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Madde 1. Amaç ve Kapsam 
Bu Talimat, Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu ve KKTCBF tarafından düzenlenecek olan 
“Ünilig ” Basketbol 3x3 katılım koşullarının; üniversite yöneticilerinin, teknik sorumluların, oyuncuların  
ve diğer ilgililerin uymakla yükümlü oldukları kuralların ve kapsamında oynanacak olan müsabakaların 
organizasyonuna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 
 
Madde 2. Kısaltmalar ve Tanımlar 
Bu Talimat metninde geçen; 
KKÜSF: Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu’nu, 
KKTCBF: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Basketbol Federasyonu’nu, 
Federasyon Temsilcisi: KKÜSF adına görev yapan yetkiliyi, 
Federasyon Gözlemcisi: KKTC Basketbol Federasyonu adına görev yapan yetkiliyi, 
Tertip Komitesi: Yarışmayı Tertip Eden Komiteyi, 
Takım: Üniversiteler bünyesinde kurulmuş olan takımlarını,  
MHK: KKTC Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nu,  
Disiplin Kurulu: KKÜSF Disiplin Kurulu’nu 
Yarışma Talimatı: KKÜSF Yarışma Talimatını ifade eder. 
 
Madde 3. Gerekli Belgeler 
(1) Üniversiteler, Teknik Toplantıda üniversitelerin Öğrenci Dekanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi 

Başkanlığı veya Spor Koordinatörlüğünden imzalı / onaylı takım listelerini ibraz etmek 
zorundadırlar. 
 
 
 
 
 

 Madde 4. Katılım Koşulları –Takım Listesi ve Maç Kadrosu Sayıları 
(1) Basketbol 3x3 faaliyetine katılmak isteyen takımlar; 
a. Üniversiteler tek takımla müsabakalara katılacaklardır. 
b. Takım listelerine 6 sporcu yazabilirler. Ancak Maç Listesi’nde 3 as + 1 yedek olmak üzere 4 
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oyuncu yazabilir. 
c. Basketbol 3x3 faaliyetine katılmayı taahhüt ettikleri halde mazeretsiz olarak katılmayan 
takımlar, Disiplin Kuruluna sevk edilirler. 
 
Madde 5. Organizasyon ve Sorumluluklar 
(1) 2021-2022 Sezonu’nda müsabakaların oynanacağı salonları/sahaları tahsisi KKTCBF tarafından 
yapılacaktır.  
(2) Müsabakalar Basketbol Federasyonunun hakem desteği ile gerçekleştirilir. 
(3) Federasyon Temsilcisi, tüm raporları ve müsabaka sonuçlarını KKÜSF’ye göndermekle 
yükümlüdür. 
(4) Basketbol 3x3 faaliyetine ilişkin yarışma programı ve olaylı müsabakalar ile ilgili işlemlerin 
yürütülmesi konularında KKÜSF ve KKTCBF yetkilidir. 
(5) Müsabakalar ile ilgili tüm kararlar KKÜSF tarafından alınır ve gerekli işlemlerin yapılması için ilgili 
birimlere bildirimde bulunulur. 
 
Madde 6. Oyun Kuralları ve Açıklamalar 
 
OYUNUN BAŞLAMASI 
(1) Her iki takım müsabaka öncesinde birlikte ısınır. Isınma süresi 3 dakikadır. 
(2) Hangi takımın topla ilk oynama hakkı olacağına yazı tura ile karar verilir. Yazı turayı kazanan takım, topla 

oynama hakkını oyunun başlangıcında mı yoksa muhtemel bir uzatmada mı kullanacağını seçer. 
(3) Müsabaka sahada en az 3 oyuncu ile başlamak zorundadır. 

 
 PUANLAMA  
(1) Yayın içinden atılan her şut için 1 puan (1 sayı) verilecektir. 
(2) Yayın dışından atılan her şut için 2 puan (2 sayı) verilecektir.  
(3) Her başarılı serbest atış 1 puan (1 sayı) verilecektir. 
 
OYUN SÜRESİ/MÜSABAKANIN KAZANANI 
(1) Nizami oyun süresi şu şekilde olmalıdır. 10 dakikalık bir periyottan oluşan oyun süresi . Süre top 
ölü olduğunda ve serbest atışlarda durdurulmalıdır. Süre topun el değiştirmesi tamamlandığında 
yeniden başlatılmalıdır. (hücum takımın ellerine geçer geçmez). 
(2) Nizami oyun süresi bitmeden önce bir takım 21 veya daha fazla sayı yaparsa müsabakayı kazanır. 
Bu kural normal oyun süresinde geçerlidir, uzatma süresinde uygulanmaz. 

(3) Oyunun bitiminde eğer skor eşitse, bir uzatma periyodu oynanacaktır. Uzatma periyodu 
başlamadan önce bir dakikalık oyun arası verilir. Uzatmada 2 sayı atan takım müsabakayı kazanır. 
(4) Bir takım eğer müsabakanın başlayacağı belirtilen saatte sahada 3 oyuncu oynamaya hazır 
bulunmaz ise müsabakayı hükmen kaybeder. Hükmen yenilgi durumunda müsabaka sayısı w-0 veya 
0-w (‘w’ kazanan) olarak yazılır. 
(5) Bir takım oyun süresi bitmeden sahayı terk eder veya tüm oyuncular sakatlık veya diskalifiye 
nedeni ile oyun dışı kaldığında müsabakayı kendiliğinden yenilgi ile kaybeder. Kendiliğinden yenilgi 
durumunda, yenen takım müsabaka skoru veya hükmen yenilgi seçeneklerinden birini seçer, her iki 
durumda da kendiliğinden yenilen takımın sayısı 0 olarak belirlenir. 
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(6) Bir takım kendiliğinden yenilgi ile ya da herhangi bir hükmen yenilgi ile kaybettiğinde yarışmadan 
da diskalifiye edilecektir. 
 

NOT: Oyunun süresini tutmak için bir oyun saati yoksa, FİBA sayı limiti ile oyun süresinin uyumlu olarak 
ayarlanmasını önermektedir (10 dakika/10 sayı, 15 dakika/15 sayı, 21 dakika/21 sayı). 

 
 FAULLER / SERBEST ATIŞLAR 
(1)Bir takım 6. Takım faulünü aldıktan sonra cezalı duruma düşer. 
(2)Yayın içindeki şut halindeki oyunculara yapılan fauller için 1 serbest atış hakkı verilirken, yayın 
dışında yapılan atış halindeki fauller için 2 atış hakkı verilir. 
(3)Atış hali sırasında yapılan bir faul ve takiben başarılı bir sayı varsa ilave bir serbest atış hakkı verilir. 
(4)7,8 ve 9 takım faulleri için her zaman 2 atış hakkı verilir. 10. Ve sonraki fauller için 2 serbest atış ve 
topu oyuna sokma hakkı verilir. Bu şart aynı zamanda atış halindeki faullerde de uygulanır. Ve madde 
7.2 ile 7.3’ ü geçersiz kılar. 
(5)Bütün teknik fauller için her zaman 1 serbest atış ve topu oyuna sokma hakkı verilecektir, 
sportmenlik dışı fauller içinse 2 serbest atış ve topu uyuna sokma hakkı verilecektir. Teknik ve 
sportmenlik dışı faullerden sonra oyun yayın arakasından, oyun sahasının tepesinden devam 
edecektir. 
NOT: Hücum faulü sonrasında serbest atışlar verilmeyecektir. 
 
 TOPLA OYNAMA 
(1)Başarılmış bir sayı veya son serbest atış sonrasında (devamında topu oyuna sokma hakkı durumu 

hariç) 
- Sayı yiyen takımdan bir oyuncu yayın gerisinde bir yerden (oyun sahası çizgilerinin gerisi hariç) 

potanın altından saha içinde topu sürerek veya paslaşarak oyuna geri dönecektir. 
- Savunma takımı 

(2)Başarısız bir sayı veya son serbest atış sonrasında (devamında topu oyuna sokma hakkı durumu 
hariç) 
- Topu eğer hücum takımı rebound sonrası alırsa yayın dışına çıkmadan sayı yapma denemesine 

devam edecektir. 
- Eğer savunma takımı alırsa top yayın arkasına dripling veya pas ile dönmelidir.  

(3) Eğer savunma takımı topu çalar veya blok yaparsa top yayın arkasına dripling veya pas ile 
dönmelidir. 

(4)Herhangi bir ölü top sonrası topu oyuna sokma hakkı verilen takım control topu ile oyuna sahanın 
tepesinden yayın arkasından başlamalıdır. Örneğin savunma ve hücum oyuncuları arasında topun 
alınıp verilmesi. 

(5)Bir oyuncunun yayın arakasında olması için her iki ayağının da çizginin arkasına geçmesi gerekir. 
(6)Hava atışı durumunda top savunma takımına verilecektir.  

 
OYALAMAK 

(1) Oyalanmak veya aktif olarak oynamamak (örneğin, sayı atmaya çalışmamak) bir ihlaldir. (2)Eğer 
sahada bir şut saati bulunuyorsa, bir takım 12 saniye içinde şut denemelidir. Şut saati hücum 
oyuncularının ellerine geçtiği anda çalıştırılmalıdır. 
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NOT: Eğer sahada bir şut saati yoksa ve takım yeterince potaya hamle yapmıyorsa hakem 5 saniye 
sayarak takıma uyarı verebilir. 

 
OYUNCU DEĞİŞTİRME 
(1) Oyun esnasında oyuncu değişikliği: Bir kontrol topu veya serbest atış öncesinde top öldüğü 

zaman herhangi bir takım oyuncu değişikliği yapabilir. Yedek oyuncu takım arkadaşı sahadan 
dışarıya adım attığında ve fiziksel bir temas ile kendine dokunduğunda oyuna girebilir. 
Yedekler sadece potanın ters tarafında saha bitiş çizgisinin arkasındaki yerde durabilir, 
değişiklik için hakemlere veya masa görevlilerine bir işaret vermek zorunda değillerdir. 
Antrenörler yada idareciler oyuna müdahale etmeden kendilerine ayrılan bench’de oturup 
mola aralarında oyuncuları ile iletişim kurabilirler. Oyuna müdahale edildiği takdirde takım 
aleyhine Teknik faul cezası verilebilir.  

 
(2) Maç kadrosunda oyuncu değişikliği; 

Kadro bildiriminde 6 sporcu bulunduran takımlar için;  
a. Takımlar ilk maça başladıkları 3 as+1 yedek oyuncu ile o günün tüm maçlarını oynamak 

zorundadır.  
b. Takımlar ilk maçın sonrasında ilk maç kadrosunda yer alan bir oyuncuyu herhangi bir nedenden 

dolayı kadrosunda fazla bulunan oyuncuyla değişmek istiyorsa, oyundan çıkardığı oyuncuyu 
turnuva sonuna kadar tekrar maç kadrosuna alamazlar. 

 
MOLALAR 

(1) Her bir takıma 1 mola hakkı verilmiştir. Herhangi bir oyuncu topun ölü olduğu durumda mola isteyebilir. 
(2) Tüm molalar 30 saniye uzunluğunda olacaktır. 
NOT: Mola ve oyuncu değişiklikleri sadece top ölü olduğu zaman istenebilir, madde 8.1’e uygun olan topun 
canlı olduğu durumlarda istenemez. 

 
TURNUVANIN STATÜSÜ 
2021-2022 sezonu maçları aşağıdaki statülere göre oynanacaktır.  
Kadın Müsabakaları;  
1. Gün 4’lü tek grup lig sisteminde grup müsabakaları oynanacaktır.   
2. Gün; 1. Gün sonuçlarına göre; 
  1-4   / 2-3 (yarı final) 
  1-4 kaybeden / 2-3 kaybeden (3.’lük) 
  1-4 kazanan / 2-3 kazanan (final) şeklinde oynanacaktır.  
 
Erkek Müsabakaları;  
1. Gün 4’lü 2 grup tek devreli lig sisteminde grup müsabakaları oynanacaktır.  
2. Gün; 1. Gün sonuçlarına göre gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar; 
  A1-B2 yarı final 
  B1-A2 yarı final 
  A1-B2 kaybeden / B1-A2 kaybeden (3.’lük) 
  A1-B2 kazanan / B1-A2 kazanan (final) şeklinde oynanacaktır. 
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Madde 7. Oyuncuların Uygunluğu 

(1) Müsabakalara katılacak sporcular TÜSF’nin Yarışma Talimatında belirtilen yaş sınırında (01.01.1994) 
olmalıdırlar. 

(2) Sporcular KKÜSF’nin Yarışma Talimatında belirtilen şartları taşımaları zorunludur. 
(3) Sporcular, onaylı listede yer alarak KKÜSF Sporcu Kartına ve Covid19 Uygulama Yönergesinde 

belirtilen belgelere sahip olmalıdırlar. 
(4) Bu maddede belirtilen hususlara aykırı davranan takımlar hakkında hükmen mağlubiyet ve 

turnuvadan ihraç kararı vermeye KKÜSF müsabaka tertip komitesi yetkilidir. 
 
Madde 8.İtiraz Prosedürü 
Bir takım bir hakem kararı tarafından veya herhangi bir olay nedeni ile müsabaka sırasında 
olumsuz bir şekilde kendi aleyhlerine bir durum oluştuğuna inanıyorlar ise, itiraz prosedürü şu 
şekilde ilerlemelidir. 

(1) İtiraz eden takımın bir oyuncusu, müsabakanın bitiminde hakemler maç kâğıdını onaylamadan 
(imzalamadan) önce imzalamalıdır. 

(2) 30 dakika içerisinde durumu açıklayan bir yazıyı 300,00-TL teminat ücreti ile birlikte Federasyon 
Temsilcisine sunmalıdır. Eğer itiraz kabul edilirse teminat ücreti iade edilir. 

(3) Basketbol 3x3 müsabakaları ile ilgili her türlü itiraz KKÜSF Yarışma Talimatına uygun olarak Tertip 
Komitesine yapılır. 

 
Madde 9. Müsabaka Sonuçlarının Tescili 
Müsabaka ve yarışma sonuçları, KKÜSF tarafından tescil edilir. 
 
Madde 10.Diskalifiyeler 
Sporcular veya takımlar Organizasyon Komitesi tarafından da ihraç edilebilir. Bundan ayrı olarak, 
şiddet, sözel veya fiziksel saldırı, şüpheli oyun sonucu gibi davranışlardan dolayı oyuncu 
organizasyondan ihraç edilebilir. Organizasyon Komitesi bahsedilen bu davranışlar nedeni ile 
takımın diğer üyelerinin katılımından dolayı (herhangi bir şey yapmasalar bile) tüm takımı ihraç 
edebilir. 
 
Madde 11. Disiplin Hükümleri 

(1) Bu Talimata ve KKÜSF’nin diğer talimatlarına aykırı davranan oyuncular, teknik sorumlular, 
yöneticiler, takımlar ve diğer ilgililer hakkında TÜSF Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır. 
(2) Olaylı müsabakaların raporları, Federasyon Temsilcisi tarafından toplanarak 72 saat içinde faks, E-
mail, vb. iletişim araçlarıyla KKÜSF’ye gönderilir. 

 
Madde 12. Kupa ve Madalyalar 
(1) Müsabakalar sonunda birinci, ikinci ve üçüncü olan takıma sporculara madalyalar verilir. 
(2) Kupa töreni organizasyonu KKÜSF tarafından yapılır. 
(3) Üniversiteler KKÜSF’nin belirleyeceği organizasyon kurallarına uymak ve madalya törenine 
katılmak zorundadırlar. 
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(4) Her takıma en fazla 8 adet madalya verilir. 
 

Madde 13. Gözlemci ve Hakemler 
(1) Müsabakalarda, Basketbol Federasyonu tarafından atanan gözlemci ve hakemler tarafından 
yönetilir. 

 
Madde 15. Tertip Komitesi 
KKÜSF Yarışma Talimatına uygun olarak aşağıdaki şekilde oluşur. 
Başkan : Federasyon Temsilcisi, Tertip Komitesinin Başkanıdır. 

Üye : İlgili Spor dalının Federasyon Gözlemcisi, 

Üye : Üniversite Sporları Federasyonu  Temsilcisi 

 
Madde 16. Talimatta Düzenlenmeyen Hususlar 
Bu Talimatta ayrıca düzenlenmeyen hususlar hakkında nihai olarak karar verme yetkisi KKÜSF’ye aittir. 
Yürürlük 
MADDE 17- Bu talimat, Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu’nun web sayfasında yayımlandığı tarihte 
yürürlüğe girer.  
Yürütme 
MADDE 18- Bu Talimat hükümlerini Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı yürütür. 
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