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تماس با ما.
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:بخش برگزار می شود2بازی در



اهداف

توسعه ورزش به بهانه بسکتبال و لذت بردن از کارگروهی،

عملفراگیری مدیریت زمان و مشارکت در 

مستقیم مهارت های فردی بسکتبال و آمادگی آموزش غیر 

.جسمانی



اهداف

اعتماد و تصمیم گیری

همکاری کارشناسان

تربیت بدنیکاربردی در واحدهای 

تاکید بر نیروهای داوطلب



تقسیم زمین از نظر طولی به دو داالن

 در یک داالن و 2و1شماره های از هر تیم
روبروی هم

 در یک داالن و 4و3از هر تیم شماره های
روبروی هم

فاصله موانع حداقل یک متر

 بزرگ، : ترتیب چیدن موانع مخروطی
متوسط، کوچک

ایستگاهی



ایستگاهی



شوت با سه توپ

امتیاز بیشترمدیریت زمان و 



امتیازدهی

100به کمترین زمان ایستگاهی امتیاز 

+
شمارش تعداد توپهای گل شده



.بسکتبال مخصوص دختران یا توپ مخصوص بسکتبال سه نفره قابل اجرا ست6بازی با توپ سایز

فقط داشتن دو دست کاور تیره و روشن همرنگ و شماره دار برای اعضای تیم اجباری است و سایر البسه به اختیار و-

.نیازی به همرنگی نداشته و فقط لباس و کفش ورزشی باشد

(.نفر5در مجموع ) سرپرستنفر و بدون ذخیره و فقط با یک مربی یا 4تعداد نفرات تیم -

نفر اعضای تیم باید حضور داشته و در صورت کاهش نفرات به هر دلیلی تیم از ادامه4از شروع تا پایان هر بخش -

.کار محروم می شود

(.بزندبا دو دست شوت یا دریبل : مثال)شدتخلفات تکنیکی مانع از ادامه کار نخواهند -

شب قبل از برگزاری تیم ها با برنامه ای که میزبان مشخص می کند می توانند تمرین و به رفع ابهامات احتمالی با-

.حضور مسئول یا نماینده انجمن اقدام نمایند

.ترتیب شرکت تیم ها با قرعه کشی و شب قبل از برگزاری با حضور مسئولین تیم ها مشخص می شود-

همچنین کسانی که درست و می شود قابل اجرا اعالم محدودیت هایی که از جانب اداره کل برای شرکت کنندگان -

.شرکت کرده اند اجازه حضور نخواهند داشت98مسابقات انتخابی بسکتبال مناطق 

مقررات 



:ماتماس با 

فتانه ملک
رئیس انجمن بسکتبال دختران

Phone & WhatsApp

+989123394379


