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Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından hazırlanan bilgilendirme 
kitapçığı,Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından düzenlenecek tüm 3x3 yerel 
lig faaliyetleri için geçerlidir. 

3X3 Basketbol yerel lig faaliyetleri TBF tarafından belirlenen koşullarda 
Basketbol İl Temsilcilikleri tarafından düzenlenir. 

3x3 Basketbol yerel lig faaliyetleri Basketbol İl Temsilcilikleri tarafından yıllık 
faaliyet programında yer almalıdır. 

3x3 Basketbol yerel lig faaliyetleri FIBA 3x3’ün digital platformu olan play.
fiba3x3.com üzerinden oluşturulup düzenlenir. 

3x3 Basketbol yerel lig faaliyetlerinde FIBA 3x3 Oyun Kuralları uygulanır. 
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2.1 YAŞ KATEGORİLERİ

3X3 Basketbol yerel lig faaliyetleri Kadın ve Erkeklerde aşağıdaki kategorilerde 
düzenlenir;
 U10   : 10 yaş ve altı
 U12  : 11 – 12 yaş 
 U14  : 13 – 14 yaş
 U16  : 15 – 16 yaş
 U18  : 17 – 18 yaş
 Büyükler  : 18 yaş ve üstü 

Kadrolar bu kitapçıkta belirtilen kurallara uygun olmalıdır. 

Takımların kadro yapıları yaş kategorilerine uygun olmalıdır. 

Kadroda yer alan sporcuların TBF tarafından verilmiş lisansa    
sahip olması gerekir. 

Takım sayısı erkeklerde ve kızlarda sekiz (8) takımdan az     
olması halinde organizasyon düzenlenmez.  

5x5 yerel liglerine katılan her takım 3x3 takımı oluşturur. 

Takımlar yerel liglere A, B ve C takımı şeklinde katılabilir. 
Her takım organizasyon öncesinde takım listesini il tertip     
komitesine bildirmelidir. 
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Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından belirlenecek kategorilerde Türkiye 
Şampiyonası düzenlenir. Katılımcı takım sayısı TBF tarafından belirlenir.

3x3 Yerel lig faaliyetiyerleri her ilin yıllık faaliyet programında yer alarak 
Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri vasıtasıyla Federasyona bildirilmelidir. 
Müsabakalarda görev alacak hakem ve personel ödemeleri organizasyonu 
düzenleyen il tarafından gerçekleştirilir.

3x3 Yerel lig faaliyetleri salonlarda oynanabileceği gibi hava şartlarına göre 
de açık sahalarda oynanabilir. Tüm 3x3 faaliyetlerinde FIBA 3x3 oyun kuralları 
geçerlidir. Yaş kategorilerinde kullanılacak top boyutları ve oyun sahası 
ölçüleri aşağıdaki gibidir; 

Kadrodaki sporcuların https://play.fiba3x3.com/ üzerinde geçerli bir profile 
sahip olması
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