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 1مؤطر(ة) لكل فريق

-1املقابلة:
 ال يمكن انطالق املقابلة باقل من  3العبين
 مقابلة كرة السلة  3×3تلعب بين فريقين مكونين من  3العبين لكل فريق داخل امللعب الذي يتوفر على سلة واحدة ،مع وجود العب
احتياطي لكل فريق.
 للفوز باملقابلة في كرة السلة  3×3يجب تسجيل  15نقطة أو تسجيل أكبر عدد من النقط عند نهاية الوقت األصلي.
 في حالة التعادل يتم إضافة شوط إضافي ويعتبر الفريق الفائز هو الذي يقوم بتسجيل أول سلة.
-2الفريق:
يتكون الفريق من ثالثة العبين والعب احتياطي .ومؤطر في إطار املنافسات الرياضية املدرسية.
-3امللعب:
مقاييس ملعب كرة السلة  3×3هي 15 :متر في العرض و 11متر في الطول ،غير أنه يمكن استعمال نصف ملعب لكرة السلة  ،كما يمكن
مالءمة املقاييس حسب املساحة املتوفرة و يبقى للجنة التقنية الصالحية العتماد امللعب.
-4مدة املباراة:
األشواط اإلضافية
فترة االستراحة بين األشواط
مدة املقابالت
الفئة
دقيقتين استراحة في حالة إضافة شوط
فترة واحدة من  10دقائق
مواليد 2006/2005/2004إناث
في حالة التعادل
إضافي
مع توقيف العداد
مواليد 2006/2005/2004ذكور
-5تنقيط و ترتيب الفرق:
 لترتيب الفرق من خالل املقابالت امللعوبة ،يتم إعطاء نقطتان ( )2عن كل فوز ،ونقطة واحدة عن كل خسارة ،وصفر نقطة عن خسارة
املباراة باالنسحاب.
 في حالة تساوي فريقين في التصنيف ،فإن نتيجة املباراة بين الفريقين املعنيين يتم استخدامها لتقرير الفريق أحسن ترتيبا.
 إذا كانت النقاط ومعدل األهداف املسجلة في املباريات بين الفريقين ال تزال متساوية ،فإن التصنيف سوف يحدد بمعدل األهداف املسجلة
في جميع املباريات املجراة بين الفرق املتعادلة من قبل كل فريق في املجموعة.
 عند تساوي أكثر من فريقين في الترتيب ،فيتم العمل بتصنيف ثان يأخذ بالحسبان فقط نتائج املباريات بين الفرق املتعادلة.
 إذا بقيت فرق متعادلة بعد التصنيف الثاني ،فإن معدل األهداف املسجلة هو الذي يقرر الترتيب ،ويأخذ بعين االعتبار فقط نتائج املباريات
بين الفرق التي ال تزال متعادلة.
 في حالة الزالت الفرق متعادلة ،يتقرر الترتيب باستخدام معدل األهداف املسجلة من النتائج لجميع املباريات املجراة في املجموعة.
 يحتسب معدل األهداف املسجلة دائما بالقسمة.
-6بذلة الفريق:
ن
ن
ويجوز
للفريقين تبادل االلوان إذا حصل
يجب على كل فريق ان يتوفر على طقمين من االقمصة بلونين مغايرين (لو داكن ولو فاتح)،
اتفاق بينهما قبل بداية املقابلة.

ملحوظة :يعتمد قانون االتحاد الدولي لكرة السلة  3×3فيما يخص القوانين األخرى للعبة.
@frmssdpss
www.frmssdpss.com

