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U11 ve U12 KATEGORİLERİ BASKETBOL OYUN KURALLARI

1.1. OYUNCU SÜRELERİ ve KADRO YAPILARI
Karşılaşmalara en az 8 oyuncu en fazla 10 oyuncu ile çıkmak ve aşağıda belirtilen şekilde yer vermek zorundadır. 
Ancak, sahaya 10 kişi çıkılması önerilir.
Her oyuncu en az 2 periyot oyunda kalacaktır. Zorunlu kalınan durumlar ve çeyrek araları dışında oyuncu değişikliği 
yapılamaz. Zorunlu kalınan durumlar ise aşağıdaki gibidir.

 (1) Herhangi bir oyuncunun maç esnasında sakatlık şüphesi ile yerde kaldığı veya akıcı hareket   
 edemediği  gözlendiği durumlarda sahadaki sağlık görevlisinin veya olmadığı durumlarda    
 karşılaşmanın  başhakeminin maçta bahsi geçen oyuncunun daha fazla süre alamayacağına dair onay   
 vermesi,
  a.Bahsi geçen oyuncu sakatlandığına kanaat getirilmesi durumunda o çeyrek için bir daha oyu  
  na giremez. 
  b.Sakatlanan oyuncu, başladığı periyodun tamamını oynamış sayılır.

 (2) Bir oyuncunun 5 faul alması,

Sahaya 8 ila 9 kişi çıkılması durumunda veya yukarıda belirtilen zorunlu kalınan durumlar sebebi ile oynayabilen 
oyuncu sayısı (10) onun altına düştüğünde, ek (iki periyotun üzerinde) süre alması gereken oyuncu ve oyuncuları 
rakip takım antrenörü belirler. 

Herhangi bir oyuncu, her şartta en fazla 3 periyot (istenilen sırada) oynayabilir. 

1.2. OYUN KURALLARI
- Tam Saha Baskı yapmak yasaktır. Ancak ve ancak, maçın son iki dakikası ve bir takım 10 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 FIBA oyun kurallarının hükümleri uygulanır. 

- 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.

- Pick & Roll (toplu oyuncuya perdeleme) yapılmasına izin verilmez. Yapıldığı takdirde ihlal kabul edilip hücum 
sırası rakip takıma geçer.

- Faul atışları harici, sahanın her noktasından atılan bütün basketler 2 sayı ile değerlendirilir.

- Maçlarda erkekler 6, kızlar 5 numara top kullanacaktır.

- Her takımın çeyrek başına yalnız bir (1) adet altmış (60) saniyelik mola hakkı vardır. Bu molalar kullanılmadıkları 
takdirde sonraki çeyreklere taşınmayacaktır.

- Oyuncu değişiklikleri ancak zorunlu durumlarda;

 o  (5) Beş Faul alması durumunda
 o Oyuna sağlık personeli veya olmadığı durumlarda başhakem tarafından devam edemeyecek seviyede  
 sakatlık olduğu teşhisi konursa gerçekleştirilebilir. 

- Karşılaşmalara her takım en az bir antrenör ile çıkmak zorundadır.
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1.3. OYUN SÜRESİ
U11 ve U12 Kategorilerinde maçlar, periyot başına 8 dakika olmak üzere, 4 periyot üzerinden oynanır. Maç saati 
uluslararası FIBA Oyun Kuralları çerçevesinde kullanılır.

Uzatma Periyotu
U11 ve U12 yaş kategorilerinde bir adet dört (4) dakikalık uzatma periyotu oynanır, bu periyotun berabere bitmesi 
durumunda, oynanacak ikinci uzatma periyotunda ilk sayıyı atan kazanır. Ancak ikinci dört (4) dakikalık uzatmanın 
sonuna kadar sayı atılamazsa, bu 4 dakikalık periyotun sonunda önce antrenörlerin belirlediği sırada sahada 
bulunan oyuncular, sırasıyla birer hak tanınarak ev sahibi takım ve rakip takım oyuncuları serbest atış kullanır, 
beraberliğin bozulmaması durumunda faul cezası veya sakatlık dolayısıyla oyun dışı kalan oyuncular haricinde, 
yedek oyuncular da sırayla eşitlik bozulana kadar faul atışı kullanır. İlk eşitliği bozan takım galip sayılır.

SAVUNMA 3 SANİYESİ KURALI

A. Hücüm 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 
 a. Herhangi bir hücum oyuncusu şut atar pozisyona girdiğinde,
 b. Rakip takımın top kontrolü kaybolduğunda,
 c. Savunma oyuncusu aktif olarak rakibini savunuyor hale geldiğinde,
 d. Savunma oyuncusu tamamen 3 saniye koridorundan çıktığında,
 e. 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. 

Cezası: 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 oyuna 
devam edilir.


