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-1املقابلت:
ال ًمكً اهطالق امللابلت باكل مً  3العبين

ملابلت كسة السلت  3×3جلعب بين فسيلين مكىهين مً  3العبين لكل فسيم داخل امللعب الري ًخىفس على سلت واحدة ،مع وجىد العب

احخياطي لكل فسيم.
للفىش بامللابلت في كسة السلت ً 3×3جب حسجيل  15هلطت أو حسجيل أكبر عدد مً الىلط عىد نهاًت الىكذ ألاصلي.

في حالت الخعادل ًخم إضافت شىط إضافي ويعخبر الفسيم الفائص هى الري ًلىم بدسجيل أول سلت.

-2الفزيق:
ًخكىن الفسيم مً زالزت العبين والعب احخياطي .ومؤطس في إطاز املىافساث السياضيت املدزسيت.
-3امللعب:
ملاًيس ملعب كسة السلت  3×3هي 15 :متر في العسض و 11متر في الطىل ،غير أهه ًمكً اسخعمال هصف ملعب لكسة السلت  ،كما ًمكً مالءمت
امللاًيس حسب املساحت املخىفسة و ًبلى للجىت الخلىيت الصالحيت العخماد امللعب.
-4مذة املباراة:
ألاشواط إلاضافيت
فترة الاستراحت بين ألاشواط
مذة املقابالث
الفئت
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-5جنقيط و جزجيب الفزق:
 لترجيب الفسق مً خالل امللابالث امللعىبتً ،خم إعطاء هلطخان ( )2عً كل فىش ،وهلطت واحدة عً كل خسازة ،وصفس هلطت عً خسازة
املبازاة باالوسحاب.
 في حالت حساوي فسيلين في الخصييف ،فئن هديجت املبازاة بين الفسيلين املعىيين ًخم اسخخدامها لخلسيس الفسيم أحسً جسجيبا.
 إذا كاهذ الىلاط ومعدل ألاهداف املسجلت في املبازياث بين الفسيلين ال جصال مدساويت ،فئن الخصييف سىف ًحدد بمعدل ألاهداف املسجلت
في جميع املبازياث املجساة بين الفسق املخعادلت مً كبل كل فسيم في املجمىعت.
 عىد حساوي أكثر مً فسيلين في الترجيب ،فيخم العمل بخصييف زان ًأخر بالحسبان فلط هخائج املبازياث بين الفسق املخعادلت.
 إذا بليذ فسق مخعادلت بعد الخصييف الثاوي ،فئن معدل ألاهداف املسجلت هى الري ًلسز الترجيب ،ويأخر بعين الاعخباز فلط هخائج املبازياث
بين الفسق التي ال جصال مخعادلت.
 في حالت الشالذ الفسق مخعادلتً ،خلسز الترجيب باسخخدام معدل ألاهداف املسجلت مً الىخائج لجميع املبازياث املجساة في املجمىعت.
ً حدسب معدل ألاهداف املسجلت دائما باللسمت.
-6بذلت الفزيق:
ن
ن
ويجىش
للفسيلين جبادل الالىان إذا حصل
ًجب على كل فسيم ان ًخىفس على طلمين مً الاكمصت بلىهين مغاًسيً (لى داكً ولى فاجح)،
اجفاق بينهما كبل بداًت امللابلت.

ملحوظت :يعتمذ قاهون الاجحاد الذولي لكزة السلت  3×3فيما يخص القواهين ألاخزى للعبت.
@frmssdpss
www.frmssdpss.com

