
Tänavakorvpalli mängureeglid

1. Kohtunik peab fikseerima kõiki vigu ja teisi korvpallimääruste rikkumisi. 
2. Mängu (loositakse esimese rünnaku õigus) ja iga uut rünnakut alustatakse 6,25 m 
joone tagant, kusjuures palli rünnaku alustamiseks annab vastasvõistkond. 
3. Palli vaheltlõike puhul tuleb rünnakut alustada 6,25m joone tagant, juhul kui peale 
vaheltlõiget saavutati korv, siis seda korvi ei loeta ja rünnakuõigus läheb vastastele. 
4. Peale resultatiivset rünnakut toimub ründava võistkonna vahetus.  
5. Mängus antakse 1 vabavise juhul, kui vastasvõistkonnal on 5 vea limiit täis (alates 6. 
veast).  
6. Peale vabaviset saab palli vastasvõistkond. 
7. Kui mängijale tehakse viskel viga, siis on võistkonnal õigus 1-le vabaviskele ning pall 
läheb üle vastasmeeskonnale. Kui viga tehti viskel 6,25 m joone tagant, saab viskaja 
õiguse 2-le vabaviskele.  
8. Kohtunikul on õigus fikseerida ebasportlikke vigu (1 vabavise + lahtimängimise õigus 
6,25m joone tagant) või eemaldada mängija ebasportliku käitumise eest mängust 
(diskvalifitseeriv viga). 
9. Olenevalt diskvalifitseeriva vea iseloomust võib kohtunik eemaldada mängija mängust 
või etapilt. 
10. Võistkonna 8. vea korral eemaldatakse mängust 1 mängija, 10. vea puhul 2 mängija ja 
12. (või 10. vea puhul kui võistkonda oli registreeritud 3 liiget) vea korral on võitnud 
mängu vastasvõistkond (seisuga 12/noortele10:limiidi täis saamuse hetkel olev skoor). 
Eemaldatavad mängijad võib võistkond ise nimetada nende mängijate hulgast, kes vea 
fikseerimise hetkel olid väljakul. 11. Mängu viimase 2 minuti ajal võib ründav võiskond 
palli hallata 24 sekundi jooksul. 
12. 3 sekundi määrust ei fikseerita. 
13. Iga mängus toimuv "pooleks pall" antakse kaitsvale võistkonnale. 
14. Mänguaeg on 10 minutit.  
15. Mänguaeg on jooksev (v. a. viimased 2 minutit). 
16. Mängu võidab võistkond, kes kogub 10  punkti või kes juhib mänguaja lõppedes. Kui 
mänguaja lõppedes on mänguseis viigiline, siis loositakse pall ja võidab esimesena korvi 
saavutanud võistkond. 
17. Iga resultatiivne vise annab ühe punkti, 6,25 m joone tagant visatud korv 2 punkti. 
18. Igal võistkonnal on õigus ühele 1-minutilisele vaheajale. 
19. Mängijate vahetusi on võimalik teostada kõigil juhtudel, kui "pall on surnud". 
20. Kõigil noorteklassis osalejatel peab olema kaasas vanust tõendav pildiga dokument. 
21. Meeskond kannab ühtse värviga mänguvormi. Turniiril osalemiseks on vajalik hele- 
ja tume võistlusvorm. Kui ei lepita kokku teisiti, kannab mängule esimesena nimetatud 
meeskond heledat võistlusvormi.  
22. Mängida ei tohi alkoholi ega narkootiliste ainete joobes. 
23. Kõik muud küsimused otsustab võistluste peakohtunik. Peakohtuniku otsus on lõplik 
ja edasikaebamisele ei kuulu. 


