bu amaçla bu bölgeye 5 cm’lik çizgi çizilecektir. Hakem topu, oyuna sokacak oyuncuya
verecektir. Oyuncu topu sahanın herhangi bir yerindeki arkadaşına pas atabilir ancak bu bölge 3 sayı
çizgisinin dışında değilse, oyuncu driplingle veya pasla topu 3 sayı bölgesine taşımak zorundadır.
7.4 Çemberler, kuvvet tatbikine dayanıklı türden değilse, smaç yapmak yasaktır.
Madde 8 Oyuncu Değişikliği
Top öldüğünde ve oyun saati durduğunda oyuncu değişikliği yapılabilir.
Madde 9 Molalar
Takımların 1 (bir) mola hakkı vardır.
Madde 10 Şampiyon ile 2. Ve 3. Olan takımlar
Şampiyon olan takım ile ikinci ve üçüncü olan takımlara ödül verilecektir.
Madde 11 Ödüller

Birinci olan takıma ; yarım altın,
İkinci olan takıma ; çeyrek altın,
Üçüncü olan takıma ; gram altın ödülü verilecektir.

