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 3x3البطولت الوطنيت املذرسيت لكزة السلت 

 (اث)عذد املؤطزين (اث)عذد الالعبين الجنس الفئت العمزيت املشاركاث واملشاركون  جاريخ ومكان التنظيم

 الذاخلت
أبزيل  02إلى مارس  31من 

2023 

 فسق املؤسساث املؤهلت
ت عن البطىالث  الجهٍى

U18  
 وما بعذ 2005مواليذ 

 (:اث)العبين   04 إهار
 احخُاطيي 01+  زسمُين 03

 (  ة)مؤطس 1

م  ذكىز  لكل فٍس

 ألاشواط إلاضافيت فترة الاستراحت  مذة املقابالث الجنس الفئت

U18  
  كائمد 10فترة واحدة من  إهار

 مع جىكُف العداد
 دكُلت  استراحت 

 في حالت إطافت شىط إطافي 
 في حالت الخعادل

 ذكىز 

 :املقابلت-1
العبين 3 من باكل امللابلت اهطالق ًمكن ال. 

 :الفزيق-2
م ًخكىن                    .امللابلت خالل الالعبين مع الخلني بالخىاصل الحم له لِس الري ومؤطس .واحد واحخُاطي العبين زالزت من الفٍس

 :امللعب-3
 مالءمت ًمكن كما ، السلت لكسة ملعب هصف اسخعمال ًمكن أهه غير الطىل، في متر 11و العسض في متر 15 :هي 3×3 السلت كسة ملعب ملاًِس

 .امللعب العخماد الصالحُت الخلىُت للجىت ًبلى و املخىفسة املساحت حسب امللاًِس

 :املباراة مذة-4
لين أحد وصل إذا, هلطت 15 أو دكائم 10 في املبازاة جلعب  ؛ألاصلي الىكذ نهاًت كبل الىدُجت هره الى  الفٍس

عخبر إطافي شىط إطافت ًخم الخعادل حالت في م َو  .سلت أول  بدسجُل ًلىم الري هى الفائص الفٍس

 :جنقيط و جزجيب الفزق -5
 : الخالي بشكل الترجِب احدساب ًخم
؛1 واحدة هلطت واملنهصم 2 هلطخين على ًحصل املبازاة في الفائص 

م ٌعخبر  الحظىز  عدم او الاوسحاب   هلطت 0 ب املنهصم الفٍس
 :الخالُت املعاًس حسب  الفسق  جسجِب ًخم الىلاط في حعادل حالت في

 ؛ بُنهم املباشسة املىاجهت هدُجت1.

 املخللاث؛ السالث عدد هاكص املسجلت الىلاط فازق 2.

 . فاصلت مبازاة جلام  ذلك ز حعر حالت في3.

 :الفزيق بذلت-6
اطِخين برلخين إحظاز املشازكت الفسق  على ًخىجب ن بلىهين مبازاة كل في مىحدة  ٍز جىش  ،(فاجح ولىن  داكن لىن ) مغاًٍس لين ٍو  للفٍس

   .امللابلت بداًت كبل بُنهما اجفاق حصل إذا الالىان جبادل

 .فيما يخص القواهين ألاخزى للعبت 3×3يعتمذ قاهون الاجحاد الذولي لكزة السلت  :ملحوظت*

 3x3كزة السلت القواهين الخاصت ب


