2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
OKUL SPOR FAALİYETLERİ
BASKETBOL BRANŞ TALİMATI
1. Yarışmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri
Dairesi Başkanlığınca öngörülen ve ilan edilen hükümlere, Ulusal/Uluslararası federasyon
branş müsabaka Kurallarına uygun olarak yapılacaktır.
2. Yarışmalar;
a) Miniklerde mahalli; küçükler, yıldızlar ve gençler (A), gençler (B) kategorilerinde
mahalli, grup, yarı final ve Türkiye birinciliği kademelerinde, kız ve erkek takımları
arasında ayrı ayrı olarak yapılacaktır.
b) Mahalli yarışmalar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince belirlenecek takvim
doğrultusunda ilan edilecek ve düzenlenecektir.
c) Grup, yarı final ve Türkiye Birinciliği yarışma duyuruları ve katılımcı listeleri, Daire
Başkanlığınca https://okulsportal.gsb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.
ç) Türkiye Birinciliği müsabakaları sonrası ISF faaliyetlerine katılmaya hak kazanan takım
ve sporcuların, ISF Bültenlerinde belirtilen kriterleri taşıması gerektiğinden; antrenör ve
beden eğitimi öğretmenlerince takım ve sporcu seçiminde, Türkiye Okul Sporları
Federasyonu resmi web sitesinde (tosf.gov.tr) tercümesi yayınlanan ISF bültenlerinin
dikkate alınması ve sporcuların branşında Türkiye Birinciliği müsabakalarında yer alması
gerekmektedir. Aksi takdirde kriterleri taşımayan takım ve sporcular, ilgili komisyon
tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Kategoriler ve Doğum tarihleri:
EĞİTİM
KATEGORİSİ
KADEMESİ

STATÜSÜ

Minikler

İlkokul

Mahalli

Küçükler

Ortaokul

Mahalli/Ulusal

Yıldızlar

Ortaokul

Mahalli /Ulusal

Gençler (B)

Lise

Mahalli /Ulusal

Gençler (A)

Lise

Mahalli /Ulusal

DOĞUM
TARİHLERİ
01.09.20072008-20092010-2011
2006-2007
01.09.20032004-2005
2002-2003
01.09.19992000-20012002-2003

YAŞ ARALIĞI
(2017 yılı
itibariyle)
6-9 yaş
10-11 yaş
12-13 yaş

14-15 yaş
14- 17 yaş

a) Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin Terfiler başlıklı 9 uncu maddesindeki hüküm
gereğince, sporcunun velisinin izni ile il okul sporları organizasyon tertip komitelerine
yapılacak başvuruların kabul edilmesi kaydıyla;
 Minikler kategorisinde yer alan 2008 doğumlu öğrenciler, ortaokul kademesinde
öğrenim görmeleri kaydıyla küçükler kategorisinde yarışmalara katılabilirler.
 Küçükler kategorisinde yer alan 2006 doğumlu öğrenciler, yıldızlar kategorisine terfi
ettirilebilir.
 Yıldızlar kategorisinde yer alan 2004 doğumlu öğrenciler, lise kademesinde öğrenim
görmeleri kaydıyla gençler kategorisinde lisanslandırılarak okullar arası yarışmalara
katılabilirler.
 Gençler (A) kategorisinde 01.09.1999 sonrası doğumlu 1 (bir) sporcu öğrenci okulu
adına yarışmalarda yer alabilir.
 Terfiler; 1 (bir) yaş ile sınırlıdır.
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Terfi ettirilen sporcular, ilgili eğitim öğretim yılında branşında alt kategorideki okullar
arası yarışmalara katılamaz.

b) Mahalli, grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak okul takımları ayrı
ayrı Gençler B ve Gençler A kategorilerinde takım oluşturabileceklerdir. Gençler
kategorisindeki sporcu öğrenciler, içinde bulunulan Eğitim Öğretim Yılı içerisinde Gençler
A kategorisinde yarışmalara katıldıkları takdirde Gençler B kategorisinde, Gençler B
kategorisinde yarışmalara katıldıkları takdirde ise Gençler A kategorisinde yarışmalara
katılamazlar.
4. Kafile İşlemleri ve Mali Hususlar;
a) Mahalli, grup, yarı final ve Türkiye Birinciliği kademelerinde müsabakalara katılacak
olan okul takımları;
 Küçükler kategorisinde; erkeklerde en az 10 (on), en fazla 12 (oniki) sporcudan,
kızlarda ise en az 7 (yedi), en fazla 12 (oniki) sporcudan oluşturulacaktır.
 Yıldızlar ve gençler kategorisinde; en fazla 12 (oniki) sporcudan oluşturulacaktır.
b) Grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak olan kafileler; “Spor Genel
Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” gereğince oluşturulacaktır.
c) İlan edilen grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışma programlarına göre müsabakaları
erken sonuçlanan veya tamamlanan kafilenin yasal harcırahları, organizasyonu düzenleyen
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan ayrılış evrakında “Spor Genel
Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” Genel Hususlar başlıklı 7 inci
maddenin 8 inci fıkrasında yer alan hüküm de dikkate alınarak, belirlenen tarih
üzerinden bağlı oldukları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince ödenecektir.
ç) Mali konularla ilgili hususlarda, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 17 nci maddesine
göre işlem yapılır.
d) Avans kapatma işlemleri, kafile başkanı tarafından yapılacaktır. Ödemelerde, kafile onay
belgesi ödeme bordrosuna mutlaka eklenecektir.
e) İl Dışı Çıkış Olur’unda; bu maddenin (a) fıkrasında belirlenen takım sporcu
sayılarına istinaden oluşturulan kafilede yer alan sporcular ile Spor Kafileleri Seyahat
Yönergesinde” belirtilen idareci ve çalıştırıcı sayısından fazla kişi yer alamaz.
f) Grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarının; hava şartları vb. durumlar nedeni ile
belirlenen tarihlerde yapılamaması veya uzaması durumlarında; müsabakalar, ev sahibi ilin
İl Okul Sporları Organizasyon Tertip Komitesinin alacağı karar doğrultusunda, (takımların
bağlı bulunduğu illere gerekli yazışmalar yapılarak) yarışma tarihini takip eden günlerde
düzenlenecektir. Söz konusu nedenlerle; müsabaka tarihlerinde değişikliğe gidilmesi
durumlarında müsabakaya katılan iller tarafından kafile onay belgeleri güncellenerek,
tahakkuk edecek harcırahlar, müsabakaya eklenen süreler dikkate alınarak ilgili mali yılın
bütçesinden karşılanacaktır.
5. Ödüller;
1) Mahalli ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında;
a) Takım sıralamasında; İlk dört dereceyi elde eden okul takımlarına kupa ve başarı belgesi,
b) Takım sıralamasında; İlk dört dereceyi elde eden okulların sporcularına madalya ve
başarı belgesi,
c) Takım sıralamasında; ilk dört dereceyi elde edemeyen takım sporcularına ise katılım
belgesi verilir.
2) Grup ve Yarıfinal yarışmalarında;
Takım sıralamasında; bir üst kademedeki yarışmalara katılma hakkı elde eden takımlara ve
sporcularına başarı belgesi ile madalya, derece elde edemeyen takımlara ve sporcularına ise
katılım belgesi verilir.
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6. Kontenjanlar;
a) Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde grup yarışmalarına katılacak takım sayıları;
 Bir önceki eğitim öğretim yılının, Türkiye birinciliği yarışmalarında ilk dört dereceyi
elde eden takımların illeri,
 Bir önceki eğitim öğretim yılının, mahalli yarışmalarına fiilen katılan takım sayıları,
dikkate alınarak Daire Başkanlığınca belirlenecek ve ilan edilecektir.
b) Küçükler, yıldızlar ve gençler (A-B) kategorilerinde bir önceki eğitim öğretim yılı
Türkiye birinciliği yarışmalarında ilk dört dereceyi elde eden takımların yer aldığı illerin
birincileri ile KKTC okul takımları direkt olarak yarı final yarışmalarına katılacaktır.
7. Yetki
a) Daire Başkanlığı gerekli gördüğü takdirde, branş açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer
hususları değiştirmede yetkilidir.
b) İl Okul Sporları Organizasyon Tertip Komiteleri, yarışmalar öncesinde düzenlenecek
teknik toplantıda Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan branş açıklamalarını ve
yarışmalara dair diğer hususları dikkate alarak müsabaka programını belirlemek ve
uygulamakla yetkilidir.
c) Yarışmalara bir ilden iki veya daha fazla takımın katılması halinde bu takımların kura ile
ayrı ayrı gruplara dağılımı sağlanacaktır. (Örnek; bir ilden üç takım katılırsa 2-1, dört takım
katılırsa 2-2 şeklinde kura ile ayrı ayrı gruplara verilecektir.)
8. İtirazlar;
a) Okul spor faaliyetlerinde; oyun kurallarına, spor ahlakına ve disiplinine aykırı oluşan
durumlara ilişkin itirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesinde
belirtilen hükümlere göre İl Okul Sporları Organizasyon Tertip Komitesine yapılır.
İtirazların değerlendirmeye alınabilmesi için organizasyonu düzenleyen Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl Müdürlüğü’nün hesabına 350,00 TL ücret yatırılır.
b) Grup, yarı final ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında İl Okul Sporları Organizasyon
Tertip Komitesine intikal eden ve disiplin suçu içeren itirazlar “Amatör Spor Dalları Ceza
Yönetmeliği” hükümleri gereğince, İl Okul Sporları Organizasyon Tertip Komitesi Kararı,
Hakem Raporu, Gözlemci Raporu gibi evraklar da eklenerek bir üst yazı ile idareci,
çalıştırıcı ve sporcunun bağlı bulunduğu ilin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne
gönderilir. İtirazlar, ilgili ilin İl Ceza Kurulunca değerlendirmeye alınır. Karara bağlanan
itiraza ait raporun bir sureti, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına ve organizasyonun
düzenlendiği ilin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne gönderilir.
9. Genel Hususlar;
a) Yarışma alanına, Spor Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesine uygun
hazırlanmış kafile onay belgesinde yer alan sporcu, idareci ve çalıştırıcıdan başkasının
girmesine izin verilmeyecektir.
b) Çalıştırıcı ve antrenörlerin; Mahalli, grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarına
“Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden çıkarılmış “Eğitici Kartı” ile katılmaları
zorunludur.
c) Çalıştırıcı ve antrenörlerce; Mahalli, grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarına
katılacak takımlara ait “Esame Listelerinin” her yarışma için ayrı ayrı olacak şekilde “Okul
Sporları Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden çıkarılması ve yarışmada görevli hakem veya İl
Okul Sporları Organizasyon Tertip Komitesi yetkililerine ibraz edilmesi zorunludur.
ç) Çalıştırıcı ve antrenörlerce Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden “Esame Listesi”
kaydı yapılmış takımların, grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılması için
gerekli “Kafile Onay Belgesi” il okul sporları organizasyon tertip komitesi yetkililerince
“Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden alınması zorunludur.
d) Çalıştırıcı (antrenör) ve/veya kafile başkanının; http://okulsportal.gsb.gov.tr adresinde
ilgili branş açıklamalarında belirtilen saatte ve yerde yapılacak olan teknik toplantıya
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katılmaları zorunludur. Teknik toplantıya katılmayan çalıştırıcı (antrenör) ve/veya kafile
başkanlarının İl Okul Sporları Organizasyon Tertip Komitesine yazılı olarak sunulmuş
geçerli mazeretleri olmaması halinde takımlar/sporcular müsabakalara alınmayacaktır.
e) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eğitim öğretim sistemi 5+3+4 olarak
uygulanmaktadır. Bu nedenle, içinde bulunulan eğitim öğretim yılında ülkemizde
düzenlenecek okullar arası yarışmalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden küçükler
kategorisinde 2006-2007-2008 (İlkokul Kademesi), yıldızlar kategorisinde 01.09.20032004-2005-2006 (Ortaokul Kademesi) doğumlu sporcular iştirak edecektir.
f) Yarışmanın teknik toplantısında alınan kararlar ve çekilen müsabaka fikstüründe zorunlu
haller ve tabii afetler haricinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Fikstür değişikliği
yapılması halinde yarışmaya katılan tüm takımlara il okul sporları organizasyon tertip
komitesi tarafından ilan edilerek kafile başkanlarına bildirilecektir.
g) Sporcular; yarışma süresince aynı forma numarası ile oynayacaklardır (Mahalli, grup, yarı
final ve Türkiye Birinciliği yarışmaları ayrı yarışma olarak kabul edilir)
ğ) Öğrencilerin Fiziki Görünümü ile ilgili olarak Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin
10 uncu maddesinde belirtilen hususlara göre İl Okul Sporları Organizasyon Tertip Komitesi
tarafından işlem tesis edilir.
h) Okul spor faaliyetlerinde; mahalli, grup, yarı final ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında
takımların yanlarında bulundurulması zorunlu evraklar aşağıdadır. Zorunlu evrakları eksik
olan takım yarışmalara alınmayacaktır.
 Nüfus Cüzdanı (Gençler kategorisinde fotoğraflı olması zorunludur)
 Sporcu Öğrenci Lisansı (Branşa ait)
 Valilik Onayı (İl dışına gidecek kafileler için zorunludur.)
 Esame Listesi
ı) Okul takımı çalıştırıcısının,
 Beden eğitimi ve spor öğretmeni olması veya basketbol antrenörlüğü belgesine sahip
olması,
 Sabıka kaydının olmaması,
 Basketbol müsabakalarında hak mahrumiyeti cezası almamış olması gerekmektedir.

TEKNİK AÇIKLAMALAR:
1. Küçükler kategorisinde (kız-erkek) mahalli, grup, yarı final ve Türkiye birinciliği
yarışmaları 4 periyot 8 dakika (4x8)
2. Yıldızlar kategorisinde (kız-erkek) mahalli, grup, yarı final ve Türkiye Birinciliği
yarışmaları, 4 periyot 10 dakika (4x10),
3. Gençler A-B kategorisinde (kız-erkek) ise mahalli, grup, yarı final ve Türkiye
Birinciliği 4 periyot 10 dakika (4x10) olarak oynanacaktır.
4. 4 periyot 8 dakika (4x8) oynanan müsabakalarda uzatma periyotları 3 dakika, 4 periyot
10 dakika (4x10) oynanan müsabakalarda uzatma periyotları 5 dakika oynanacaktır.

KÜÇÜKLER KATEGORİSİ AÇIKLAMALARI
Küçükler kategorisinde (kız-erkek) mahalli, grup, yarı final ve Türkiye birinciliği
müsabakaları 4 periyot 8 dakika (4x8) olarak oynanacaktır. Uzatma periyotları 3 dakika
oynanacaktır.
2. Küçükler kategorisinde 3 takım faulünden sonraki kişisel faullerde (hücum fauller
hariç) iki atış yapılır, 4 bireysel faul alan sporcu oyun dışı kalır.
1.
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3. Küçük kızlar kategorisinde 5 numaralı top, Küçük erkekler kategorisinde 6 Numaralı
top ile oynanacaktır.
4. Küçük erkekler kategorisinde; Müsabakaya 5 kişi ile başlanır. Küçük erkekler
kategorisinde takımlar müsabakalara en az on (10) oyuncu, en fazla on iki (12) oyuncu
ile çıkmak zorundadır. Küçük erkekler kategorisinde müsabakalarında periyotlarda
uygulanacak oyuncu seçimleri aşağıda belirtilen şekilde olmak zorundadır.
a) 1. Periyot
b) 2. Periyot

Beş (5) oyuncu
1. Periyotta oynamayan oyuncular

c) 3. ve 4.Periyot Daha önce oynamamış (varsa) oyuncular ve serbest
d) 1. ve 2. Periyotlar da oyuncu değişimi sadece aşağıdaki koşullarda yapılır.
e) Doktor veya doktor bulunmayan müsabakalarda hakemin görüşü ile sakatlandığı
ve müsabakaya devam edemeyeceğine kanaat getirilen sporcuların yerine. (Bu
durumda oyundan çıkan sporcu isterse tedavisi tamamlandıktan sonra aynı
periyod içinde yerine girmiş olan takım arkadaşı ile yer değiştirerek tekrar oyuna
dahil olabilir. Sakatlanan sporcu, başladığı periyodun tamamını oynamış
sayılır.)
f) Sporcunun dört (4) faul hakkını doldurması halinde.
g) Her periyodun dördüncü dakikasından sonra olmak kaydıyla antrenörün
kanaatine göre sporcunun yorgunluk sebebiyle müsabakaya devam edemeyecek
olması durumunda. (Bu hak her periyot için sadece tek bir sporcusu için ve bir kez
geçerlidir.)
ğ) Yukarıda belirtilen sporcu değişikliği gereksinimi halinde kadroda yer alan
herhangi bir sporcu oyuna girebilir. Oynadığı süreye bakılmaksızın birinci ve ikinci
periyodların ikisinde de yer almış sporcular üçüncü periyotta oynayamaz. Yukarıda
belirtilen zorunlu kalınan durumlar sebebi ile oynayabilen sporculardan yıl, ay ve
gün olarak en küçük sporcu oyuna girer.
h) Her koşulda bir sporcu en az bir (1) periyod, en fazla üç (3) periyod sahada
kalabilir.
ı) Mahalli yarışmaların ilk veya sonraki müsabakalarında sakatlanan ve daha sonraki
müsabakalarda oynayamayacağı doktor raporu ile belgelenen sporcular müsabaka
içinde sakatlanmış sporcu gibi değerlendirilirler. Turnuvaya on (10) sporcu ile
başlamış birtakım da, sporcunun oynayamayacak derecede hastalığının
belgelenmesi veya sporcunun cezalı duruma düşmesi, sporcunun sakatlanma hali
gibi değerlendirilir.
i) Küçük erkekler kategorisinde takım listelerinde yer almasına rağmen oyuna
makul bir süre alınmayan sporcu olduğu tespit edildiği takdirde o takım
müsabakayı skor olarak üstün tamamlamış olsa dahi hükmen mağlup edilecektir.
Küçük kızlar kategorisinde; Müsabakaya 5 sporcu ile başlanır. Takımlar en az
yedi (7) en fazla on iki (12) oyuncu ile çıkmak zorundadır.
Küçük kızlar kategorisinde ilk periyot beş oyuncu, ikinci periyot farklı beş oyuncu
uygulaması yapılmayacaktır. Takım listesinde yer alan her oyuncunun oynama
zorunluluğu yoktur.

Spor Genel Müdürlüğü’nün 10/11/2017 tarihli ve 387712 sayılı oluru ile yayınlanmıştır.

Sayfa 5

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
OKUL SPOR FAALİYETLERİ
BASKETBOL BRANŞ TALİMATI
Küçük erkekler ve kızlar kategorisinde;
5. Tam Saha Baskı yapmak yasaktır. Ancak, müsabakanın son iki dakikası ve bir takım 15
sayı veya üstünde bir sayı farkıyla mağlup ise, o takımın tam saha baskı uygulamasına
izin verilecektir. Son iki dakikanın dışında ve yukarıda bahsedilen şartın oluşmadığı
durumlarda baskı uygulayan takımın antrenörüne teknik faul çalınır. Teknik faulün
uygulanması ve sonrasında Uluslararası Oyun Kurallarının hükümleri uygulanır.
6. Takımlar mutlak surette adam adama savunma yapacaklardır. Adam adama harici alan
savunması ve benzeri savunma yapan takımın antrenörü teknik faul ile cezalandırılır.
Bu kural aşağıda belirtilen savunma 3 saniyesi çerçevesinde uygulanır.
Müsabakalarda 3 saniye kuralı aşağıdaki şekilde uygulanır.
a.

Hücum eden takım yarı sahayı geçtikten sonra sayılmaya başlanır.

b. Boyalı alan içerisinde yer alan herhangi bir savunma oyuncusu, herhangi bir hücum
oyuncusunu aktif olarak savunur halde olmalıdır. Aktif olarak savunuyor terimi, savunma
oyuncusunun hücum takımından herhangi bir oyuncudan bir kol mesafede, savunma
pozisyonunda bulunması gerektiği anlamında kullanılmıştır.
c.

Her savunma oyuncusu her hücum oyuncusunu savunabilir.

d.

Savunma 3 saniyesinin;
-

Herhangi bir hücum oyuncusu şut atar pozisyona girdiğinde,

-

Rakip takımın top kontrolü kaybolduğunda,

-

Savunma oyuncusu aktif olarak rakibini savunuyor hale geldiğinde,

-

Savunma oyuncusu tamamen 3 saniye koridorundan çıktığında,

-

Savunma oyuncusunun hücum oyuncusuna doğru aktif savunma pozisyonunda
savunma yapma amaçlı yöneldiği anda,

sayılması durdurulur.
e. Eğer savunma oyuncusu toplu oyuncuyu savunuyorsa boyalı alan içerisinde bulunabilir.
Eğer başka bir oyuncu toplu oyuncuyu aktif olarak savunmaya başladıysa, ilk savunma yapan
oyuncu hücum takımındaki boşta kalan diğer bir oyuncuyu savunmak zorundadır. Toplu
oyuncu pas verdiği durumda, savunması aktif olarak savunma yapmak veya boyalı bölgeden
çıkmak zorundadır. Aksi taktirde, teknik faul çalınır, hücum takımı tek serbest atış kullanır.
Hücum takımı hücum etmeye devam eder, faul atış çizgisinin uzantısından düdük çalındığı anda
topun yakın olduğu kenar çizgiden topu çıkarırlar. 14 saniyenin altında saat durdurulduysa, 14
saniyeye tamamlanır, 14 saniyenin üzerinde bir süre kaldıysa saat durdurulduğu yerden devam
eder. Eğer atış halindeyken 3 saniye çalınır ve bahsi geçen atış sayı olursa, 3 saniye ihlali geçerli
sayılmaz ve müsabakaya devam edilir.
7. Pick & Roll (toplu basketbolcuya perdeleme) yapılmasına izin verilmez. Yapıldığı
takdirde ihlal kabul edilip hücum sırası rakip takıma geçer.
8. Faul atışları harici, sahanın her noktasından atılan bütün basketler 2 sayı ile
değerlendirilir.
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9. Müsabakalar, erkeklerde küçükler kategorilerinde 6, yıldızlar kategorilerinde 7, kızlarda
küçükler kategorilerinde 5, yıldızlar kategorilerinde 6 numaralı topla oynanır.
10. Her takımın her çeyrek için yalnız bir (1) adet altmış (60) saniyelik mola hakkı vardır.
Bu molalar kullanılmadıkları takdirde sonraki çeyreklere taşınmayacaktır.

YILDIZLAR VE GENÇLER KATEGORİSİ
11. Yıldızlar Kategorisinde; (Kız-Erkek) mahalli, grup, yarı final, Türkiye Birinciliği
yarışmaları 4 periyot 10 dakika (4x10) olarak oynanacaktır.
12. Yıldızlar Kategorisi mahalli, grup, yarı final ve Türkiye birinciliği müsabakaları FIBA
Uluslararası Oyun Kurallarına göre oynanacaktır. (4 periyot 10 dakika (4x10) olarak
oynanacaktır. Uzatma periyotları 5 dakika oynanacaktır.)
13. Yıldızlar Kategorisinde oyun erkeklerde 7 numaralı top ile kızlarda 6 numaralı top ile
oynanacak olup, oyuncuların oyun oynama süreleri ile ilgili herhangi bir kısıtlama
yoktur.
14. Yıldızlar kategorisinde 4 takım faulünden sonraki kişisel faullerde (hücum fauller hariç)
iki atış yapılır, 5 bireysel faul alan sporcu oyun dışı kalır.
15. Gençler Kategorisinde;
a) (Kız-Erkek) mahalli, grup, yarı final ve Türkiye birinciliği müsabakaları 4 periyot 10
dakika (4x10) olarak oynanacaktır. Uzatma periyotları 5 dakika oynanacaktır.
b) Gençler kategorisinde 4 takım faulünden sonraki kişisel faullerde (hücum fauller hariç)
iki atış yapılır, 5 bireysel faul alan sporcu oyun dışı kalır.
c) Müsabakalar erkeklerde 7 numaralı, kızlarda 6 numaralı top kullanılacaktır.
Tüm Kategorilerde
a) Yarışmalar normal sahada ve 3.05 m. çember yüksekliğinde oynanacaktır.
b) 3 sayı çizgisi gerisinden yapılan atışlar 3 sayı olarak değerlendirilecektir.(küçükler
hariç)
c) Puan hesaplamaları FIBA Uluslararası Oyun Kuralları’na göre hesaplanacaktır.

MİNİKLER KATEGORİSİ AÇIKLAMALARI
1. Yarışmalar; ilkokul kız ve erkek takımları arasında veya karma olarak yapılacaktır.
2. Yarışmalar; Mini-Basket FIBA Kuralları, SGM Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca
öngörülen hükümler ve il okul sporları organizasyon tertip komitelerince hazırlanacak
açıklamalara uygun olarak yapılacaktır.
3. Takımlar, 01.09.2007 - 2008 - 2009 – 2010 - 2011 doğumlu ve aynı okulda öğrenim gören
sporculardan oluşturacaklardır. Sporculara, “Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin
“Lisans” başlıklı 15 inci maddesi hükümlerine istinaden resim yapıştırma zorunluluğu
olmadan lisans düzenlenir.
4. Mini-Basket Oyununun Felsefesi; Mini-Basket, erkek ve kız çocukları için değiştirilmiş ve
çocuklara göre adapte edilmiş yetişkin oyunudur. Felsefesi çok açıktır: Çocukların fiziksel
ve zihinsel gelişimine uygun olmayan yetişkin oyununu değiştirerek, çocuklara uyarlanmış
haliyle etkinlikler düzenlemek. Mini-Basket’in amacı, tüm yetenek gruplarından olan
çocukların çokça ve kaliteli organizasyonlarla tecrübe kazanmasını sağlamaktır. Basketbol
oyunu, çoğu çocuk için büyük olan bir top ve yüksek olan sepet ile oynanmaktadır. MiniBasket’te ise, mümkün olan koşullarda topun ölçüleri küçültülmeli ve sepetin yüksekliği
alçaltılmalıdır. Basketbol birçok teknik kural içermekteyken, Mini- Basket’te bu kurallar en
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aza indirilmiştir. Ancak, çocuklar becerilerini ve anlama kabiliyetlerini geliştirdikçe, daha
fazla kural çocuklara öğretilecektir. Öğretmen ya da çalıştırıcılar, çocukların gelişimine
uygun olarak bu kuralların öğretilmesinden sorumludur. Mini-Basket’te hakemlerin rolü
çok önemlidir. İlk kez müsabaka oynayacak miniklerin ruh hallerini dikkate alarak onlara
kuralları uygulayan biri olmak yerine onların kuralları anlamalarını sağlayan bir kişi
olmaları gereklidir. Maçlarda sporcuların oyundan soğumamaları ve topun oyunda daha
fazla kalmasını sağlamak adına tüm gayreti göstermek zorundadır. Bu nedenle çalacakları
her düdük sonrası en kısa sürede seremonilerini tamamlamaları ve topu tekrar oyuna
sokmaları önem arz etmektedir.
5. Oyun çeşitli seviyelerde oynanabilir.
1 e 1, 2 ye 2, uygun bir yere monte edilmiş sepete güvenli bir oyun sahasında ya da 3 e 3,
okul veya spor salonunda, etkinlikler olarak düzenlenecektir.
6. Çocuklar hazır olduğunda, Mini-Basket aşağıda belirtilen temel kurallara göre uygulanır:
a) Kazanmak için rakibinden daha fazla sayı yapmak zorundasın.
b) Kendini ve topu oyun sahasının içerisinde tutmalısın.
c) Topu tutarken yürüyemez veya koşamazsın. Dolayısı ile topla birlikte hareket etmek
için topu sürmek zorundasın.
d) Aynı anda iki elinle top süremezsin ya da top sürmeyi tamamlayıp topu tutuktan sonra
tekrar topu süremezsin. (Kurallara aykırı top sürme)
e) Haksız temas yapamazsın. (Kişisel Faul)
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