OKUL SPORLARI BASKETBOL MİNİKLER KATEGORİSİ AÇIKLAMALARI
1. Yarışmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Uluslararası Oyun
Kuralları ve Yarışma Talimatları ile Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen
hükümlere uygun olarak yapılacaktır.
2. Yarışmalar mahalli, erkek veya karma(erkek-kız) okul takımları arasında minikler,
kategorisinde yapılacaktır.
3. İtirazlar, tertip komitesine Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesinde
belirtilen hükümlere göre yapılır. İtirazın değerlendirmeye alınabilmesi için organizasyonu
düzenleyen il müdürlüğünün hesabına 350 TL ücret yatırılır.
4. Sahaya çıkış kartı olmayan idareci, çalıştırıcı dışında bir başkasının sahaya girmesine,
yöneticilik ve çalıştırıcılık yapmasına izin verilmeyecektir.
5. Minikler kategorisinde yarışmalar mahalli olarak düzenlenecektir. Bir üst kademe
yarışması olmayacaktır.
6. Sporcular yarışma süresince aynı forma numarası ile oynayacaklardır.
7. Minikler kategorisinde 4 periyot 8 dakika (4x8) olarak akan saat olarak ( mola ve faul
atışları 4.periyotta son 2 dakikası durdurulacaktır.) oynanacaktır. Uzatma periyotları 3 dakika
oynanacaktır.
8. Minikler kategorisinde 4 takım faulünden sonraki kişisel faullerde (hücum fauller hariç) iki
atış yapılır, 5 bireysel faul alan sporcu oyun dışı kalır.
9. Tüm kategorilerde yarışmalar normal sahada ve 3.05 m. çember yüksekliğinde
oynanacaktır. Minikler kategorisinde 5 numaralı top, 3 sayı çizgisi gerisinden yapılan atışlar 2
sayı olarak değerlendirilecektir.
10.Minikler kategorisinde mahalli yarışmalarında Hatalı Savunma (Bölge Savunması) kuralı
uygulanmayacaktır.
11. Minikler kategorisinde takımlar müsabakalara en az 10 (on) en fazla 12 (oniki) oyuncu ile
çıkmak zorundadır.
12. Bu oyuncular, 1.periyotta ilk 5 (beş), 2.periyotta ise birinci periyotta oynamayan ikinci 5
(beş) şeklinde sahada yer alması gerekmektedir.
13. Minikler kategorisinde oyuncu değişikliği 1. ve 2. periyotların ilk 5 dakikası içinde
yapılamaz. 4. 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.

14. Çalıştırıcılar, minikler 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.
15. Minikler kategorisinde müsabakanın devre arası 5 dakikadır.

