ANADOLU GENÇ LİGİ
BASKETBOL TURNUVASI

 Başvurular 16 Mart – 05 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
 Turnuvaya 01.01.2002 tarihi ve sonrası doğumlu olan aynı, lisede örgün eğitimine
devam eden erkek lise öğrencileri katılabilir.
 İllerde Turnuva maçları 6 Nisan 2020-21 Haziran 2020 tarihleri içerisinde
oynatılacaktır.
 Türkiye Finalleri, 22-28 Haziran tarihleri içerisinde yapılarak turnuva tamamlanmış
olacaktır.

 Başvuru için gerekli olan belgeler


Öğrenci Belgesi



Sağlık raporu



Muvafakatname



Kimlik fotokopisi



Takımın ismi ve listesi

 Turnuva Ödülleri
Türkiye geneli yapılacak olan turnuvanın ödülleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
1.lik Ödülü

5000 TL

2.lik Ödülü

4000 TL

3.lük Ödülü

3000 TL
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 Oyun Kuralları;
 Takımlar 3 asil ve 2 yedek oyuncu olmak üzere toplamda 5 kişiden oluşacaktır.
 Bir takımda maksimum 1 aktif lisanslı oyuncu oynatılabilecektir.
 Bir takımda 3 kişinin hazır bulunması durumunda maç oynatılır. Aksi halde müsabaka
başlangıç saatinden sonra 10 dakika içinde hazır bulunmayan takım hükmen mağlup
olmuş sayılır.
 Maçlar 10 dakikalık 2 devre şeklinde oynanacaktır. Devre araları 5 dakika olacaktır.
 Her takımın maç süresince 30 saniyelik 2 mola hakkı bulunur.
 Eşitlik durumunda 2 dakikalık ilk uzatma süresi verilecektir, ilk uzatma süresi
bittiğinde eşitliği söz konusu, ise ikinci 2 dakikalık uzatma süresi daha verilecektir.
Uzatma süreleri bittiğinde de takımların beraberliği söz konusu ise serbest atışlar
yapılacaktır. (serbest atışları oyundaki oyuncular kullanacaklardır.)
 Hücum süresi 16 saniyedir.
 3 saniye kuralı uygulanmayacaktır.
 Savunma ribaundlarında 3 sayının çizgisinin dışına çıkmak zorunldur. 3 sayı çizgisinin
dışına çıkmadan yapılan hücum girişiminde top çembere atıldığı anda hakem topu sayı olup
olmadığına bakmaksızın rakip takıma verir. 3 sayının dışına çıkmak demek her 2 ayağın da
dışarıda olması demektir.
 Kişisel oyuncu faulü 4’tür.
 Her basket 1 sayıdır. 3 sayı çizgisi dışından atılan basketler 2 sayıdır.
 Atış halinde faul olduğunda tek atış yapılır, karşılığı 1 sayıdır.
 Bir takım bir periyotta toplam faul sayısı 4’ü geçerse her faul atış olarak cezalandırılır
ve karşılığı 1 sayıdır.
 Centilmenlik dışı ya da teknik faulde tek atış yapılır ve top hücum takımına verilir.
 Turnuva boyunca tüm takımlar öğrenci kimliklerini yanında bulundurmak zorundadır.
 Hücum takımı sayı yapmadan önce mutlaka bir pas yapmak zorundadır. İlk pas
serbesttir.
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 Oyuncu değişikliği sayıdan sonra ya da oyun durduğunda yapılır. Takımların limitsiz
oyuncu değiştirme hakkı vardır.
 Oyundan atılmalar halinde takımlar oyunu iki oyuncu ile bitirebilir. Tek oyuncu kalınca
maç karşı takımın lehine bitirilir.
 İki teknik ve/veya centilmenlik dışı faul alan oyuncu oyundan ihraç edilir.
 Sakatlık anında oyun durdurulur. Takdir hakkı hakeme aittir.
 Kanamalı sakatlıklarda sakatlanan oyuncu kanaması devam ederse oyundan çıkması
mecburidir. Oyuncu kanaması durmadan oyuna giremez.
 Takılara (saat, kolye, bileklik vs.), yaralanmalara neden olabileceğinden müsaade
edilmeyecektir. Gözlük ise sorumluluk oyuncuya ait olmak üzere kullanılabilir.
 Hatalı oyuncu oynattığı belirlenen takım hükmen yenik ilan edilir.
 Müsabaka başlangıcında, müsabaka hakemi her iki kaptanı yanına davet eder ve yazıtura atışı gerçekleştirir. Atışı kazanan takım kaptanının seçeceği bir oyuncusu, 3 sayı
çizgisinin arkasından atış yapar. Kullanılan atış başarılı olursa kendi takımı olmaz ise,
rakip takım müsabakaya başlar.
 Paylaşılamayan top durumunda hava atışı yapılır.
 Müsabakalar da,oyuncu değişikliği sınırı yoktur. Oyuna girecek oyuncu, takım
kaptanının değişiklik onayının ardından, saha koordinatörünün yanına
gelerek değişeceği oyuncuyu belirtir ve oyuna girmek için hazır halde bekler. Oyunun
durduğu anda müsabaka hakeminin kontrolünde oyuncu değişikliği gerçekleştirilir.
 Müsabaka hakeminden izin alınmadan oyuncu değişikliği yapılamaz. Oyuncu değişikliği
yapılabilmesi için önce müsabaka hakeminin izni, sonra da oyunun durması beklenir.
 Oyundan çıkan oyuncu,tekrar oyuna dâhil olabilir. Bir yedek oyuncu ya da değiştirilmiş
oyuncunun, müsabaka hakeminin izni olmadan sahaya girmesi durumunda müsabaka
hakemi oyunu durdurur ve bu oyuncunun takımı aleyhine teknik faul verir.
 Anadolu Genç Basketbol Ligi müsabakaları, oyun kurallarını uygulamada tam yetkili
olarak atanmış hakemler tarafından yönetilir. Müsabaka hakemlerinin, oyun ile ilgili
kararları nihai kararlardır.
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 Hakemler ve saha koordinatörleri müsabaka boyunca sahada organizasyon
komitesini temsil etmektedirler. Müsabaka hakemlerinin oyun alanı içi ve dışı ile
ilgili verdikleri kararlar tartışılamaz. Müsabaka hakemlerini tayin etme yetkisi
tamamıyla, Anadolu Genç Basketbol Ligi Merkez Disiplin Kurulu’na aittir, takımların
hakem seçme hakkı yoktur.
 Müsabaka hakemi herhangi sebepten dolayı geçici olarak oyunu yönetemeyecek
hale gelirse, oyun saha koordinatörünün denetimi altında devam edebilir.
 Anadolu Genç Basketbol Ligi Merkez Disiplin Kurulu, Anadolu Genç Basketbol
Ligi’nin asayişinden sorumlu olup, ligin yargı organı özelliğini taşır, disiplin
kararlarını alır. Haftanın bir günü toplanarak hafta boyu gelişen olayları değerlendirir.
 Anadolu Genç Basketbol Ligi Merkez Disiplin Kurulu, cezai uygulamalarında oyuncu ve
takımların disiplin geçmişlerini göz önünde bulundurur.
 Takımlar müsabakalarla ilgili her türlü itirazlarını müsabakanın oynandığı gün saat
23:59’a kadar agdliseler@gmail.com mail adresine gönderecekleri dilekçe ile Anadolu
Genç Basketbol Ligi Merkez Disiplin Kurulu’na yapmaları gerekmektedir. Bu süreyi
aşan itirazlar dikkate alınmaz.
 Bir müsabakaya herhangi bir oyuncunun hayati bir sakatlığı nedeniyle (Müsabaka
hakemi sakatlığın önemine onay vermelidir.) devam edilememesi durumunda,
müsabaka tatil edilir. İlgili müsabaka; Organizasyon Komitesinin belirleyeceği bir gün
ve saatte, kaldığı şekli ile başlatılarak tamamlanır.
 Bir müsabakanın disiplin veya güvenlik gibi bir nedenle tatil edilmesi durumunda,
müsabaka Anadolu Genç Basketbol Ligi Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilir. Kurul,
gerekli incelemeleri yaparak; müsabakanın yeniden oynanmasına, kaldığı yerden
devam etmesine, iki takımdan birinin hükmen mağlubiyetine, müsabakanın o anki
skoruyla tescil edilmesine, her iki takımın tüm Anadolu Genç Basketbol
müsabakalarından men cezası veya takımlara puan cezası uygulamasına karar verebilir.
 Müsabakayı izleyen seyircilerin veya yedek oyuncuların hakem izni olmadan sahaya
girmeleri kesinlikle yasaktır. Maça müdahale olması halinde tüm yetki hakeme aittir.
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 Anadolu Genç Basketbol Ligi’nde mücadele eden takımlar, kendilerini izlemeye gelen
seyircilerinin hal ve hareketlerinden sorumludur. Müsabaka raporuyla bir takımın
taraftarı olduğuna kanaat getirilen kişinin organizasyon görevlileri,müsabaka
hakemleri, rakip oyuncu veya taraftarlarına karşı sportmenlik sınırını aşan tutumu ile
oyun alanı için belirtilen kurallarına uymaması yine o takımın sorumluluğu altındadır.
Bu tip durumlarda Merkez Disiplin Kurulunun ilgili seyirciler ile takım arasında
bağlantı olduğunu saptaması halinde; gereli disiplin cezası ilgili takıma uygulanır.
Ayrıca katılımcı takım, etkinlik süresi boyunca seyircilerinin etkinlik alanı içinde
bulunan eşya, makine ve düzeneklere verilecek maddi zarardan sorumludur.
 Hükmen mağlubiyet cezası ile sonuçlanan müsabakaların organizasyondaki karşılığı,
müsabakanın ceza uygulanan takımın aleyhine 20-0 mağlubiyeti ile tescildir.
 Anadolu Genç Basketbol Ligi ile ilgili her türlü konuda karar yetkisi Anadolu Genç
Basketbol Ligi Organizasyon Komitesine aittir.
 Anadolu Genç Basketbol Ligi Organizasyon Komitesi, Anadolu Genç Basketbol Ligi ile
ilgili her türlü değişikliği yapma hakkı saklıdır.
 Anadolu Genç Basketbol Ligi’ne katılan tüm takımlar kuralları ve detayları okuyup
kabul etmiş sayılır.
 Organizasyona katılan tüm takımlar ulaşım konusunda kendileri sorumludurlar.
 Organizasyon komitesi,açıklanan ödüllerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 Organizasyonla ilgili haberler, duyurular, müsabaka sonuçları ve müsabaka
programları gibi bilgiler www.agd.org.tr resmi web sayfasında ve agdliseler sosyal
medya sayfalarında tüm illerin sosyal medya hesapları yayınlanacaktır. Katılımcılar
kendi illerinin sosyal medya hesaplarını takip ederek duyuruları takip edebileceklerdir.
 Sosyal medya hesaplarımızda yayınlanan bilgileri takip etmek takımların kendi
sorumluluğundadır. Takip etmemeleri nedeniyle doğacak zararlardan, organizasyon
komitesi sorumlu tutulamaz.
 Anadolu Genç Basketbol Ligi Merkez Disiplin Kurulu tarafından kurallara aykırı
davrandığı gerekçesiyle tüm Anadolu Genç Basketbol Ligi müsabakalarından men
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cezası veya müsabakadan men cezası uygulanan takım ile oyuncular, maddi veya
manevi herhangi bir hak iddia edemez.
 Organizasyona katılan tüm takımlar güvenlik konusunda kendileri sorumludurlar.
 Katılımcıların kendi aralarında ya da tesislerle aralarında çıkabilecek ihtilaflarda
organizasyon komitesi taraf değildir, sorumluluk kabul etmez.
 Organizasyon komitesi; güvenlik ile ilgili konularda, tedbir alınmaması
veya öngörülemeyen nedenlerden ötürü takımların ve
oyuncuların uğrayabileceği maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.
 Takımlar başvurularını takım ismi ve isim listesi şeklinde yapacaklardır. Listede takım
kaptanı parantez içince belirtilecektir.
 Takımların maç günü maç saatinden 15 dakika önce sahada hazır bulunmaları
gerekmektedir.
 Takımlar başvuru yaptıkları listede bulunan oyuncular ile maça geleceklerdir. Listeler
ve kimlikler maçtan önce hakem tarafından kontrol edilecek listede ismi olmayan
oyuncular oyuna alınmayacaktır.
 Listede ismi olmayan oyuncuların maçta oynatıldığı sonradan tespit edilirse usülsüz
oyuncu oynatan takım, hükmen mağlup sayılacaktır.
 Takım listelerinde ismi bulunan oyuncular sadece bir takımda oynayabileceklerdir.
 Takımın diskalifiye olması ya da elenmesi durumunda, elenen veya diskalifiye olan
takımlarda oynayan oyuncu diğer takımlarda tekrar oynayamaz.
 Takımların eşleşmeleri kurayla belirlenecektir. Kura çekimleri her takım kaptanının
davet edildiği bir ortamda gerçekleştirilecektir.
 Takımlar belli olacak şekilde giyinmeli, gerekirse antrenman forması giymelidirler.
 Maçlar, dostluk ve centilmenlik kuralları içerisinde oynanacaktır. Sakatlamaya yönelik
kasti hareketler, küfür ve hakaret içerikli hareketler kırmızı kartla cezalandırılacaktır.
 Küfür, hakaret ve kavga içerisinde bulunan takımlar turnuvadan elenir.
 Maç günleri, yeri ve saati en geç maçtan 1 gün önce takımlara tebliğ edilir.
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 Turnuva Kuralları;
 İllerde yapılacak maçların grup usulü veya eleme usulü yapılacağı katılıma göre
belirlenecektir. İllerimizin inisiyatifine bırakalacaktır.
 Bölge Finalleri;
 Turnuva 8 bölgede yapılacaktır. İlinde birinci olan takımlar, bölgesindeki illerle
eleme usulü maç yaparak finallere katılmaya hak kazanacaktır.

1.Bölge: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik
2.Bölge: Sakarya, Düzce, Bolu, Eskişehir, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Ankara, Kırıkkale
3.Bölge: Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Çorum, Amasya, Tokat, Yozgat, Sivas
4.Bölge: Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır
5.Bölge: İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyon, Isparta, Burdur, Antalya
6.Bölge: Konya, Aksaray, Karaman, Mersin, Adana, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir
7.Bölge: Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya
8.Bölge: Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Batman, Muş, Şırnak, Hakkâri, Siirt, Bitlis, Van

