
 المرتضي الرضا موسي بن علي يا عليك السالم

 نفره ل سهبسکتباراهنمای عمومی و فنی 

 وانين و مقررات فنی: ق

 از جمله: .دشوبرگزار می نفره فیبابسکتبال سهکلیه مسابقات طبق قوانین و مقررات رسمی 

 ( زمین و توپ مسابقه:1ماده 

بکا راااکر رسکل کلیکه  وکون و م کاطق        55×51بازی در نیمه زمین بسککتبال و اکا در زمی کی بکا اب کاد       -

 شود. زمین های قانونی بسکتبال و با اک حلقه انجام می no chargeو نیل دااره 

 شود. انجام می ص سه نفرهمسابقات با توپ مخصو -

 ( تیل و ت داد بازاک ان:2ماده 

نفککر دا کک  زمککین و اککک نفککر م یککره( اککک مربککی و اککک سر رسککر  3)بککازاکن  4هککر تککیل  شککام   -

 نفر می باشد.  6حداکثر 

 مربی و سر رسر تیل در جااگاه تماشاچیان حضور دارند.  -

 ( داوران بازی:3ماده 

 . هست ددو داور در دا   زمین و سه داور میز به ا وان م شی و وقر نگهدار  -

 ( شروع بازی:4ماده 

 هر دو تیل همزمان  ودشان را روی اک حلقه برای بازی گرم می نماا د.  -

توانکد  شکود. تیمکی ککه در  رتکاه سککه برنکده باشکد  مکی        مالکیر توپ با باال اندا تن سکه مشکخ  مکی   -

 مالکیر توپ را اا برای شروع بازی اا درصورت نیاز در وقر اضافی انتخاه ک د. 

تکوپ توسکی اکار مکداف  بکه مهکاجل   کاز         تبکادل وبکروی حلقکه و بکا    بکاالتر از قکوو و ر  متکر  بازی از اک  -

 شود. می

 ( امتیازدهی:5ماده 

 امتیاز  واهد بود.  5  دارای قووهر شوت دا    -

 امتیاز  واهد بود.  2  دارای قووهر شوت از  شر  -

 امتیاز  واهد داشر.  5های  زاد هر گ  موفق در  رتاه -

 ( زمان مسابقه:  6ماده

هکای  زاد اکا در زمکانی ککه تکوپ مکرده       ای اسکر. ه گکام  رتکاه   دقیقکه  11زمان بکازی شکام  اکک وقکر      -

س ج متوقک  و زمکانی ککه تکوپ توسکی مهکاجل در ا تیکار گرفتکه شکود  مجکددار شکروع بککار             باشد زمان

  واهد شد. 



 

 ( خطاها:7ماده 

ازاک ان بر اساو  وای شخصی  وا و بر اساو مجموع  واهای انفرادی محاسبه ولی ب 6 واهای تیمی 

 شوند. محروم نمی

رسیده باشد   6اگر  وا بر روی بازاک ی که در حال شوت نباشد صورت گیرد و محدودار  وای تیمی  نان به 

 اک  رتاه  زاد به او ت لق  واهد گرفر.

 دو رتاه  زاد 9-8-7برای  وای تیمی 

 به ب د دو رتاه  زاد با مالکیر  51برای  وای تیمی 

  وای ف ی اک  رتاه  زاد

 اولین  وای  یرورزشی : دو  وای تیمی ثبر می شود + دو رتاه  زاد

جرامه برای داسکالیفه و دومین  وای  یرورزشی اک بازاکن : دو  وای تیمی ثبر می شود + دو رتاه  زاد 

 + مالکیر

 بازیکنان:( لباس 8ماده 

شککماره دار)تیککره و روشککن(  و شککورت ورزشککی   رکککابیدر زمککان برگککزاری مسککابقه  داشککتن دو دسککر   -

 برای کلیه بازاک ان تیل الزامی اسر. 

 ( ترکیب تیم برای شروع مسابقه:9ماده 

 نفر اسر.  3تیل در دا   زمین  "بازاک ان اصلی"در زمان شروع مسابقه  ترکیب -

حاضکر  بکا حکداق  سکه بکازاکن  مکاده بکه بکازی        در زمان ت یین شده برای شکروع مسکابقه  چ ان که تکیل      -

دقیقکه  بکرای تکیل  کاطی با کر ف کی ااک م         51شکود و ب کد از مکدت زمکان     نشود  مسکابقه   کاز نمکی   

 در جدول ثبر  واهد شد.  w-1شده و امتیاز 

بکازاکن  مجکاز اسکر ککه      5ل بکه هکر دلیک  تکا     تکی  "بازاک کان اصکلی  "ب د از شروع مسابقه  کاهش ت کداد  -

 شود. اان قانون شام  وقر اضافی هل می

 ( تعویض:11ماده 

ت واض برای هکر تکیل در زمکان مکرده شکدن تکوپ قابک  اجکرا  واهکد بکود. بکازاکن م یکره  شکر  کی                -

م یکره ت کواض را انجکام     نیمه اا  کی مشکخ  شکدو روبکروی حلقکه مسکتقر شکده و بکا تمکاو بکا نفکر           

 داد.   واهد

 ت داد ت واض بازاک ان در هر مسابقه نامحدود اسر.  -

 ( برنده بازی:11ماده 

 برنده بازی  واهد بود.   هر تیل که در  ااان وقر قانونی بیشتران امتیاز را داشته باشد -



برسکد  بکازی متوقک  و برنکده مسکابقه ااک م        25ه چ ان ه قبک  از  ااکان وقکر قکانونی  امتیکاز تیمکی بک        -

 شود. می

اگر تا  ااان وقر قانونی دو تکیل مسکاوی شکوند  بکازی در وقکر اضکافی دنبکال شکده و تیمکی ککه اولکین             -

 امتیاز را کسب ک د  برنده بازی  واهد بود.  2

 ( زمان استراحت:11ماده 

 تواند در واسر ک د. ای را در زمان مرده شدن توپ میثانیه 31هر تیل اک زمان استراحر  -

 دقیقه اسر.  5فاصله زمانی بین اتمام وقر قانونی و شروع وقر اضافی )در صورت تساوی(  -

 ( مالکیت توپ:11ماده 

ثانیکه مالکک  ن باشکد.  ک  از  ن  مالکیکر تکوپ        52توانکد بکیش از   هر تیل ب کد از دراافکر تکوپ  نمکی     -

 به تیل مقاب  داده  واهد شد. 

 د. ک دفاع اقدام به نبااد  no chargeدرم وقه     از به ثمر رسیدن گ   تیل مداف  جداد -

 ( برخی موارد مربوط به بازی با توپ:14ماده 

در وضکک یر جامککل بککال )کشککمکش دو بککازاکن بککرای تصککاحب تککوپ(  تککوپ بککه بککازاکن مککداف  داده      -

  واهد شد. 

 کد بکازی را   اگر بازاکن مداف   تکوپ را رابانکد ککرد بااکد تکوپ را ابتکدا بکه  شکر نکیل دااکره رسکانده و ب            -

 گردد. اان مورد رااار می ادامه دهد. برای توپ دزدی اا توپ از دسر رفته نیز

-  

 بازاک ان و کادر ف ی تیل ملزم به داشتن کارت بیمه ورزشی م تبر می باش د. -

صککفحه  play.fiba3x3.comهمککه بازاک ککان بااککد در سککاار رسککمی بسکککتبال سککه نفککره فیبککا         -

 شخصی ااجاد ک  د. 

 .سانتیمتر از شماره ها فاصله داشته باشد 1هر گونه  رم اا نشان تبلیغاتی بااستی حداق   -

 گیرد.روز ورود تیم ها انجام  می 11:11جلسه هماهنگی ساعت 

 بازی در طول یک روز را داشته باشند. چندتوجه :تیمها باید آمادگی جسمانی و روانی برای 

 نحوه برگزاری و برنامه مسابقات:

جلسککه همککاه گی  کک  از ثبککر  روفااکک  تککیل هککا  در سککاار فدراسککیون جهککانی  گککروه ب ککدی طبککق در  -

 جدول بسکتبال سه نفره فیبا انجام  واهد شد.

  



 موارد پيش بينی نشده:

وزارت الوم   یبدن  ری اداره ک  ترب  ینامه اموم  ناینشکککده در   ی یبشیموارد   هی در مورد کل یریگلیتصکککم

 .باشدیمسابقات م یف  تهیمسابقات بر اهده کم ینامه ف نای  نیو هم   یو ف اور قاتیتحق
 اعضای کميته فنی:

 رئیس انجمن 

 دبیر انجمن 

 سرپرست فنی مسابقات 

 یک داور منتخب 

 یک مربی منتخب 

 اعتراضات:

ریال )معادل   111/111/1مبلغ به همراه  دقیقه    از  ااان وقر  ن مسابقه 21ااتراضات بااد به صورت کتبی و حداکثر 

توسی سر رسر تیل به کمیته ف ی تسلیل شود در صورت وارد بودن ااتراض وجه دراافتی مسترد   دویست هزار تومان( 

  واهد شد   اسخ ااتراض قب  از شروع مسابقه تیل اا فرد مورد ااتراض به اط ع سر رسر تیل م ترض  واهد رسید.

 نحوه توزیع مدال 
 و حکل قهرمانی در مح  اجرای مسابقات اهدا  واهد شد. جاماول تا سوم  دانشگاه هایبه 
 اهدا  واهد شد. به نفرات تیل های اول تا سوم مدال و حکل قهرمانی 

 

 

 


