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 على ... السلة للمدرب ، الالعب ، الحكم ، ما أشير اليه في قانون القانون الرسمي لكرة 
ً
الخ بصيغة املذكر ينطبق أيضا

 أن ذلك قد تم لدواعي عملية فقط . إلاناث على حد سواء 
ً
 .ويجب أن يكون مفهوما

 

                 THE GAME                                                                                                   اللعبة   -القاعدة ألاولى 

 Definitions                                                                                                                                         تعريف   - 0مادة 

                 Basketball game                                                                                                                               لعبة كرة السلة   0-0

    أن يسجل في سلة املنافس وأن يمنع الفريقخمسة العبين وغرض كل منهما ( 5)فريقين من ( 2)تلعب كرة السلة بين  

 .آلاخر من التسجيل 

 . يتم التحكم باملباراة من قبل الحكام ، حكام الطاولة ومفوض دولي ،في حال حضوره           

      Basket: opponents'/own                                                                            سلة الفريق /  سلة املنافس: السلة    0-4

 .سلة الفريق  التي يدافع عنها الفريق هي والسلة السلــة التـي تهاجـم مـن فريـق تكون سلة املنافسين،          

           Winner of a game                                                                                                                                    الفائز  املباراة  0-3

 .الفريق الذي يسجل العدد ألاكبر من النقاط عند انتهاء زمن اللعب يكون الفائز           

 

                                    COURT AND EQUIPMENT       امللعب والتجهيزات  -ة الثانيالقاعدة 
                                                                                                                            Court                                                      الملعب – 2مادة  

 Playing court                                                                                                                                         أرض امللعب  0 -4

 م طوال وبعرض ( 28)بأبعاد من ( 0شكل) .يجب أن تكون أرض امللعب منبسطة ذات سطح صلب خالي من العوائق          

 .م مقاسة من الحافة الداخلية لخط الحدود( 05)

  Backcourt                                                                                                                             الخلفية املنطقة  4 -4

 من أرض امللعب املحدد  الجزءتتكون منطقة الفريق الخلفية من سلة الفريق ، جزء الحد الداخلي للوحة، وذلك  

 .الجانب وخط املركز خطيالسلة العائدة للفريق،بخط النهاية خلف 

  Frontcourt                                                                                                                               ألامامية املنطقة  4-3

 تتكون منطقة الفريق ألامامية من سلة املنافسين ، جزء الحد الداخلي للوحة وذلك الجزء من أرض امللعب املحدد          

 . القريبة من سلة املنافسين ( املنتصف)الداخلية خط املركز والحافة خلف سلة املنافسين،خطي الجانب بخط النهاية

  Lines                                                                                                                                          الخطوط  4-2

 .سم ومرئية بوضوح ( 5)يجب أن ترسم جميع الخطوط باللون ألابيض، بعرض            

                                                                                                                  Boundary line   خط الحدود 4-2-0

    هذه الخطوط ليست . يجب أن تكـون أرض امللعب محددة بخـط الحدود املكون من خطي النهاية،وخطي الجانب           

 . متران على ألاقل عن أرض امللعب( 2)يجب أن يبعد أي عائق بما فيه مقعد الفريق .جزءا من أرض امللعب
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 خــط املركز، الدائــرة املــركـزيــة ونصف دائرة الرمية الحرة 4-2-4
Centre line, centre circle and free-throw semi-circles 

 

سم ( 05)ويجب أن يمتد .الجانب  املنتصف لخطي ةخطي النهاية من نقط يجب أن يرسم خط املركز بشكل يوازي    

 . الخلفيه املنطقةجزءا من ( املنتصف)يعتبر خط املركز.خارج كل خط جانبي 

م مقاس من الحافة الخارجية ملحيط ( 0،81)يجب أن ترسم الدائرة املركزية في منتصف أرض امللعب بنصف قطر

يجب أن ترسم . ملركزية من الداخل،فيجب أن يكون من نفس لون املناطق املحرمةوإذا طليت الدائرة ا.الدائرة 

م مقاس من الحافة الخارجية ملحيط الدائرة ويكون ( 0،81)الرمية الحرة في أرض امللعب بنصف قطر أنصاف دوائر

 (.2شكل)ي منتصف خطي الرمية الحرة  طتمراكزها على نق

 والـمـنــاطـق الـمـحـرمــة وأماكن متابعة الكرات املرتدة ةخـطــوط الـرمـيــةالـحـــر  4-2-3  
Free-throw lines, restricted areas and free-throw rebound places 

م عن الحافة ( 5،81)يجب أن يرسم خط الرمية الحرة موازيا لكل من خطي النهاية، ويجب أن تبعد حافته البعيدة 

وتقع نقطة منتصفه على الخط الوهمي املوصل بين نقطي منتصف خطي .م(  3661) الداخلية لخط النهاية وبطول 

 . النهاية

املناطق املحرمه هي املناطق املستطيله املرسومه على أرض امللعب واملحددة  بخطي النهاية ، إمتداد خطي الرمية 

م من ( 2445)خط النهاية الحرة والخطوط التي تبدأ من خطي النهاية، وتبعد حافتها الخارجية عن نقطة املنتصف ل

كل جانب وتنتهي عند الحافة الخارجية إلمتداد خطي الرمية الحرة، هذه الخطوط تعتبر جزءا من املنطقة املحرمة 

 . باستثناء خط النهاية

 . يجب ان يتم طالء املناطق املحرمة من الداخل بلون واحد

ة على طول املناطق املحرمة املخصصة لالعبين أثناء يجب أن تحدد أماكن متابعة الكرات املرتدة من الرميات الحر 

 ( . 2) الرميات الحرة كما في الشكل 

     point field goal area-3                                                                    امليدانية  ثالث نقاط صا ة منطقة لا  4-2-2

هي كل منطقة ارض امللعب باستثناء (  3و الشكل 0الشكل ) امليدانية للفريق بثالث نقاطصابة تكون منطقة إلا   

 :القريبة من سلة املنافس املحددة واملتضمنة  املنطقة 

  سم عن الحافة الداخلية لخطي ( 91)خطان متوازيان يمتدان عاموديا من خط النهاية وتبعد حافتهما الخارجية    

 . الجانب

   م مقاس من نقطه على ألارض تقع تحت مركز سلة املنافسين بالضبط والى الحافة (6475)رقوس بنصف قط

 النهايةوتكون املسافة من النقطة على ألارض الى الحافة الداخلية لنقطة منتصف خط . للقوس ةالخارجي

 . ويلتقي القوس مع الخطين املتوازيين. م(04575)

             
ً
 .امليدانية بثالث نقاطصابة من منطقه إلا  ال يعتبر خط الثالث نقاط جزا
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 املقاسات الكاملة للملعب - 0الشكل 

نصف دائرة     

 الال خطأ هجومي
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 Team bench areas منطقتا مقعد الفريق  4-2-5

 ( .0)مبين في الشكل كما هو ( 2)يجب أن تحدد منطقتا مقعد الفريق خارج ساحة اللعب بخطين              

 في منطقة عشر أربعة( 04)وفريجب أن يت  
ً
املدربين : واملؤلف من  مقعد الفريق ألفراد مقعد الفريق مقعدا

أي أشخاص آخرين يجب أن يتواجدوا خلف مقعد . ،مساعديهم ،البدالء ، الالعبون املستبعدون ،أنصار الفريق

 .م على ألاقل ( 2)الفريق ب

 Throw-in lines لادخالخطا رمية  4-2-7

سم خارج ساحة اللعب على الخط الجانبي مقابل طاولة املسجل،وتبعد  (05)يجب أن يرسم الخطان بطول 

 .  ةألقرب خط نهاي ةم عن الحافة الداخلي(84325) الخارجيةحافتيهما 

 No-charge semi-circle areas                                                                      نصف دائرة الال خطأ هجومي   4-2-6 

 :على أرض امللعب وتحدد بواسطة الالخطأ هجومييجب أن ترسم خطوط نصف دائرة 

  بالضبط وحتى الحافة  ةم مقاس من نقطه على ألارض تحت مركز  السل(0425)نصف دائرة بنصف قطر

 :وتلتقي نصف الدائرة  مع. الداخليه لنصف الدائرة

  م عن نقطه على ألارض تحت مركز ( 0425)ة ، وتبعد الحافة الداخليالنهايةخطان متوازيان متعامدان على خط

 . ةم عن الحافه الداخليه لخط النهاي( 0421)سم وتبعد ( 3745)السله بالضبط، بطول 

بخطين وهميين يلتقيان مع نهاية الخطين املتوازيين أسفل  الالخطأ هجوميويتم إستكمال منطقتي نصف دائرة 

الالخطأ جزء من منطقتي نصف دائرة  الالخطأ هجوميو تعتبر خطي نصف دائرة .   الحافه ألاماميه للوحة مباشرة

 .هجومي

 

              

 

                   

               

              

                                                

 

 

 املنطقة املحرمة -2 الشكل
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 نقاط ثالث/   نقطتين امليدانيةصا ة لا  منطقة - 3الشكل 

 

 التبديل مقاعد و املسجل طاولة - 2الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 مشغل ساعة التسديد
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    Equipment                            التجهيزات -  3مادة 

 :التجهيزات التالية  يتطلب وجود

  وحدتا أهداف مكونة من: 

 لوحتان  -

 .وشبكة ( قابلة للضغط)سلتان تشتمالن على حلقة   -

 التغليف   -
ً
 .بنيان دعائم اللوحة شامال

  ساعة املباراة. 

  لوحة نتيجة. 

 ساعة تسديد. 

  من اجل توقيت ألاوقات املستقطعة ( غير ساعة املباراة)، ( مرئي)ساعـة إيقاف أو جهاز مناسب ،. 

 واحدة لكل من .صوتيتان منفصلتان وبصوت عالي ومختلفتان عن بعضهما بوضوح (2)إشارتان: 

 .مشغل ساعة التسديد -        

 .امليقاتي / املسجل  -              

 تسجيل  ورقة. 

 عالمات أخطاء الالعبين.  

 عالمات أخطاء الفريق. 

  سهم الحيازة املتبادلة. 

  ارض امللعب. 

  امللعب. 

  إضاءة كافية. 

 .لسلةا ملزيد من مواصفات تجهيزات كرة السلة التفصيلية انظر ملحق تجهيزات كرة                  

 

 RULE THREE -TEAMS                                                                                                   الفرق  –القاعدة الثالثة 

 Teams                                              الفرق  - 2مادة  

 Definition  تعريف 2-0

4-0-0  
ً
  يكون عضو الفريق مؤهال

ً
 ألنظمة الهيئة املنظمة للمنافسة  لكي يلعب عندما يكون مصرحا

ً
             له بأن يلعب لفريق وفقا

 .بما فيها التعليمات التي تحكم ضوابط السن

التسجيل قبل بداية املباراة طاملا لم يتم استبعاده أو  ورقةيسمح لعضو الفريق باللعب عندما يتم إدراج اسمه في  4-0-2

 .خمسة أخطاء ( 5)ارتكابه 
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 :يكون عضو الفريق أثناء وقت اللعب  4-0-3

  عندما يكون على ارض امللعب ومؤهال للعب 
ً
 .العبا

  عندما ال يكون على ارض امللعب لكن مؤهال للعب 
ً
 .بديال

  عندما يكون قد ارتكب 
ً
 مبعدا

ً
 له اللعب( 5)العبا

ً
 .خمسة أخطاء ولم يعد مسموحا

 .           جميع أعضاء الفريق املسموح لهم باللعب يعتبروا كالعبين ، أثناء استراحة اللعب  4-0-4   

 Rule   قاعدة 4- 2

 :يجب أن يتكون كل فريق من  4-2-0

   بما فيهم رئيس الفريق ،  عشر عضو فريق مسموح لهم باللعب ياثن( 02)ما ال يزيد عن. 

  الفريق مدرب ومساعد مدرب إذا ما رغب. 

   (5 )الفريق ولهم مسؤوليات خاصة،  خمسة من أنصار الفريق كحد أعلى ، اللذين يمكنهم الجلوس على مقعد 

 الخ .. إحصائي ، مترجم ،مدير، طبيب ، معالج: مثال

 .خمسة العبين من كل فريق على ارض امللعب خالل وقت  اللعب ويمكن استبدالهم( 5)يجب أن يتواجد  4-2-2

 :يصبح البديل العبا والالعب بديال عندما  4-2-3

  يشير الحكم للبديل ليدخل ارض امللعب. 

  يطلب البديل التبديل من املسجل أثناء الوقت املستقطع أو استراحة اللعب . 

 Uniforms  (الزي )اللباس   2-3

 :العبي أعضاء الفريق من ( زي ) يتكون لباس 4-3-0

  من ألامام والخلف( الغالب)السائدقمصان من نفس اللون ،. 

 قطعة  قميص وسروال من . يجب على جميع الالعبين أن يضعوا قمصانهم داخل السراويل املخصصة للعب

 .      واحدة مسموح به

  ن سراويل من نفس اللون الغالب من ألامام والخلف ، لكن ليس من الضروري أن  تكون من ذات لون القمصا

 . السراويل فوق الركبةيجب أن تنتهي . 

   جوارب من نفس اللون الغالب لجميع العبي الفريق. 

 بأرقام واضحة والوان موحدة مغايرة للون  تدي قميص مرقم من ألامام والخلفيجب على كل عضو فريق أن ير  4-3-2

 :ويجب أن تكون ألارقام واضحة الرؤية وكذلك   .القميص 

  سم على ألاقل ( 21)تلك املثبتة من الخلف ( ارتفاع)طول. 

  سم على ألاقل ( 01)تلك املثبتة من ألامام ( ارتفاع)طول. 

  سم على ألاقل ( 2)يجب أن يكون عرض ألارقام. 

 99الى  1و من  00و  0يجب أن تستخدم الفرق ألارقام . 

  ال يجوز لالعبي نفس الفريق استخدام أرقام متماثلة. 

  سم على ألاقل عن الرقم  (5)يجب أن تبعد أية مادة دعائية أو شعار. 
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 :يجـب علـى الفـرق أن يكـون لديهـا طقمـان مـن القمصـان علـى ألاقل وكذلك  4-3-3

  
ً
يفضل ) أن يرتـدي قمصانـا ذات لـون فاتـح ( الفريـق املضيـف)يجــب علــى الفــريق املذكـور اسمه في البرنامج أوال

 ( .ألابيض

 يجب على الفريق املذكور اسمه في ا 
ً
 .أن يرتدي قمصانا ذات لون داكن ( الفريق الزائر ) لبرنامج ثانيا

 .وعلى أية حال ، إذا اتفـق الفريقان على تبادل الوان القمصـان فلهما ذلك    

                                Other equipment             تجهيزات أخرى  2-2

من قبل الالعبين مالئمة للمباراة ، وال يسمح بأية تجهيزات مصممة من  يجب أن تكون جميع التجهيزات املستخدمة 4-4-0

 .طريقة أخرى تمنحه فائدة غير مشروعةبلية الالعب باالرتقاء أو أية أجل زيادة طول أو قا

 .قد تسبب ألاذى لالعبين آلاخرين( مواد )يجب على الالعبين عدم ارتداء أدوات  4-4-2

  بهاالتالية غير مسموح ألادوات: 

واقيات الاصبع ، اليد ، الكوع أو الجبهة املصنعة من املعدن املسبوك أو  اللفائف املصنعة من الجلد ،  -

 .البالستيك ، البالستيك املرن ، املعدن أو أية مادة أخرى صلبة حتى لو غلفت بغطاء ناعم 

  يجب أن تقلم) أدوات يمـكــن أن تـجـرح أو تـسـبـب السحـجـات  -         
ً
 ( . ألاظافر جيدا

 .أدوات الرأس ، الحلي والزينة  -          

  التالية مسموح بها ا ألدوات: 

 .كاف أو أسفل الساق إذا كانت ألاداة مبطنه على نحو  ذأدوات الحماية للكتف ، أعلى الساعد ، الفخ -                       

 .الاكمام الضاغطة من نفس اللون الغالب للقميص  -

  ذا استخدمت للقسم العلوي من الساق فيجب ان تنتهي إجوارب ضاغطة من نفس اللون الغالب للسروال ، ف -

 .سفل الساق فيجب ان تنتهي تحت الركبة ذا كانت أل إفوق الركبة ، و 

 .دعائم الركبة إذا كانت مغطاة بشكل مناسب  -

 .صلبة أداة الحماية لألنف املصاب حتى لو كانت مصنعة من مادة  -

 .واقي ألاسنان الشفاف غير امللون   -

 .النظارات ،على أن ال تعرض الالعبين آلاخرين للخطر  -

 بالستيك مرن أو مطاط غير مسبب للكشط،من ،سم املصنعة مــن قماش ( 5)أربطة الرأس بعرض ال يزيد عن  -                         

 .ةغير امللون ةالشفاف الخ،...لفائف ألاذرع،ألاكتاف،السيقان . لون واحد

  جسده،في  شعره أو بأي طريقة أخرى،أي ال يسمح لالعب خالل املباراة أن يعرض، على سبيل املثال ال الحصر،على   4-4-3 

 .،شعار أو تعريف آخر تجاري،ترويجي أو   خيري ةأسم،عالم

 . الفنية لالتحاد الدولي لكرة السلة تحديدا في هذه املادة يجب أن تحظى بموافقة اللجنةأية أدوات أخرى غير مذكورة   4-4-4

     

 Players : Injury لاصا ة: الالعبون  -  5مادة  

 ( .العبين)يجوز للحكم ايقاف املباراة في حالة إصابة العب     5-0

يسدد الفريق املسيطر على الكرة ، الى أن صابة إلا  إطالق صافرته، إذا كانت الكرة حية عند حدوث عن يمتنع الحكم  5-2

وإذا اقتضت الضرورة . الكرة ميتة على الكرة ، يمتنع عن لعب الكرة أو أن تصبح  ميدانية، يفقد السيطرةإلصابة 

 
ً
 .حماية الالعب املصاب فيسمح للحكام إيقاف املباراة فورا
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5-3   
ً
  05خالل )إذا لم يتمكن الالعب املصاب من استئناف اللعب فورا

ً
 ،أو إذا تلقى العالج، فيجب أن يتم ( ثانية تقريبا

 .خمسة العبين على أرض امللعب( 5)استبداله ما لم ينقص الفريق عن 

 .صاب قبل أن يستبدل يسمح ألفراد مقعد الفريق  أن يدخلوا ارض امللعب،فقط بإذن من الحكم الصطحاب الالعب امل  5-4

    يسمح للطبيب أن يدخل ارض امللعب بدون إذن من الحكم إذا كان الالعب املصاب يتطلب معالجة طبية فورية   5-5

 .وفقا لقناعة الطبيب 

ويسمح له بأن يعود الى امللعب فقط بعد أن . نزف خالل املباراة ، يجب أن يستبدل بأي العب يصاب بجرح أو   5-6

  النزيف وأن يتم تغطية املنطقة املصابة أو املجروحة بشكليتوقف 
ً
إذا تمكن الالعب املصاب أو أي العب . آمن كليا

ينزف أو يصاب بجرح من الشفاء أثناء طلب وقت مستقطع من أي من الفريقين في نفس فترة توقف الساعة قبل أن 

 . للعبتنطلق إشارة املسجل للتبديل ، فيسمح لذلك الالعب أن يستمر با

يسمح باستبدال الالعبين الذين تم تعيينهم من قبل املدرب لبدء املباراة أومن تلقى العالج خالل الرميات الحرة في  5-7

 .وفي هذه الحالة، يحق للمنافسين بأن يستبدلوا نفس العدد من الالعبين إذا ما رغبوا في ذلك .حال إصابتهم

 

 Captain: Duties and powers واجباته وسلطاته: رئيس الفريق -  7مادة  

 ويسمح له الاتصال . هو الالعب الذي يعين من قبل مدربه لكي يمثل فريقه على ارض امللعب ( الكابتن) رئيس الفريق  6-0 

 .بالحكام أثناء املباراة بطريقة لبقة للحصول على معلومات فقط عندما تصبح الكرة ميتة وساعة املباراة متوقفة

 يجب على رئيس الفريق أن يعلم الحكم ألاول فورا عند نهاية املباراة إذا كان فريقه  يعترض على نتيجة املباراة وان    6-2

 " .توقيع رئيس الفريق في حالة الاعتراض"التسجيل في املكان املخصص  ورقةيوقع على 

 

      Coaches: Duties and powers واجباتهم وسلطاتهم: املدربون  - 6مادة  

دقيقة على ألاقل بقائمة ( 21)املباراة  بعشرين يجـب على كل مدرب أو من يمثلـه أن يزود املسجـل قبل موعد بدء  7-0

مكتوب فيها أسماء وأرقام أعضاء الفريق املؤهلين للعب في املباراة ، وكذلك اسم رئيس الفريق، املدرب ومساعد 

 التسجيل اللعب حتى وان حضروا بعد بداية املباراة  ورقةيع أعضاء الفريق الذين دونت أسمائهم في يحق لجم.املدرب

 ورقةيجب على كال املدربين تأكيد موافقتهما على أسماء وأرقام أعضاء الفريق وأسماء املدربين بالتوقيع على    7-2

الخمسة الذين ستبدأ (5)الوقت على الالعبينويؤشران في نفس عشر دقائق من موعد بدء املباراة، (01)التسجيل قبل

 .أن يكون البادئ بتقديم هذه املعلومات( أ)وعلى مدرب فريق . بهم املباراة 

 . هم ألاشخاص الوحيدين املسموح لهم بالجلوس والبقاء ضمن منطقة مقعد الفريقأفراد مقعد الفريق   7-3

 ثناء املباراة للحصول على معلومات إحصائية فقط يسمح للمدرب ومساعد املدرب أن يتوجها الى طاولة املسجل أ 7-4

 .عندما تصبح الكرة ميتة وساعة املباراة متوقفة 

. يسمح للمدرب أو مساعد املدرب لكن واحدا منهما فقط في أي وقت من ألاوقات أن يظل واقفا خالل املباراة 7-5

وال يحق ويمكن له مخاطبة الالعبين شفاهة أثناء املباراة شريطة أن يبقى ضمن منطقة مقعد الفريق الخاصة به 

 .ملساعد املدرب مخاطبة حكام املباراة

 (توقيعه غير ضروري )التسجيل قبل بدء املباراة ،  ورقةإذا كان هناك مساعد للمدرب فيجب أن يدون اسمه في  7-6

 .جميع واجبـات وسلطات املدرب إذا لم يتمكن املدرب من الاستمرار ألي سبب كان  ويجب عليه أن يتولى. 
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 يجب على املدرب أن يعلم الحكم برقم الالعب الذي سيقوم بعمل رئيس الفريق عندما يغادر رئيس الفريق أرض  7-7

 .امللعب 

 ب غير قادر على الاستمرار ولم يكن يجب أن يقوم رئيس الفريق بعمل املدرب إذا لم يكن هناك مدرب، أو إذا كان املدر  7-8

وإذا تعين على رئيس (. أو كان الثاني غير قادر على الاستمرار) التسجيل  ورقةهناك مساعد للمدرب مدون اسمه على 

على اثر خطأ عدم أهلية  إذا تعين عليه أن يغادر. الفريق مغادرة ارض امللعب فيسمح له باالستمرار بالعمل كمدرب 

 .يتمكن من العمل كمدرب بسبب إصابة ، فيحق لبديله كرئيس فريق أن يحل محله كمدرب ، أو إذا لم 

 .يجب على املدرب أن يعين رامي الرمية الحرة لفريقه في جميع الحاالت التي لم تحدد فيها القواعد  رامي الرمية الحرة  7-9

 

 RULEFOUR - PLAYINGREGULATION                                                         اجراءات اللعب -القاعدة الرابعة 

  وقت اللعب ، التعادل  النتيجة والفترات لاضافية -  4مادة  

Playing time, tied score and extra periods                                                                                                                         

 .عشر دقائق( 01)أربع فترات مدة كل منها ( 4)يجب أن تتكون املباراة من  8-0

 .وعد املحدد لبدء املباراةعشرين دقيقة قبل امل( 21)يجب أن يكون هناك استراحة لعب مدتها   8-2

 ، وبين الفترة الثالثة (الشوط ألاول )دقيقتين بين الفترة ألاولى والثانية ( 2)يجـب أن يكون هناك استراحـة مدتها  8-3

 .، وقبل كل فترة إضافية(الشوط الثاني)والرابعة 

  .خمس عشرة دقيقة( 05)يجب أن يكون هناك استراحة نصف الوقت مـدتها  8-4

 :تبدأ استراحة اللعب 8-5

  (21 )عشرون دقيقة قبل الوقت املحدد لبدء املباراة. 

 عندما تنطلق إشارة ساعة املباراة لنهاية الفترة. 

 :تنتهي استراحة اللعب 8-6

 الحكم من رمية كرة القفز في بداية الفترة ألاولى( يدي)عندما تغادر الكره يد. 

 ب املنفذ لرمية إلادخال في بداية جميع الفترات ألاخرى عندما تكون الكره تحت تصرف الالع. 

إذا كانت النتيجة التعادل عند نهاية زمن اللعب للفترة الرابعة، يجب أن تستمر املباراة ألي عدد الزم من الفترات  8-7

 .خمس دقائق لكسر التعادل( 5)إلاضافية مدة كل منها 

   حرة ( رميات)ارة ساعة املباراة لنهاية زمن اللعب مباشرة، فان أي رميةإذا تم ارتكاب خطأ لحظة أو قبل انطالق إش 8-8

 .الحقة يجب أن تنفذ بعد نهاية زمن اللعب

الحرة، عندها فان جميع ألاخطاء املرتكبة بعد ( الرميات)إذا كان من الضروري لعب فترة إضافية كنتيجة لهذه الرمية9- 8

ثت أثناء فترة استراحة اللعب ويجب أن يتم تنفيذ الرميات الحرة قبل نهاية زمن اللعب يجب أن تعتبر وكأنها حد

 .بداية الفترة إلاضافية 
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 Beginning and end of a period or the game      داية ونهاية الفترة أو املباراة  -  6مادة  

 .ألاولى ةبداية الفتر الحكم من كرة القفز في ( يدي)تبدأ الفترة ألاولى عندما تترك  الكرة يد  9-0

 تبدأ جميع الفترات ألاخرى عندما تكون الكره تحت تصرف الالعب املنفذ لرمية إلادخال  9-2

 .العبين جاهزين للعب على أرض امللعب ( 5)ال تبدأ املباراة إذا لم يتواجد أحد الفريقين  بخمسة   9-3

 في الب 9-4
ً
يكون له مقعد الفريق والسلة الخاصة به ( الفريق املضيف)رنامج في جميع املباريات ، الفريق الوارد اسمه أوال

 .التي على يسار طاولة املسجل املواجهة للملعب 

 .السلتان  أو/ ومع ذلك،إذا ما اتفق الفريقان املعنيان،فيجوز لهما تبادل مقاعد الفريق و 

 .لعب املوجودة به سلة منافسيهم يصرح للفريقين باإلحماء ، قبل الفترة ألاولى والثالثة ، في نصف امل 9-5

 .يجب أن يتم تبادل السلتين بين الفريقين للشوط الثاني  9-6

 .في كل الفترات إلاضافية ، يجب أن تستمر الفرق في اللعب باتجاه نفس السلة كما في الفترة الرابعة  9-7

  اذا تم تجهيز  يجب أن تنتهي الفترة ، الفترة إلاضافية أو املباراة عندما تنطلق إشارة ساعة املباراة لنهاية زمن الفترة،  9-8  

 . اللوحة الخلفية بإضاءة حول محيطها  فيكون لإلضاءة ألاولوية على صوت ساعة املباراة

 Status of the ball الحالة القانونية للكرة – 01مادة 

 .ما حية أو ميتة إتكون الكرة  01-0

 :تصبح الكرة حية عندما  01-2

   الحكم لرمية كرة القفز( يدي)تترك الكـرة يد. 

   تكـون الكـرة تحت تصرف رامي الرمية الحرة ، أثناء رمية حرة. 

   تكون الكرة تحت تصرف الالعب املنفذ لرمية إلادخال ، أثناء رمية إلادخال. 

 :الكرة ميتة عندما تصبح  01-3

  تحدث أي إصابة ميدانية أو رمية حرة. 

  يطلق الحكم صافرته والكرة حية. 

 تبين أن الكرة لن تدخل السلة في الرمية الحرة التي يتبعها: 

 .حرة أخرى ( رميات) رمية   -  

 (أو حيازة/رميات حرة و/ رمية ) جزاء آخر   -  

  الفترة تنطلق إشارة ساعة املباراة لنهاية. 

 تنطلق إشارة ساعة التسديد بينما يسيطر فريق على الكرة . 

   تصويبه إلحراز إصابة ميدانيه بعد أن  تلمس الكرة من قبل العب من أي من الفريقين وهي في الهواء على إثر: 

 .يطلق الحكم صافرته  -

 .تنطلق إشارة ساعة املباراة لنهاية الفترة  -

 .تنطلق إشارة ساعة التسديد -

 : إذا حدثت عندما صابة ال تصبح الكرة ميتة وتحتسب إلا  01-4

 :                                    ميدانية ثم إلصابة تكون الكرة في الهواء على اثر تصويبه  -

 .يطلق الحكم صافرته  -

 .تنطلق إشارة ساعة املباراة لنهاية الفترة  -

 .تنطلق إشارة ساعة التسديد  -
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     مخالفة للقواعد بخالف رامي الرمية الحرة  حرة عندما يطلق الحكم صافرته أليتكون الكرة في الهواء على اثر رمية. 

      يرتكب العب خطأ على أي العب منافس عندما تكون الكرة تحت سيطرة منافس في وضع تصويب إلحراز إصابة ميدانية والذي

 .حدوث الخطأ ينهي تصويبته   بحركة مستمرة بدأت قبل 

 : إذا صابة ال ينطبق هذا الشرط وال تحتسب إلا        

 بعد أن يطلق الحكم صافرته -
ً
 .تم القيام بعمل تصويب جديد كليا

 .انطلقت إشارة ساعة املباراة لنهاية الفترة أو إشارة ساعة التسديد أثناء الحركة املستمرة لالعب من وضع التصويب -

 

 Location of a player and an official الالعب والحكم( موقع)مكان  -00مادة  

عندما يكون في الهواء فإنه يحتفظ بذات الوضع القانوني  . يتحدد مكان الالعب باملوقع الذي يالمس فيه ألارض 00-0

، وهذا يشمل خط الحدود،خط املركز، خط الثالث نقاط، خط
ً
 الذي كان لديه عندما كان يالمس ألارض أخيرا

 .خطأ هجومي الحرة والخطوط املحددة للمنطقة املحرمة والخطوط املحدده لنصف دائرة الالالرمية 

عندما تلمس الكرة الحكم تكون كأنها قد ملست ألارض  .يتحدد مكان الحكم بنفس الطريقة كما بالنسبة لالعب  00-2

 . املتواجد بها الحكم 

 

 Jump ball and alternating possession     كرة القفز والحيازة املتبادلة- 04مادة  

                                                                                    Jump ball definition    تعريف كرة القفز  04-0

 .بين أي العبين  متنافسين في بداية  الفترة ألاولى  في الدائرة املركزية تحدث كرة القفز عندما يقذف الحكم الكرة  02-0-0

 كثر من كال الفريقين املتنافسين ، بإحدى أو كلتا ا تحدث الكرة املمسوكة عندما يطبق على الكرة بإحكام، العب أو  02-0-2

 .اليدين ، بحيث يتعذر على أي من الالعبين تحقيق السيطرة على الكرة دون خشونة مفرطة 

 Jump ball procedure كرة القفز                  إجراء  04-4

وإحدى القدمين قريبة من  يقف كل قافز وكلتا قدميه داخل نصف الدائرة القريب من السلة الخاصة بفريقه 02-2-0

 .خط املركز 

اشغال أحد هذه ال يجوز لالعبي نفس الفريق أن يشغلوا أماكن متجاورة حول الدائرة إذا رغب أحد املنافسين  02-2-2

 .ألامكنة 

 .الى ألاعلى والى ارتفاع ال يمكنهما الوصول اليها بالقفز (  عاموديا)يقذف الحكم عندئذ الكرة بين املتنافسين  02-2-3

 .أحد أو كال القافزين بعد أن تبلغ أعلى نقطة ( يدي)يجب أن يتم ضرب الكرة على ألاقل بيد  02-2-4

 .ين ترك مكانهما الى أن يتم ضرب الكرة بطريقة مشروعةال يجوز ألي من القافز  02-2-5

 .ال يجوز ألي من القافزين إمساك الكرة أو ضربها اكثر من مرتين حتى تلمس واحدا من غير القافزين أو ألارض 02-2-6 

 .إذا لم تضرب الكرة من قبل أحد القافزين على ألاقل، يجب أن تعاد  كرة القفز  02-2-7

 .قبل أن تضرب الكرة ( الاسطوانة )ي العب من غير القافزين أن يكون على أو فوق خط الدائرة ال يجوز أل  02-2-8

 .يعتبر مخالفة  8-2-02و  6-2-5،02-2-4،02-2-0،02-2-02كســر املــواد                    
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                                                                                                        Jump ball situationsحاالت كرة القفز    04-3

 :تحدث كرة القفز عندما              

   يتم احتساب كرة ممسوكة. 

   
ً
 .تخرج الكرة خارج الحدود ويكون الحكام في حالة شك أو مختلفين حول أي من املتنافسين ملس الكرة أخيرا

   تحدث مخالفة مزدوجة للرمية الحرة أثناء رمية حرة أخيرة أو وحيدة غير ناجحة . 

  الحرة الاخيرة او الوحيدة  وبعد الرميةباستثناء مابين الرميات الحرة ) ةبين الحلقة واللوح تعلق كرة حية 

 (.خط منتصف امللعب مقابل طاولة املسجل  املتبوعة برمية ادخال من على امتداد

   تصبح الكرة ميتة عندما ال يكون أي من الفريقين مسيطر على الكرة أو مستحق لها. 

   ال يكون هنالك جزاءات أخطاء أخرى متبقية للتنفيذ بعد الغاء الجزاءات املتساوية ضد كال الفريقين ولم يكن

 .أيا من الفريقين مسيطرا على الكرة أو مستحقا لها قبل أول خطا أو مخالفة 

 أ جميع الفترات بخالف الفترة ألاولى ستبد. 

                                                                                         Alternating possession definition تعريف الحيازة املتبادلة 04-2

 .من رمية  إدخال  بدال  من كرة قفز أن الحيازة املتبادلة هي طريقة للتسبب في أن تصبح الكرة حية 02-4-0

  :الحيازة املتبادلة  رمية 02-4-2

    تبدأ عندما تكون الكرة تحت تصرف العب لرمية إدخال. 

     تنتهي عندما: 

لمس الكرة بطريقة مشروعة من قبل العب داخل امللعب   -
ُ
 .تلمس أو ت

 .يرتكب الفريق املنفذ لرمية إلادخال مخالفة  -

 .أثناء رمية إلادخال  ةبين الحلقة واللوحتعلق كرة حية  -

 Alternating possession procedure                                                                 إجراء الحيازة املتبادلة       04-5

 تتبادل الفرق حيازة الكرة في جميع حاالت كرة القفز في امللعب برمية إدخال من اقرب موقع للمكان الذي تحدث  02-5-0

 .فيه حالة كرة القفز 

ول كرة بالحيازة الفريق الذي لم يحقق السيطرة على كرة حية في امللعب  بعد كرة القفز، يكون مستحقا أل  02-5-2

 .املتبادلة

الفريق املستحق للحيازة املتبادلة التالية عند نهاية أي فترة ، الفتــرة التالية برمية إدخال عند امتداد خط يبدأ  02-5-3

 .املركز مقابل طاولة املسجل،ما لم يكن هنالك رميات حرة الحقه وحيازة كجزاء يجب أن ينفذ

ويتم عكس .املنافسين الحيازة في اتجاه سلة يتحدد الفريق املستحق لرمية إدخال الحيازة املتبادلة بواسطة سهم 02-5-4

 عندما تنتهي رمية إدخال الحيازة املتبادلة 
ً
 .اتجاه سهم الحيازة املتبادلة فورا

تتسبب املخالفة من قبل الفريق أثناء أداء رمية إدخال الحيازة املتبادلة في أن يفقد ذلك الفريق رمية إدخال  02-5-5

 إشارة الى أن منافس ي الفريق املخالف سوف يستحقون الحيازة املتبادلة ويتم عكس سه
ً
م الحيازة املتبادلة فورا

ويجب أن تستأنف املباراة بعدها بمنح الكرة ملنافس ي .املتبادلة عند حالة كرة القفز التالية  رمية إدخال الحيازة 

 .الفريق املخالف لرمية إلادخال من مكان رمية إلادخال ألاصلية
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 : إن الخطأ من قبل أي من الفريقين  02-5-6

  قبل بداية الفترة بخالف الفترة ألاولى ، أو 

  ، أثناء رمية إدخال الحيازة املتبادلة 

 .ال يتسبـب بأن يفقد الفريق املستحق لرمية إلادخال لتلك الحيازة املتبادلة              

 

لعب الكرة - 03مادة  
ُ
   How the ball is played      كيف ت

 Definition                               تعريف03-0

يحاور بها في أي ’تدحرج أو ’ترمى، تضرب ، ’فقط ، ويمكن أن تمرر،( اليدين)تلعـب الكـرة ، أثناء املباراة ، باليد 

 .اتجاه ضمن قيود هذه القواعد 

         Rule    قاعدة03-4

بالكرة، يتعمد ركلها أو صدها بأي جزمن الساق، أو يضربها بقبضة اليد، إما أن  يجب على الالعب أن ال يجري 

 .من الساق بدون قصد فال يعتبر مخالفة  تحتك أو تلمس الكرة بأي جزء

 .يعتبر مخالفة  2-03كسر ما ورد باملادة 

 

                                                                                     Control of the ball      السيطرة على الكرة - 02مادة  

 Definition           تعريف   04-0

 على كرة حية بأن يمسك أو يحاور بها أو (حيازة )تبدأ سيطرة  04-0-0
ً
 من ذلك الفريق مسيطرا

ً
الفريق عندما يكون العبا

 .أن تكون تحت تصرفه كرة حية 

 :سيطرة الفريق عندما تستمر  04-0-2

  يكون العبا من ذلك الفريق مسيطرا على كرة حية. 

   تكون الكرة في حالة تمرير بين أفراد الفريق. 

 :تنتهي سيطرة الفريق عندما  04-0-3

   يحقق الفريق املنافس السيطرة. 

   تصبح الكرة ميتة. 

   أو في الرمية الحرةميدانية إلصابة الالعب من رمية ( يدي)تترك الكرة يد. 

 

 Player in the act of shooting                       الالعب في وضع التصويب - 05مادة  

 Definition     تعريف     05-0

 ثم تقذف في الهواء تجاه سلة ( باليدين)ميدانية أو رمية حرة،عندما تمسك الكرة باليد إلصابة تكون التصويبة  05-0-0

 .املنافسين

 .تجاه سلة املنافسين( باليدين)هو عند توجيه الكرة باليد  الدفع                

 . هو عند دفع الكرة باتجاه الاسفل في سلة املنافسين بيد واحدة أو كلتا اليدينالدنك                 

 .ميدانية إلصابة يعتبر الدفع والدنك أيضا كتصويبة                 
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 :بوضع التصوي 05-0-2

   يبدأ عندما يبدأ الالعب في الحركة املستمرة التي يعقبها عادة إطالق الكـرة ، وفـي تقدير الحكم انه قد بدأ محاولة

 .دنك الكرة با تجاه سلة املنافسين  التسجيل برمي، دفع أو

    الهواء ،تعود كال القدمين الى الرامي في  عب ، وفي الحالة التي يكون فيهاالال ( يدي)ينتهي عندما تترك الكرة يد

 .ألارض 

املنافس، فيمنعه من التسجيل،  الالعب الذي يحاول التسجيل من قبل( ذراعي)من املحتمل أن يتم إمساك ذراع        

( يدي)ومع ذلك يعتبر بأنه قد قام بمحاولة التسجيل، وفي هذه الحالة فانه ليس من الضروري أن تترك الكرة يد 

 .الالعب 

 .ال يوجد عالقة بين عدد الخطوات املصرح بها والتي استخدمت ووضع التصويب       

 :الحركة املستمرة في وضع التصويب  05-0-3

                عادة الى أعلى   هي الالعب وبدأت حركة التصويب التي( يدي)تبدأ عندما تستقر الكرة في يد. 

                ميدانية إلصابة التصويب    هأو حركة الجسم في محاولت/ عب و الال ( ذراعي)يمكن أن تشمل ذراع. 

                الالعب أو  إذا ما تم القيام بحركة( يدي ) تنتهي عندما تغادر الكرة يد   
ً
 .تصويب  جديدة كليا

 

 Goal: When made and its value   متى تحدث وقيمتهاصا ة لا  - 07مادة  

                                           Definition                  تعريف 0ا-07

 .عندما تدخل كرة حية السلة من أعلى وتستقر بها أو تمر خاللها صابة تحدث إلا  06-0-0

 . سفل مستوى الحلقةأتعتبر الكرة داخل السلة عندما يكون أقل جزء من الكرة داخل و  06-0-2

                 Rule                             قاعدة                   07-4

 : كما يليصابة للفريق املهاجم لسلة املنافسين التي دخلتها إلا صابة إلا  سجلت 06-2-0

   واحدة ( 0)من الرمية الحرة بنقطةصابة تحتسب إلا. 

   بنقطتين امليدانيةصابة بنقطتيـن من منطقة إلا صابة تحتسـب إلا. 

   نقاط  امليدانية بثالثصابة بثالث نقاط من منطقة إلا صابة إلا  تحتسب. 

   ست الكرة بطريقة مشروعة من قبل العب مهاجم أو مدافع
ُ
  الرمية الحرة ألاخيرة أو الوحيدة بعد أن  في إذا مل

 .  بنقطتين( 2)صابة ملست الكرة الحلقة وقبل أن تدخل السلة، تحتسب إلا 

 بنقطتين ويتم تسجيلها وكأنها ( 2)صابة إذا ما سجل العب باملصادفة إصابة ميدانية في سلة فريقه، تحتسب إلا  06-2-2

 .أحرزت من قبل رئيس الفريق املنافس املتواجد على ارض امللعب 

 .صابة تحتسب إلا إذا ما سجل العب بطريقة متعمدة إصابة ميدانية في سلة فريقه ، تعتبر مخالفة وال  06-2-3

 .من خالل اسفل السلة، تعتبر مخالفة  الكرة بأكملها تسبب العب بمرور إذا 06-2-4

لكي يحقق سيطره على الكره من رمية  لالعب أو أكثر( ثالثة أعشار الثانيه) 0:003يجب أن تشير ساعة املباراه الى  06-2-5

 .اولة تصويبه إلصابه ميدانيهإدخال أو من متابعه بعد رميه حره وحيده أو أخيره في مح

 ة، فإن النمط الوحيد لإلصاب(عشر الثانيه عشري أو) 0:00.2 أو 0:00.1إذا كانت ساعة املباراه تشير الى 

 .مباشرة دنكهايكون بضرب الكره أو القيام ب ةاملتحققامليدانية
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 Throw –in   رمية لادخال - 06مادة  

    Definition                                             تعريف                                06-0 

 .تحدث رمية إلادخال عندما تمرر الكرة من خارج الحدود الى داخل امللعب من قبل  الالعب املنفذ لرمية إلادخال 07-0-0

 Procedure                             لاجراء 06-4

ويمكنه أيضا أن يقذف .يجب على الحكم أن يسلم الكرة أو أن يضعها تحت تصرف الالعب املنفذ لرمية إلادخال 07-2-0

 :أو يرتد بالكرة شريطة أن

  إلادخال لرمية من الالعب املنفذ أربعة أمتار(4)عن يزيد يكون الحكم على بعد ال. 

  محدد من قبل الحكم  هو يكون الالعب املنفذ لرمية إلادخال في املكان الصحيح كما. 

 أوقفت املباراة من قبل الحكم ،  اقرب مكان للمخالفة ،أو من حيث يجب على الالعب أن ينفذ رمية إلادخال عند 07-2-2

 .باستثناء خلف اللوحة مباشرة 

 ند امتداد خط املركز مقابل طاولة املسجل  يجب أن تنفذ رمية الادخال الالحقة ع 07-2-3

 :في الحاالت التالية 

  عند بداية جميع الفترات عدا الفترة ألاولى. 

 عن خطأ فني، سوء سلوك أو خطأ عدم أهلية حرة ناجمة(رميات)عقب رمية . 

ط املركز مقابل طاولة يجب على الالعب املنفذ لرمية إلادخال أن يضع إحدى قدميه على أحد جانبي امتداد خ

  .بالفريق في أي مكان على أرض امللعب  املسجل، ويحق له أن يمرر الكرة الى زميل 

دقيقتين أو أقل من الفترة  الرابعة وفي كل فترة   إضافية ،عقب وقت مستقطع ( 2) عندما تظهر على ساعة املباراة 07-2-4

عند خط  الخلفية ، يجب أن تنفذ رمية إلادخال الالحقةتم منحه للفريق املستحق  لحيازة الكرة من منطقته 

 .ألامامية للفريق مقابل طاولة املسجل املنطقةإلادخال في 

الفريق املستحق للكرة،يجب أن تنفذ  عقب خطأ شخص ي ارتكبه العب من الفريق الذي يسيطر على كرة حية ،أو 07-2-5

 .رمية إلادخال الالحقة من اقرب مكان لوقوع املخالفة 

الحرة،  يجب أن تنفذ رمية إلادخال  امليدانية أو الرميةصابة حيثما تدخل الكرة في السلة،لكن ال يتم احتساب إلا  07-2-6

 .الالحقة عند امتداد خط الرمية الحرة

 :               عقب إصابة ميدانية ناجحة أو رمية حرة أخيرة أو وحيدة ناجحة 07-2-7

  أن ينفذ رمية إلادخال من أي مكان خلف خط النهاية إلصابة غير املسجل ليستطيع أي العب من الفريق .

وهذا ينطبق أيضا بعد أن يسلم أو يضع الحكم الكرة تحت تصرف الالعب املنفذ لرمية إلادخال بعد الوقت 

 .املستقطع أو بعد أي إيقاف للمباراة عقب إصابة ميدانية ناجحة أو رمية حرة أخيرة أو وحيدة ناجحة 

 و 
ً
أو الى الخلف، ويمكن للكرة أن تمرر بين أعضاء /يمكن لالعب الذي ينفذ رمية إلادخال أن يتحرك جانبيا

الخمس ثوان يبدأ عندما تكون الكرة تحت تصرف أول العب خارج ( 5)الفريق خلف خط النهاية، لكن احتساب 

 .الحدود
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 Rule                           قاعدة 06-3

 : أاليجب على الالعب املنفذ لرمية إلادخال  07-3-0

  من يده الكرة إلطالقخمس ثوان ( 5)يستنفذ أكثر من. 

  (.يديه)يخطو الى أرض امللعب بينما تكون الكرة في يده 

 يتسبب في أن تلمس الكرة خارج الحدود، بعد أن تم رميها في رمية إلادخال. 

  آخريلمس الكرة في امللعب قبل أن تلمس 
ً
 .العبا

  يتسبب في أن تدخل الكرة بالسلة مباشرة . 

 الاتجاهين ،  يتحرك من منطقة رمية الادخال املحددة  خلف خط الحدود بشكل أفقي في اتجاه واحد أو كال

وعلى كل من املسموح له ان يتحرك من .متر واحد قبل اطالق الكرة( 1)بحيث ال يتجاوز ما مجموعه مسافة 

 .خلف مباشرة طاملا تسمح الظروف بذلكخط الحدود الى ال

07-3-2  
ا
 :خالل رمية الادخال يجب على الالعبين آلاخرين الا

 يتجاوزوا بأي جزء من أجسامهم خط الحدود قبل أن ترمى الكرة عبرخط الحدود. 

   واحد من الالعب املنفذ لرمية إلادخال، عندما يكون ملوقع رمية  متر( 0)على مسافة تقل عن  يتواجدوا

 . مترين بين خط الحدود وأية عوائق خارج الحدود( 2)إلادخال حيز يقل عن 

 .يعتبر مخالفة  3-07كسر ما ورد في املادة 

 .تمنح الكرة للمنافسين لرمية إدخال من موقع رمية إلادخال ألاصلية:  Penalty  الجزاء 06-2

 

 Time out الوقت املستقطع - 04 مادة

 Definition تعريف  0 -04

 .للمباراة بطلب من املدرب أو مساعد املدرب( إيقاف)الوقت املستقطع هو قطع             

 Rule قاعدة04-4

 .دقيقة واحدة( 0)يجب أن يدوم كل وقت مستقطع  08-2-0

 .الوقت املستقطع يمكن الحصول على الوقت املستقطع أثناء فرصة  08-2-2

 :تبدأ فرصة الوقت املستقطع عندما 08-2-3

   وبعد أن ينهي الحكم اتصاله مع طاولة املسجل ولكال الفريقين ةتصبح الكرة ميتة وساعة املباراة متوقف ،. 

 تصبح الكرة ميتة بعد رمية حرة أخيرة أو وحيدة ناجحة ولكال الفريقين. 

 إلصابة غير املحرز ل يتم إحراز إصابة ميدانية ، للفريق.  

 تنتهي فرصة الوقت املستقطع عندما تكون الكرة تحت تصرف العب لرمية ادخال او للرمية الحرة ألاولى او  08-2-4

 . الوحيدة

 :يمنح كل فريق يمكن ان  5 -08-2

  (2  )،وقتين مستقطعين خالل النصف ألاول من املباراة 

 (3  )خالل النصف الثاني من املباراة مع وقتين مستقطعين كحد أعلى  في  ثالث اوقات مستقطعة 
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 آخر دقيقتين من النصف الثاني من املباراة ،

  واحد  خالل كل فترة اضافية( 0)وقت مستقطع . 

 .املستغلة للنصف الثاني أو الفترة إلاضافية غير يسمح بترحيل ألاوقات املستقطعة ال 08-2-6

، ما لم يتم منح الوقت املستقطع عقب يحتسب الوقت  08-2-7
ً
املستقطع على الفريق الذي بادر مدربه بالطلب أوال

 .إلاعالن عن مخالفة  إصابة ميدانية سجلت بواسطة املنافسين وبدون 

دقيقتين أو اقل في الفترة ( 2)عندما تظهر على ساعة املباراة  إلصابة ال يسمح بالوقت املستقطع للفريق املسجل ل 08-2-8

 . أو بعد اصابة ميدانية ناجحة ما لم يوقف الحكم املباراة الرابعة،أو في أي فترة إضافية ، 

 Procedure                                                                                                                                                      لاجراء 04-3

يجب عليه أن يؤسس اتصال بصري مع . للمدرب أو مساعد املدرب فقط الحق في طلب الوقت املستقطع  08-3-0

 يديه باإلشارة املسجل أو يجب عليه التوجه الى طاولة املسجل ويطلب بو 
ً
، مستخدما

ً
 مستقطعا

ً
ضوح وقتا

 .التقليدية الخاصة

 .لغاء طلب الوقت املستقطع فقط قبل أن تنطلق إشارة املسجل ملثل هذا الطلبإيسمح ب 08-3-2

 :فترة الوقت املستقطع  08-3-3 

 تبدأ عندما يطلق الحكم صافرته ويعطى إشارة الوقت املستقطع. 

 افرته ويشير الى الفريقين للعودة الى  امللعبتنتهي عندما يطلق الحكم ص. 

 للوقت  08-3-4
ً
يجب على املسجل، حاملا تبدأ فرصة الوقت املستقطع، أن يطلق إشارته لكي يشعر الحكام أن طلبا

 ، أن . املستقطع قد حصل
ً
 مستقطعا

ً
يجب على امليقاتي، إذا سجلت إصابة ميدانية ضد الفريق الذي طلب وقتا

 ويطلق إشارته يوقف ساعة امل
ً
 . باراة فورا

قبل بدء الفترة  الثانية،  الرابعة أو أي فترة )يسمح لالعبين أثناء الوقت املستقطع  وخالل فترة الاستراحة  08-3-5

مغادرة أرض امللعب والجلوس على مقعد الفريق، كما يسمح ألفراد مقعد الفريق  الدخول ألرض امللعب ( إضافية

 .حيز العائد ملنطقة مقعد الفريق، شريطة بقائهم في ال

إذا تم طلب الوقت املستقطع من قبل أيا من الفريقين بعد أن تم وضع الكرة تحت تصرف رامي الرمية الحرة  08-3-6

 : الوحيدة ، يسمح بالوقت املستقطع إذا  للرمية الحرة ألاولى أو

   كانت الرمية الحرة ألاخيرة أو الوحيدة ناجحة. 

 كانت الرمية الحرة ألاخيرة أو الوحيدة متبوعة برمية إدخال عند امتداد خط املركز مقابل طاولة املسجل . 

   الحرة، ويسمح ( الرميات) تم احتساب خطأ بين الرميات الحرة، في هذه الحالة يجب أن تستكمل الرمية 

 .بالوقت املستقطع قبل تنفيذ جزاء الخطأ الجديد

 ن تصبح الكرة حية بعد الرمية الحرة ألاخيرة أو الوحيدة، في هذه الحالة يسمح بالوقت تم احتساب خطأ قبل أ 

 .املستقطع قبل تنفيذ جزاء الخطأ الجديد

  تم احتساب مخالفة قبل أن تصبح الكرة حية بعد الرمية الحرة ألاخيرة أو الوحيدة، في هذه الحالة، يسمح

 .بالوقت املستقطع قبل تنفيذ رمية إلادخال
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واحد، يتم ( 0)أو حيازة للكرة  ناجمة عن جزاء أكثر من خطأ / في حال مجموعة متتابعة من الرميات الحرة و                

 .التعامل مـع كـل مجموعـــة علـى حده

 

                             Substitution       التبديل – 06مادة  

 Definition                   تعريف 0 -06

 ( إيقاف)التبديل هو قطع                
ً
 .للمباراة بطلب من البديل ليصبح العبا

 Rule    قاعدة 06-4

 .خالل فرصة التبديل( أو أكثر ) يسمح للفريق تبديل العب  09-2-0

 :تبدأ فرصة التبديل عندما 09-2-2

  الحكم اتصاالته مع طاولة املسجل ولكال الفريقينتصبح الكرة ميته وتوقفت ساعة املباراة ، وبعد أن ينهي 

 تصبح الكرة ميتة بعد رمية حرة أخيرة أو وحيدة ناجحة ولكال الفريقين. 

  ( للفريق الذي لم يسجل ) دقيقتين أوأقل في  2.00))وتم احتساب اصابة ميدانية عندما يظهرعلى ساعة املباراة

 .الفترة الرابعة أوفي أي فترة اضافية

 . لرميه حرة أولى أو وحيدة تنتهي فرصة التبديل عندما تكون الكرة تحت تصرف العب لرمية إدخال أو  09-2-3

 الى املباراة أو ترك  09-2-4
ً
 ،على التوالي   العودة مجددا

ً
، والبديل الذي أصبح العبا

ً
ال يستطيع الالعب الذي أصبح بديال

 :شغيل لساعة املباراة ما لم املباراة حتى تصبح الكرة ميتة مرة أخرى بعد حدوث ت

  خمسة العبين داخل امللعب( 5)ينقص الفريق ألقل من. 

 بعد أن استبدل بطريقة  يتواجد الالعب املستحق لرميات حرة كنتيجة لتصحيح غلط على مقعد الفريق

 .مشروعه

ميدانية ناجحة عندما تظهر  عندما تتوقف ساعة املباراة على إثر إصابةصابة يسمح بالتبديل للفريق محرز إلا ال  09-2-5

 .أو أقل في الفترة الرابعة وفي كل فترة اضافية ، ما لم يوقف الحكم املباراة(   2.00)على ساعة املباراة 

 Procedure                                                                          لاجراء 06-3

الذهاب الى طاولة التسجيل ( ليس املدرب أو مساعداملدرب ) للبديل فقط الحق في طلب التبديل، ويجب عليه  09-3-0 

وأن يطلب التبديل بوضوح من خالل اعطاء الاشارة الخاصة بالتبديل بواسطة يديه أوالجلوس على مقعد 

 . التبديل
ً
 للعب فورا

ً
 .ويجب عليه أن يكون جاهزا

 .لغاء طلب التبديل، قبل أن تنطلق إشارة املسجل ملثل هذا الطلبيسمح با 09-3-2

 للتبديل قد حصل 09-3-3
ً
 .يجب على املسجل، حاملا تبدأ فرصة التبديل، أن يطلق إشارته لكي يشعر الحكام أن طلبا

يشير اليه يجب على البديل البقاء خارج خط الحدود الى أن يطلق الحكم صافرته ، يعطي إشارة التبديل  و  09-3-4

 .ليدخل أرض امللعب

 .يسمح لالعب املستبدل أن يتوجه الى مقعد فريقه مباشرة من دون إخطار أي من الحكم أو املسجل 09-3-5

الخامس أو املستبعد بعدم ( 5)يجب أن يتم التبديل بأسرع ما يمكن، ويجب أن يستبدل الالعب املرتكب لخطأه   09-3-6

 
ً
  31خالل) ألاهليه فورا

ً
فإذا  كان هناك تأخير للمباراة، برأي الحكم، يتم احتساب وقت (. ثالثون ثانية تقريبا
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 يمكن احتساب خطأ فني على مدرب الفريق مستقطع على الفريق املخالف ، وإذا لم يتبق للفر 
ً
 مستقطعا

ً
يق وقتا

 (.Bيسجل )لتأخيره املباراة، 

إذا تم طلب التبديل خالل الوقت املستقطع أو استراحة اللعب، بخالف إستراحة الشوط ألاول، توجب على البديل  09-3-7

 .أن يخطر املسجل قبل دخوله املباراة

 :الرمية الحرة ألنه إذا ما توجب استبدال رامي  09-3-8

            صيب   أ . 

  الخامس( 5)ارتكب خطأه . 

 قد تم استبعاده. 

الحرة من قبل بديله الذي اليسمح  باستبداله ثانية حتى يكون قد لعب بالفترة ( الرميات)يجب أن تنفذ الرمية 

 .التالية من تشغيل ساعة املباراة 

الفريقين بعد أن وضعت الكرة تحت تصرف رامي الرمية الحرة للرمية الحرة إذا تم طلب التبديل من قبل اى من  09-3-9

 :ألاولى أو الوحيدة ، يسمح بالتبديل إذا 

   كانت الرمية الحرة ألاخيرة أو الوحيدة ناجحة. 

 كانت الرمية الحرة ألاخيرة أو الوحيدة متبوعة برمية إدخال عند امتداد خط املركز مقابل طاولة املسجل. 

  بالتبديل   الحرة ويسمح ( الرميات )احتساب خطأ بين الرميات الحرة ، في هذه الحالة، يجب أن تستكمل الرمية تم

 .قبل تنفيذ الخطأ الجديد

  تم احتساب خطأ قبل أن تصبح الكرة حية بعد الرمية الحرة ألاخيرة أوالوحيدة، في هذه الحالة،يسمح بالتبديل قبل

 .تنفيذ جزاء الخطأ الجديد

 احتساب مخالفة قبل أن تصبح الكرة حية بعد الرمية ألاخيرة أو الوحيدة، في هذه الحالة، يسمح بالتبديل قبل  تم

 .تنفيذ رميه إلادخال

جزاء خطــأ واحد،يتم التعامل مع كل مجموعة ( 0)في حال مجموعة متتابعة من الرميات الحرة الناجمة عن أكثر من       

 .على حده

 Game lost by forfeit  االنسحاباملباراة خسارة  – 41مادة  

 Rule   قاعدة  41-0 

 :يخسر الفريق املباراة باالنسحاب إذا  

   خمسة عشر دقيقة على زمن ( 05)خمسة العبين جاهزين للعب بعد( 5)لم يتواجد الفريق أو لم يتمكن من تحضير

 .بدء املباراة 

  حال بأفعاله دون لعب املباراة. 

  أن طلب منه الحكم ألاول ذلكرفض اللعب بعد. 
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 Penalty                                                                  الجزاء  41-4

صفر ( 1)عشرون الى صفر إضافة الى حصول الفريق املنسحب على ( 1-21)تمنح املباراة للمنافسين وتكون النتيجه  21-2-0

 .من النقاط بالتصنيف

وبالنسبة للمباريات (. ملعبه وخارج ملعبه)يخسر الفريق الذي ينسحب املجموع الكلي للنقاط في املباريات من مرتين  21-2-2

فإن الفريق الذي ينسحب من املباراة ألاولى، الثانية أو الثالثة سوف ( بمباراتين من أصل ثالث مباريات: الفائز )ألاقصائية 

الفائز في ثالث مباريات من أصل )ألاقصائية  وهذا ال ينطبق على املباريات. ة باالنسحابيخسر تسلسله أو املباريات ألاقصائي

 (.خمس مباريات

إذا إنسحب فريق للمرة الثانيه في إحدى املنافسات،يجب أن يستبعد من املنافسه وتلغى كافة نتائج املباريات  21-2-3

 .امللعوبة من قبل هذا الفريق

 

          Game lost by default        املباراة  اإلخفاقخسارة  – 40مادة  

 Rule                                                                                 قاعدة40-0

 .ن للعبسوف يخسر الفريق املباراة باإلخفاق إذا قل عدد العبي الفريق أثناء املباراة عن العبين اثنين داخل امللعب جاهزي

 

 Penalty  الجزاء 40-4

، تبقى النتيجة كما هي عند وقت إلايقاف 20-2-0
ً
إذا كان الفريق الذي منح الفوز . إذا كان الفريق الذي منح الفوز متقدما

نقطة واحدة ( 0)سوف يحصل الفريق املخفق على . اثنان الى صفر( صفر  - 2) غير متقدم، فإن النتيجة تسجل لصالحه 

 .بالتصنيف

فإن الفريق الذي يخفق في املباراة ألاولى أو ( ملعبه وخارج ملعبه)للمجموع الكلي للنقاط في املباريات من مرتين  20-2-2

 .الثانية سوف يخسر تسلسله باإلخفاق
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 Rule Five - Violations                                                                                                     املخالفات –القاعدة الخامسة 

 Violations  املخالفات – 44مادة 

 Definition    تعريف 44-0

 .املخالفة هي كسر للقواعد             

 Penalty   الجزاء 44-4

 تمنح الكرة للمنافس لرمية إدخال عند أقرب مكان لوقوع املخالفة،  استثناء خلف اللوحة مباشرة، ما لم   

 .بخالف ذلك يرد  القواعد

 

  Player out- of- bounds and ball out- of- bounds  الالعب خارج الحدود والكرة خارج الحدود – 43مادة  

 Definition  تعريف 43-0

 يكون الالعب خارج الحدود عندما يلمس أي جزء من جسمه ألارض أو أي جسم آخر، بخالف العب ، على، فوق  23-0-0

 .أو خارج خط الحدود

 : تكون الكرة خارج الحدود عندما تلمس 23-0-2

  العبا أو أي شخص آخر خارج الحدود. 

 ألارض أو ش يء على، فوق أو خارج خط الحدود. 

  ،اللوحتان من الخلف أو أي ش يء فوق أرض امللعبدعائم اللوحة. 

 Rule   قاعدة  43-4

أن تخرج خارج الحدود حتى لو كان  يكون املتسبب في إخراج الكرة خارج الحدود آخر العب ملسها أو ملسته قبل 23-2-0

 .خروج الكرة خارج الحدود بلمسها ش يء بخالف العب

ملسها من قبل العب أو ملسها لالعب متواجد على أو خارج خط الحدود ، إذا خرجت الكرة خارج الحدود بسبب  23-2-2

 .فإن ذلك الالعب يكون املتسبب في خروج الكرة خارج الحدود

الى خارج الحدود أو الى منطقته الخلفية أثناء كرة ممسوكة، تحدث حالة كرة ( أكثر من العب ) إذا تحرك العب  23-2-3

 .قفز

 

 Dribbling ملحاورةا/ التنطيط  – 42مادة   

 Definition   تعريف 42-0

هي حركة الكرة الحيه التي يتسبب بها العب يسيطر على تلك الكرة بحيث يرمي،يدفع،يدحرج  (التنطيط) املحاوره 24-0-0

 .بها على ألارض أو يتعمد رميها باتجاه اللوحه

بها  تنطيطعندما يحقق العب السيطرة على كرة حية داخل امللعب، برميها،  دفعها، دحرجتها أو ال تنطيطبدأ الي 24-0-2

 آخر
ً
 .على ألارض أو تعمد رميها باتجاه اللوحة ومعاودة ملسها ثانية قبل أن تلمس العبا

عندما يلمس الالعب الكرة بكلتا يديه في ذات الوقت أو أن يسمح للكرة أن تستقر على يده أو كلتا  تنطيطنتهي الي

 .يديه
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 آخر قبل أن يلمسها ثانية بيده  شريطة أن تلمس الكرة ألارض أو  تنطيطويسمح برمي الكرة في الهواء أثناء ال
ً
العبا

 . الالعب الذي رماها

 . يسمح لالعب القيام بها عندما ال تكون الكرة على تماس مع يده ليس هناك من حد لعدد الخطوات التي

 بالكرة 24-0-3
ً
 .يعتبر الالعب الذي يفقد السيطرة على كرة حية داخل امللعب عن غير قصد ثم يستعيدها متعثرا

 :تنطيطالتالية ال تعتبر  24-0-4

 التصويبات املتتالية من أجل إصابة ميدانية. 

  تنطيطبداية أو نهاية الالتعثر بالكرة في. 

 محاوالت حصول السيطرة على الكرة بدفعها عن جوار الالعبين آلاخرين. 

 ضرب الكرة من سيطرة العب آخر. 

 قطع تمريرة وكسب السيطرة على الكرة. 

  ترتكب مخالفة املش ي قذف الكرة من يد ألخرى ثم تركها تستقرعلى إحدى أو كلتا اليدين قبل أن 
ا
تلمس ألارض،شريطة الا

 Rule    قاعدة   42-4

 مرة ثانية بعد أن أنهى محاورته ألاولى، ما لم يكن قد فقد السيطرة على كرة حية داخل امللعب  تنطيطال يسمح لالعب بال            

 :بين املحاورتين بسبب

  ميدانيةإلصابة تصويبه. 

 ملس الكرة من قبل منافس. 

 ست بعد ذلك من العب آخر
ُ
 .تمريرة أو تعثر ثم ملست أو مل

 

 Traveling  املش ي  –  45مادة  

 Definition    تعريف 45-0

املش ي هو حركة غير قانونية ، تتجاوز الحدود املوضحة في هذه املادة ، بإحدى أو كلتا القدمين ، في أي اتجاه خالل  25-0-0

 .إمساك كرة حية داخل امللعب

الارتكاز هو حركة قانونية يخطو خاللها الالعب املمسك بكرة حية داخل امللعب مرة أو اكثر من مرة بنفس القدم في أي  25-0-2

 .اتجاه ، بينما بقيت القدم ألاخرى املسماة قدم الارتكاز على تماس في نفس النقطة مع ألارض

 Rule                     قاعدة 45-4

 : ذي يمسك كرة حية داخل امللعب تأسيس قدم ارتكاز لالعب ال 25-2-0

 أثناء الوقوف بكلتا القدمين على ألارض: 

 .لحظة رفع إحدى القدمين ، تصبح ألاخرى قدم ارتكاز  -

 أثناء التحرك: 

 .  إذا كانت إحدى القدمين تالمس ألارض ، تصبح هذه القدم هي قدم الارتكاز   -

بالهبـوط علـى ألارض بكلتا قدميه في آن واحد،من لحظة إذا كانت كلتا القدمين غيرمالمستين لألرض وقام الالعب  -

 .رفع إحدى القدمين ، تصبح ألاخرى قدم الارتكاز 

إذا كانت كلتا القدمين غير مالمستين لألرض وقام الالعب بالهبوط على ألارض بإحدى قدميه ، عندها تصبح تلك  -

بالهبوط على كلتا قدميه في آن واحد ، عندها ال تكون فإذا قفز الالعب على تـلك القـدم وتوقف . القدم قدم الارتكاز 

 .أي من القدمين قدم ارتكاز 
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 :التقدم بالكرة لالعب الذي أسس قدم ارتكاز أثناء سيطرته على كرة حية داخل امللعب 25-2-2

  أثناء الوقوف بكلتا القدمين على ألارض: 

 ( لليدين)كرة لليد ، ال يسمح برفع قدم الارتكاز قبل ترك ال تنطيطللبدء بال -

ميدانية ، يسمح لالعب بان يقفز على قدم الارتكاز ، على أن ال تعود أي من إلصابة للتمرير أو التصويب  -

 ( .لليدين)القدمين الى ألارض قبل ترك الكرة لليد 

   أثناء التحرك : 

وان يهبط على إحدى أو كلتا  ميدانية ، يسمح لالعب بان يقفز على قدم الارتكاز إلصابة للتمرير أو التصويب  -

القدمين في آن واحد، بعد ذلك ، احدى أو كلتا القدمين يمكن أن يتم رفعها عن ألارض ، لكن  ال يسمح 

 ( . اليدين)بعودة أي من القدمين الى ألارض قبل ترك الكرة لليد 

 (اليدين)، ال يسمح برفع قدم الارتكاز قبل ترك الكرة اليد  تنطيطللبدء بال -

   أثناء الوصول الى وقوف بينما ال تكون أي من القدمين قدم الارتكاز: 

 ( .اليدين)، اليسمح برفع أي من القدمين قبل ترك الكرة اليد  تنطيطللبدء بال -

ميدانية ، يمكن إلحدى أو كلتا القدمين أن ترفع على أن ال تعود الى ألارض إلصابة للتمرير أو التصويب  -

 ( .دينالي)قبل ترك الكرة لليد 

           :الالعب الواقع ، املمدد أو الجالس على ألارض  25-2-3

  من املشروع عندما يقع العب ممسك بالكرة على ألارض وينزلق، أو أثناء تمدده أو جلوسه على ألارض  يكون 

 .أن يعاود السيطرة على الكرة

 وهو ممسك بالكرة تكون مخالفه إذا قام الالعب بعد ذلك بالتدحرج، إو أن يحاول الوقوف. 

 Three seconds  ثالث ثوان  –  47مادة  

 Rule    قاعدة 47-0

يجب على الالعب أن ال يبقى في املنطقة املحرمة للمنافسين اكثر من ثالث ثوان متواصلة ، عندما يكون فريقه  26-0-0

 .مسيطرا على كرة حية في املنطقة ألامامية وساعة املباراة في حالة دوران 

 :يجب السماح لالعب الذي  26-0-2

 يسعى في املحاولة ملغادرة املنطقة املحرمة. 

  قد   يكون في املنطقة املحرمة عندما يكون هو أو أحد زمالئه بالفريق في وضع التصويب وتترك الكرة أو تكون

 .ميدانية إلصابة الالعب  في تصويبه ( يدي)تركت للتو يد 

  ثالث ثوان ( 3)ب من اجل إصابة ميدانية بعد أن تواجد هناك القل من يحاور في املنطقة املحرمة ليصو. 

 .يجب على الالعب أن يضع كلتا قدميه على ألارض خارج املنطقة املحرمة لكي يثبت نفسه خارج املنطقة املحرمة  26-0-3
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 Closely guarded player  الالعب املطبق عليه –  46مادة  

            Definition                                   تعريف      27-0

يكون الالعب املمسك لكرة حية داخل امللعب مطبقا عليه عندما يكون منافس في وضع دفاع قانوني فعال على   

 .متر واحد ( 0)مسافة ال تزيد عن 

    Rule         قاعدة 46-4

 .خمس ثوان ( 5)يمرر، يصوب أو يحاور بالكرة خالل يجب على الالعب املطبق عليه أن                  

 

 Eight seconds        ثماني ثوان – 44مادة  

 Rule                                           قاعدة44-0

 :حيثما 44-0-0

 يحقق العب السيطره على كرة حيه في منطقته الخلفيه. 

  لمس بطريقة
ُ
مشروعه من قبل أي العب في املنطقة الخلفيه وتبقى السيطره من رمية إدخال، تلمس الكرة او ت

على الكرة في املنطقة الخلفيه لفريق ذلك الالعب املنفذ لرمية إلادخال، يجب على ذلك الفريق ان يتسبب بنقل 

 .ثماني ثوان( 8)الكرة الى منطقته ألاماميه خالل 

 :ما يتسبب الفريق بنقل الكرة الى منطقته ألاماميه كل 44-0-4

  تلمس الكرة التي ليست تحت سيطرة أي العب املنطقة ألامامية. 

  تلمس بطريقة مشروعه من قبل العب مهاجم والذي  تكون كلتا قدميه على تماس مع منطقته ’تلمس الكرة أو

 . ألاماميه

  تلمس بطريقة مشروعه من قبل العب مدافع والذي يكون جزءا من جسده على تماس مع ’تلمس الكرة أو

 . منطقته الخلفيه

 تلمس الكرة الحكم والذي يكون جزءا من جسده على تماس مع املنطقة ألاماميه للفريق املسيطر على الكرة. 

  خالل التنطيط من املنطقة الخلفيةالى املنطقة الامامية ،الكرة وكلتا قدمي املنطط تماما على تماس مع املنطقة

 .ألاماميه

 كانت له السيطرة السابقة على  الثماني ثوان  بأي وقت متبقي عندما يتم منح الفريق الذي( 8)سوف تستمر فترة  28-0-3

 :    الكرة رمية إدخال في املنطقة الخلفية، كنتيجة الى

   خروج الكرة خارج الحدود. 

  العب من نفس الفريق قد أصيب. 

  حالة كرة قفز. 

  خطأ  مزدوج. 

 الغاء جزاءات متكافئة على كال الفريقين . 
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   seconds 24                                                             ثانية  42 –  46مادة  

 Rule                                                                 قاعدة46-0

 :حيثما  46-0-0

 يحقق العب السيطرة على كرة حية على أرض امللعب  ، 

  تلمس بطريقة مشروعه من قبل أي العب على أرض امللعب وتبقى السيطره على ’إدخال، تلمس الكرة أو من رمية

يجب على ذلك الفريق أن يحاول التصويب إلصابه ميدانيه  الكرة لفريق ذلك الالعب املنفذ لرمية إلادخال،

 .ثانيـة ( 24)خالل

 :ثانية ( 24)ميدانيـة خالل إلصابة التصويبة  ملشروعيـة     

  و .الالعب قبل أن تنطلق إشارة ساعة التسديد( يدي)يجب أن تترك الكرة يد 

  الالعب ، يجب أن تلمس الكرة الحلقة أو أن تدخل السلة ( يدي)بعد أن تترك الكرة يد. 

ديد بينما تكون إ شارة ساعة التس ثانية وتنطلق( 24)ميدانية قرب نهاية فترة إلصابة عندمـا تتـم محاولـة تصويبـه  29-0-2

 : الكرة في الهواء

   صابة إذا دخلت الكرة السلة ، لم تحدث مخالفة ، ويتم التغاض ي عن إلاشارة وتحتسب إلا. 

  إذا ملست الكرة الحلقة لكنها لم تدخل السلة ، لم تحدث مخالفة ويتم التغاض ي عن إلاشارة وتستمر املباراة. 

 وعلى كل، إذا حقق املنافسون سيطرة فورية وواضحة على الكرة يتم .إذا أخطأت الكرة الحلقة، تحدث مخالفة

 . التغاض ي عن إلاشارة وتستمر املباراة

 .يجب أن تطبق كافة القيود املتعلقة بالتأثير على الهدف واعاقة الكرة         

 Procedure        لاجراء 46-4

 :إذا تم إيقاف املباراة من قبل الحكم ضبط ساعة التسديديجب اعادة   29-2-0

  املسيطر على الكرة غير من قبل الفريق( ليس ألن الكرة خرجت خارج الحدود)ةلخطأ أو مخالف. 

 ألي سبب مشروع من قبل الفريق الغير مسيطر على الكرة. 

  ألي سبب مشروع غير مرتبط بأي من الفريقين.  

 عندها . في هذه الاحاالت تمنح حيازة الكرة لنفس الفريق الذي كانت له السيطره السابقه على  الكرة         

  ثانية( 24)الخلفيه، يجب إعادة ضبط ساعة التسديد الى  املنطقةإذا تم منح رمية إلادخال في. 

  ايليالامامية ، يجب إعادة ضبط ساعة التسديد كم املنطقةإذا تم منح رمية إلادخال في: 

ثانية أو أكثر عندما توقفت املباراة ، ال يتم إعادة ضبط ساعة ( 04)اذا كان يظهر على ساعة التسديد -

 .بل تستمر من الوقت الذي توقفت عنده، التسديد

املباراة، يتم إعادة ضبط ساعة التسديد الى  ثانية أوأقل عندما توقفت( 03)اذا كان يظهر على ساعة التسديد -

   .ثانية( 04)

في اعتقاد الحكم . ومع ذلك اذا تم ايقاف اللعبة من قبل الحكام الي سبب وجيه ال عالقة له باي من   الفريقين و  

ان ضبط ساعة التسديد من شانه ان يضع الفريق املنافس في ضرر ، فيجب ان تستمر ساعة التسديد من الوقت 

 .الذي توقفت عنده
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فيما اذا استحق الفريق املنافس  بعد ايقاف املباراة من قبل . ثانية( 24)يجب إعادة ضبط ساعة التسديد الى  29-2-2

 . الحكام اثر خطأ أو مخالفة من قبل الفريق املسيطر على الكرة 

 :يجب إعادة ضبط ساعة التسديد الى، بعد ان ملست الكرة حلقة الفريق املنافس  29-2-3

 24 ، اذا استعاد الفريق املنافس السيطرة على الكرة  ثانية. 

 04  ثانية ، إذا كان الفريق الذي استعاد السيطرة على الكرة هو ذات الفريق الذي كان مسيطرا على الكرة   

 .قبل ملسها للحلقة

ن الفريقين إذا انطلق صوت ساعة التسديد بالغلط أثناء سيطرة أحد الفريقين على الكرة ، أو لم يكن أي م 29-2-4

 .مسيطرا على الكرة ، يجب التغاض ي عن إلاشارة وتستمر املباراة 

إذا كان في تقدير الحكم أن الفريق املسيطر على الكرة قد تضرر فيجب أن توقف املباراة وان يتم على كل حال 

 .تصحيح ساعة التسديد وان تمنح حيازة الكرة لذلك الفريق 
 

 

 

 Ball returned to the backcourt    نطقة الخلفيةعودة الكرة الى امل – 31مادة  

 Definition                                                                                   تعريف 31-0

31-0-0  
ً
 :ذاإعلى كرة حية في منطقته الامامية  يكون الفريق مسيطرا

  الامامية بكلتا قدميه، بينما يكون ممسكا ، حامال ، محاورا للكرة في املنطقة العب من هذا الفريق على تماس مع منطقته

 الامامية، أو

 قته الامامية طالكرة في حالة تمرير بين العبي هذا الفريق في من  . 

ية اذا كان آخر من مامية بعودة الكرة بطريقة غير مشروعة الى منطقته الخلفيتسبب الفريق املسيطر على كرة حية في املنطقة ألا  31-0-2

  :يلمس الكرة في منطقته ألامامية ، العبا من هذا الفريق وأول من يلمس الكرة العبامن هذا الفريق

  الذي جزء من جسده على تماس مع املنطقة الخلفية أو 

  ن تلمس الكرة املنطقة الخلفية لهذا الفريق أبعد. 

 .رميات إلادخال  مامية بما فيهاينطبق هذا الحظرعلى جميع أوضاع الفريق في منطقته ألا 

وعلى أية حال، فـأن الحظرالينطبق على الالعب الذي يقفزمن منطقته ألامامية، يؤسس سيطرة جديدة لفريقه وهو ما زال في 

 .الهواء وبعدها يهبط مع الكرة في منطقة فريقه الخلفية

 Rule       قاعدة 31-4

 .منطقته الامامية التسبب بعودة الكرة بطريقة غير مشروعة الى منطقته الخلفيةيسمح للفريق املسيطرعلى كرة حية في  ال

 Penalty الجزاء 31-3

 .مباشرة ة، بإستثناء خلف اللوحةمن أقرب مكان لوقوع املخالف ةيتم منح الكرة للمنافسين لرمية إدخال من منطقتهم ألامامي
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  Goal tending and interference                                                         التأثير على الهدف واعاقة الكرة – 30مادة  

                           Definition     تعريف 30-0

 : ميدانية أو رمية حرةإلصابة التصويبة  30-0-0

  الالعب من وضع التصويب( يدي)تبدأ عندما تغادر الكرة يد. 

 تنتهي عندما: 

 .الكرة مباشرة بالسلة من أعلى وتستقر بها أو تمر من خالل السلةتدخل  -

 .ليس من احتمال بدخول الكرة بالسلة -

 .تلمس الكرة الحلقة -

 .تلمس الكرة ألارض -

 .تصبح الكرة ميته -

 Rule                                                                                     قاعدة30-4

 :ميدانية عندما يلمس العب الكرة بينما تكون بأكملها فوق مستوى الحلقة وإلصابة حدث التأثير على الهدف خالل تصويبه ي 30-2-0

 تكون في حالة هبوط نحو السلة،أو 

  بعد أن تلمس اللوحة. 

حو السلة وقبل أن تلمس يحدث التأثير على الهدف خالل تصويبه لرمية حرة عندما يلمس العب الكرة وهي  في حالة طيران ن 30-2-2

 .الحلقة

 :يسري حظر التأثير على الهدف الى أن 30-2-3

 يتبين بأنه لم يعد إمكانية للكرة لدخولها السلة. 

 تلمس الكرة الحلقة. 

 :تحدث إعاقة الكرة عندما 30-2-4

  ميدانية او رمية حرة إلصابة يلمس العب السلة أو اللوحة بينما تكون الكرة على تماس مع الحلقة بعد تصويبه 

 .أخيرة أو وحيدة

 إضافيه، بينما ال يزال هناك حره ( رميات)ه حره متبوعه برميه يلمس العب الكرة، السله اواللوحه بعد رمي

 .إمكانيه لدخول الكرة السلة

 يلمس العب الكرة بالوصول اليها خالل السلة من ألاسفل. 

 لكرة داخل السله وبالتالي يحول دون مرورها من خالل الشبكيلمس العب مدافع الكرة أو السله بينما تكون ا. 

  يتسبب العب باهتزاز السلة أو يمسك بالسلة وبطريقة أدت،حسب قناعة الحكم، الى منع دخول الكرة في

 .السلة أو تسببت بدخولها

 يمسك العب السلة لكي يلعب بالكرة. 

 : عندما 30-2-5

  بيدي العب في وضع التصويب أو تكون الكرة في الهواء أثر تصويبة يطلق الحكم صافرته بينما تكون الكرة

 .ميدانية 

  تنطلق إلاشارة الصوتية لساعة املباراة لنهاية الفترة بينما تكون الكرة في الهواء أثر تصويبة ميدانية. 

 .لدخولها السلةال يجوز ألي العب ملس الكرة بعد أن ملست الحلقة بينما ال تزال هناك إمكانية              

 .يجب أن تطبق كافة القيود املتعلقة بالتأثير على الهدف وإعاقة الكرة            
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 Penalty                                                                          الجزاء  30-3

 كرة للمنافسين لرمية إدخال من خارج الحدود إذا ارتكبت املخالفة من الالعب املهاجم، ال تمنح نقاط، وتمنح ال 30-3-0

 .عند امتداد خط الرمية الحرة، ما لم ينص على  خالف ذلك بالقواعد

 :إذا ارتكبت املخالفة من الالعب املدافع، يمنح الفريق املهاجم 30-3-2

 (0 )نقطة واحدة عند إطالق الكرة لرمية حرة. 

 (2 ) امليدانية بنقطتينصابة نقطتان عند إطالق الكرة من منطقة إلا. 

 (3 ) امليدانية بثالث نقاطصابة ثالث نقاط عند إطالق الكرة من منطقة إلا. 

 .يكون منح النقاط كما لو أن الكرة قد دخلت السلة                

     تم منح الفريق أو الوحيدة ، يافع اثناء الرمية الحرة الاخيرة إذا ارتكب التأثير على الهدف من قبل الالعب املد 30-3-3

 .واحدة متبوعة بجزاء خطأ فني يحتسب على الالعب املدافع ( 0)املهاجم نقطة 

 

 

                  RULE Six Fouls                                                                                                    ألاخطاء -القاعدة السادسة

 Fouls  ألاخطاء – 34مادة  

 Definition                                                                              تعريف 34-0

 .أو سلوك غير رياض ي/الخطأ هو كسر للقواعد متعلق باحتكاك شخص ي غير مشروع مع منافس و32-0-0

يمكن احتساب أي عدد من ألاخطاء ضد الفريق، بغض النظر عن الجزاء وكل خطأ يجب أن يحتسب ويدون في  32-0-2

 لذلك ورقة
ً
 .التسجيل ضد مرتكبه ويجازى تبعا

 

 Contact: General principles             مبادئ عامة –الاحتكاك  – 33مادة 

 Cylinder principle   مبدأ الاسطوانة    0 -33

يعرف مبدأ الاسطوانة مثل الحيز ضمن الاسطوانة الوهمية املشغولة من قبل العب على ألارض، ويشمل الحيز فوق             

     :الالعب وتكون محددة من

 ألامام، براحة اليدين 

 الخلف، باملؤخرة و 

 الجانبين، بالحافة الخارجية للذراعين والساقين. 

والذراعين أمام الجذع بما ال يتجاوز موضع القدمين مع ثني الذراعين بحيث يكون الساعدان ويسمح بمد اليدين 

 لطول قامته
ً
 .والذراعان مرفوعين، ويجب أن تتراوح املسافة بين قدميه تبعا
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 ألاسطوانة مبدأ - 5 الشكل

                                                                                                                        Principle of verticalityمبدأالعامودية 33-4

 بعد من قبل منافس خالل املباراة( اسطوانة)لكل العب الحق في أن يشغل أي موقع             
ً
 .داخل امللعب ليس مشغوال

 .الذي يشغله على ألارض والحيز الذي يعلوه عندما يقفز بشكل عامودي ضمن ذلك الحيزيحمى هذا املبدأ الحيز           

 ويحدث احتكاك بدني مع منافس، الذي سبق أن أسس موقعه ( الاسطوانة)حاملا يغادر الالعب موقعه العامودي   

 ع( الاسطوانة)، يكون الالعب الذي غادر موقعه العامودي (الاسطوانة)العامودي 
ً
 يجازي . ن الاحتكاكمسئوال

ا
يجب الا

 
ً
، أو لكونه مد يديه وذراعيه فوقه وفي حدود (في حدود اسطوانته)الالعب املدافع الرتقائه عن ألارض عاموديا

 . اسطوانته

 يسبب الالعب املهاجم سواء كان على ألارض أو في الهواء الاحتكاك مع الالعب املدافع في وضع دفاعي قانوني 
ا
يجب الا

 :بأن

 دم ذراعيه ليوجد فراغ إضافي لنفسه يستخ( 
ً
 (الدفع بعيدا

  ميدانيةإلصابة يباعد بين ساقيه أو ذراعيه ليحدث احتكاك خالل أو مباشرة بعد تصويبه. 

 Legal guarding Position الوضع القانوني للدفاع                 33-3

 :القانوني للدفاع عندمايكون الالعب املدافع قد أسس الوضع التمهيدي             

 يكون في مواجهة منافسه، و  

   تكون كلتا قدميه على ألارض. 

    
ً
 ، من ألارض الى السقف، ويجوز له أن يرفع ذراعيه ويديه (الاسطوانة)يمتد الوضع القانوني للدفاع فوقه عاموديا

 ولكن يجب عليه إلابقاء عليهما بوضع عامودي 
ً
 .داخل الاسطوانة الوهميةفوق رأسه أو أن يقفز عاموديا

  Who controls the ball                           Guarding a player   الدفاع ضد العب مسيطر على الكرة 33-2

 ) عند الدفاع ضد العب مسيطر على الكرة        
ً
 أو محاورا

ً
 .، فإن عنصري الزمن واملسافة ال يطبقان(ممسكا

الكرة معه أن يتوقع الدفاع عليه ، ويجب عليه أن يكون مهيأ للوقوف أو تغيير اتجاهه يجب على الالعب الذي تكون 

 للدفاع
ً
 قانونيا

ً
 أمامه موقعا

ً
 .حتى وأن تم هذا خالل جزء من الثانية. كلما يتخذ منافسا
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 .يجب على املدافع أن يؤسس املوقع التمهيدي القانوني للدفاع دون إحداث احتكاك قبل أخذ موقعه

أسس الالعب املدافع املوقع التمهيدي القانوني للدفاع، يجوز له أن يتحرك كي يدافع ضد منافسة، لكن ال  حاملا

 .يسمح له بأن يمد ذراعيه، كتفيه، حوضه أو ساقيه ليمنع املحاور من تجاوزه

 مع الكرة، على الحكم استخدام املباد/ عند الحكم على حاالت إلاعاقة 
ً
 :ئ التاليةاملهاجمة املتضمنة العبا

  للدفاع بمواجهة    الالعب بالكرة وكلتا قدميه على 
ً
 قانونيا

ً
 تمهيديا

ً
يجب على الالعب املدافع أن يؤسس موقعا

 .ألارض

  أو الى الخلف في سبيل الحفاظ على موقعه 
ً
، يتحرك جانبا

ً
، يقفز عاموديا

ً
يجوز لالعب املدافع أن يبقى ثابتا

 .التمهيدي القانوني للدفاع

 د التحرك للحفاظ على املوقع التمهيدي القانوني للدفاع برفع إحدى أو كلتا القدمين لوهله طاملا أن يسمح عن

 أو الى الخلف، لكن ليس في اتجاه الالعب بالكرة
ً
 .الحركة تكون جانبا

 في موقع الاحتكاك أ 
ً
 يجب أن يحدث الاحتكاك على الجذع، الحالة التي تعني اعتبار الالعب املدافع متواجدا

ً
 .وال

 للدفاع أن يستدير ضمن اسطوانته كي يتجنب إلاصابة 
ً
 قانونيا

ً
 .يمكن لالعب املدافع، بعد أن أسس موقعا

 . باالحتكاكأي من الحاالت أعاله، سوف يتم اعتبار الالعب بالكرة هو املتسبب  إذا توفر         

 Guarding a player who does not control the ball   الدفاع ضد العب غير مسيطر على الكرة 5 – 33

من حق الالعب غير املسيطر على الكرة أن يتحرك بحرية على أرض امللعب وأن يتخذ أي مكان غير مشغول من العب 

 .آخر

ال يستطيع الالعب املدافع أن . يجب أن يطبق عنصري الزمن واملسافة عند الدفاع ضد العب غير مسيطر على الكرة

 على درجة
ً
أو من السرعة في ممر منافس متحرك بحيث ال يملك ألاخير الوقت أو املسافة / من القرب و يتخذ مكانا

 .الكافيين إما للوقوف أو تغيير اتجاهه

 .واحدة( 0)تتناسب املسافة بشكل مباشر نسبيا مع سرعة الالعب الخصم ، لكن ال تقل عن  خطوة 

د اتخاذه املوقع التمهيدي القانوني للدفاع وحدث احتكاك مع إذا لم يحترم الالعب املدافع عنصري الزمن واملسافة عن

 عن الاحتكاك املنافس
ً
 .، فإنه يكون مسئوال

 للدفاع
ً
 قانونيا

ً
 تمهيديا

ً
وال يجوز له أن . ، يسمح له بأن يتحرك ليدافع ضد منافسه طاملا أسس الالعب املدافع موقعا

ويجوز له أن يستدير ضمن . اقيه في املمر العائد له، أو س ، حوضه ، كتفيه يمنعه من تجاوزه ببسط ذراعيه

 .اسطوانته،كي يتجنب إلاصابة

 A player who is in the air  الالعب الذي في الهواء    33-7

 . يحق لالعب الذي قفز في الهواء من موقع داخل امللعب أن يهبط ثانية على نفس املوقع

يطة أن ال يكون املمر املباشر بين موقع الارتقاء والهبوط قد تم ويحق له أن يهبط على موقع آخر داخل امللعب شر 

 .لحظة الارتقاء( منافسين)أشغاله من قبل منافس 

 للدفاع 
ً
 قانونيا

ً
إذا كان الالعب قد ارتقى ثم هبط، ولكنه نتيجة قوة اندفاعه، احتك مع منافسه الذي اتخذ موقعا

 
ً
 . عن الاحتكاكبعيدا عن موقع الهبوط، عندئذ يكون القافز مسئوال

 .ال يجوز للمنافس أن يتحرك في ممر العب بعد أن قفز ذلك الالعب في الهواء
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يكون التحرك تحت الالعب الذي في الهواء والتسبب باالحتكاك في العادة خطأ سوء سلوك، ويمكن اعتباره خطأ عدم 

 .أهلية في بعض ألاحوال

   Screening :Legal and illegal       قانونية وغير قانونية( : الحجز)الستارة 33-6

 . يرغب الوصول اليه داخل امللعبكرة من الوصول الى موقع الستارة هي محاولة لتأخير أو منع العب منافس بدون        

 :تكون الستارة قانونية عندما يكون الالعب الذي قام بعمل ستارة ملنافسه       

    
ً
 .ث احتكاكعندما يحد( داخل اسطوانته)ثابتا

   كلتا قدميه على ألارض عندما يحدث احتكاك. 

 :تكون الستارة غير قانونية عندما يكون الالعب الذي قام بعمل ستارة ملنافسه

 عندما حدث الاحتكاك 
ً
 .متحركا

 لم يترك املسافة الكافية عند تأسيس الستارة خارج مدى رؤية املنافس الثابت عندما حدث الاحتكاك. 

  عنصري الزمن واملسافة على منافس في حالة حركة عندما حدت الاحتكاكلم يحترم. 

، فإنه  يسمح للساتر بأن يؤسس الستارة الى (أمامية أو جانبيه) إذا أسست الستارة في مجال رؤية املنافس الثابت 

 .درجة من القرب حيثما يشاء، شريطة عدم حدوث احتكاك

عادية ( 0)س الثابت، توجب على الساتر أن يسمح للمنافس بأخذ خطوة إذا أسست الستارة خارج مجال رؤية املناف

 .واحدة باتجاه الستارة دون حدوث احتكاك

 بحيث . إذا كان املنافس في حالة حركة، فيجب تطبيق عنصري الزمن واملسافة
ً
 كافيا

ً
ويجب على الساتر أن يترك حيزا

 .تارة بالوقوف أو تغيير الاتجاهيمكن لالعب املعمول عليه الستارة القدرة على تجنب الس

 عن
ً
 .خطوتين( 2)عن عادية واحدة أو تزيد خطوة( 0)وال تقل املسافة املطلوبة أبدا

 عن أي احتكاك مع الالعب الساتر       
ً
 .يكون الالعب الذي عملت عليه ستارة قانونية مسؤوال

 Charging  املهاجمة    33-4

 .مشروع بالكرة أو بدونها، بالدفع أو الاندفاع في جذع منافساملهاجمة هي احتكاك شخص ي غير        

 Blocking ةلاعاق 33-6

 . هي احتكاك شخص ي غير مشروع يحول دون تقدم منافس بالكرة أو بدونها      

 أو يتراجع 
ً
 ومنافسه ثابتا

ً
يرتكب الالعب الذي يحاول عمل ستارة خطأ إلاعاقة عندما يحدث احتكاك إذا كان متحركا

 . هعن

 وتحرك من مكانه مع حركة منافسه فإنه يكون املسؤول الرئيس عن الاحتكاك 
ً
إذا تجاهل الالعب الكرة وواجه منافسا

 . الناجم ، ما لم تتداخل عوامل أخرى 

 . ، املهاجمة أو إمساك الالعب املعمول عليه الستارة تشير الى الدفع املتعمد" ما لم تتداخل عوامل أخرى " وعبارة 

 أن يبسط الالعب ذراعه يكون 
ً
 على ألارض( مرفقيه)أو مرفقه ( ذراعيه ) قانونيا

ً
،  خارج اسطوانته، عند اتخاذه موقعا

أو املرفق ( الذراعين)وإذا كانت الذراع . ولكن يجب تحريكهما داخل اسطوانته عندما يحاول منافس املرور بجانبه

 .إعاقة أو إمساك ، فإنه يكون  خارج اسطوانته ويحدث احتكاك( املرفقين)
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  No-Charge semi-circle areas        منطقتا نصف دائرة الالخطأ هجومي  33-01

يتم رسم منطقتي نصف دائرة الالخطأ هجومي على أرض امللعب لغرض تعيين منطقه محدده لتفسير أوضاع خطأ 

 .ةمدافع تحت السل/ مهاجم

في حالة أي لعبة إختراق ضمن منطقة نصف دائرة الالخطأ هجومي فإن إلاحتكاك املتسبب به الالعب املهاجم 

يجب أن ال يحتسب كخطأ مهاجم، ما لم يستخدم الالعب املهاجم  املنطقةبالهواء مع الالعب املدافع داخل هذه 

 :دة عندما وتطبق هذه القاع. جسده بطريقه غير مشروعه  يديه،ذراعيه،ساقيه أو

 يكون الالعب املهاجم مسيطرا على الكرة أثناء طيرانه و 

 يحاول أن يصوب او يمرر الكرة و 

 قدم واحدة أوكلتا قدمي الالعب املدافع على تماس مع منطقة نصف دائرة الالخطأ هجومي . 

   Contacting an opponent with hand (s) and / or arm (s) (الذراعين)أو الذراع / و ( اليدين)ملس املنافس  اليد   33-00

 .ال يكون بالضرورة خطأ بحد ذاته( اليدين)ملس املنافس باليد 

إذا ما حد . يجب على الحكام أن يقرروا ما إذا كان الالعب املتسبب لالحتكاك قد حقق فائدة غير مشروعة 

 .كة املنافس ، مثل هذا الاحتكاك يكون خطأ الاحتكاك املتسبب به العب بأية طريقة من حرية حر 

املمتدة ، عندما يقوم العب في موقف الدفاع ( الذراعين)أو الذراع ( اليدين)يحدث الاستخدام غير املشروع لليد 

 .وابقائها على تماس مع منافس بالكرة أو بدونها ، للحد من تقدمه( ذراعيه)أو ذراعه ( يديه)بوضع يده 

 .املتكرر ملنافس بالكرة أو بدونها يعتبر خطأ ألنه يمكن أن يؤدي الى اللعب الخشن ( الدفع) إن اللمس أو الوكز

 :يعتبر خطأ من الالعب املهاجم بالكرة أن 

    الذراع أو املرفق حول العب مدافع في سبيل تحقيق فائدة( يلوي )يلف أو. 

  ( 
ً
الكرة ، أو إليجاد حيز اكبر بينه وبين الالعب في سبيل منع العب مدافع من لعب أو محاولة لعب ( يدفع بعيدا

 .املدافع 

 ليمنع منافس من تحقيق السيطرة على الكرة  تنطيطيستخدم ساعده أو يده املمدودة أثناء ال. 

 :يعتبر خطأ من الالعب املهاجم بدون الكرة أن يدفع من اجل أن 

     يتحرر لكي يستلم الكرة. 

    محاولة لعب الكرة  يمنـع الالعب املدافع من لعب أو. 

    يوجد حيز اكبر لنفسه. 

       Post play                                                          لعبة الارتكاز 33-04

 .على لعبة الارتكاز ( مبدأ الاسطوانة)يطبق مبدأ العامودية          

 يجب على الالعب املهاجم في موقع الارتكاز والالعب الذي يدافع عليه أن يحترما حقوق كال منهما لوضع العامودية 

 ( .الاسطوانة)

حوضه ليخرج منافسه من موقعه ،  يعتبر خطأ من الالعب املهاجم أو املدافع في موقع الارتكاز أن يستخدم كتفه أو    

 .منافسه باستخدام ذراعيه املمتدتين ، كتفيه، حوضه أو أجزاء أخرى من جسمه أو أن يتدخل في حرية حركة 
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     Illegal guarding form the rearالدفاع غير املشروع من الخلف 33-03

إن حقيقة أن . الدفاع غير املشروع من الخلف هو احتكاك شخص ي من قبل العب مدافع بمنافس من الخلف 

 .يلعب الكرة ال يبرر له الاحتكاك بمنافس من الخلف الالعب املدافع يحاول أن 

  Holding   املسك  33-02

يمكن ( املسك)إن هذا الاحتكاك . املسك هو احتكاك شخص ي غير مشروع مع منافس يتعارض مع حريته في الحركة

 . أن يحصل بأي جزء من الجسم

 Pushing الدفع 33-05

من الجسم والذي يزيح ، أو يحاول أن يزيح  بالقوة منافس بالكرة الدفع هو احتكاك شخص ي غير مشروع بأي جزء 

 .أو بدونها

 

                                                     Personal foul       الخطأالشخص ي – 32مادة 

        Definition     تعريف 32-0 

 ال يجوز لالعب أن . الخطأ الشخص ي هو احتكاك غير شرعي بالعب منافس ، سواًء كانت الكرة حية    أوميتة  34-0-0

بمد يده ،ذراعه ، مرفقه ، كتفه ، حوضه ،  يعرقل أو يحول دون تقدم منافس  يمسك ، يعيق ، يدفع ، يهاجم ،

، وال أن يشارك في أية ( خارج اسطوانته" )غير طبيعي"ضع ساقه ، ركبتــه أو قدمــه،  وال أن ينحنــي بجسمــه   بو 

 .  خشونة أو لعبة عنيفة 

 Penalty                                                                                 الجزاء 32-4

 .يحتسب خطأ شخص ي ضد مرتكبه 

 : إذا ارتكب الخطأ  على العب ليس في وضع التصويب 34-2-0

  تستأنف املباراة برمية إدخال من قبل الفريق الذي ارتكب ضده الخطأ من املكان ألاقرب لوقوع املخالفة. 

  إذا كان الفريق مرتكب الخطأ في وضع جزاء الفريق ( 40)تطبق املادة. 

 للتالي إذا ارتكب الخطأ على العب في وضع التصويب ، يجب أن يمنح ذلك الالعب عددا من الرميات  34-2-2
ً
 :الحرة وفقا

  حرة إضافية واحدة ( 0)رميةة ناجحة ، يتم احتسابها مع منح امليدانيصابة إذا كانت التصويبة من منطقة إلا. 

  رميتـان حرتان (  2)امليدانية بنقطتيــن غيــر ناجحــة ، يتـم منـح صابة إذا كانت التصويبة من منطقة إلا. 

  ثالث رميات حرة ( 3)امليدانية بثالث نقاط غير ناجحة  ، يتم منح ة صابإذا كانت التصويبة من منطقة إلا. 

  إذا ارتكب الخطأ على العب عند أو مباشرة قبل انطالق إشارة ساعة املباراة لنهاية الفترة أو عنــد أو مباشــرة قبــل

، ال يتم احتسابها ويتــم بة صاالالعب ، وتنجح إلا ( يدي)انطالق إشارة ساعة التسديد ، بينما ال تزال الكرة في يد 

 .ثـــالث رميات حرة ( 3)رميتــان أو ( 2)منــح 
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 Double foul   الخطأ املزدوج –  35مادة  

 Definition               تعريف  35-0

 .الخطأ املزدوج هو وضع يرتكب فيه متنافسين خطأ شخص ي ضد بعضهما البعض في نفس الوقت تقريبا  35-0-0

 Penalty الجزاء  35-4

 :وال يتم منح رميات حرة ويتم استئناف املباراة على النحو التالي . يحتسب خطأ شخص ي ضد الالعبين الذين ارتكباه 

  
ً
 :إذا في نفس وقت الخطأ املزدوج تقريبا

  احتسبت إصابة ميدانية أورمية حرة أخيرة أو وحيدة يتم منح الكرة للفريق الذي لم يسجل لرمية إدخال من أي

 .  مكان من خط النهاية

  تمنح الكرة لهذا الفريق لرمية إدخال من اقرب مكان لحدوث  ، يسيطرالفريق على الكرة أو له الحق بالكرة

 .املخالفة 

  ا على الكرة أو له الحق بها،تحدث حالة كرة قفز لم يكن أي من الفريقين مسيطر. 

 

    Technical foul                                                         الخطأ الفني  –  37مادة  

 Rules of conduct         قواعد السلوك 37-0

 من الالعبين وأفراد مقعد الفريق ، مع الحكام، حكام الطاولة  36-0-0
ً
 ومخلصا

ً
 تاما

ً
 تتطلب إلادارة الحسنة للمباراة تعاونا

 .واملفوض الدولي إن وجد 

 .من حق كل فريق بذل قصارى جهده إلحراز النصر، ولكن يجب أن يتم ذلك بروح رياضية ولعب نظيف 36-0-2

 إن أي تعمد أو تكرار لع 36-0-3
ً
 .دم التعاون أو بعدم الانصياع لروح ومضمون هذه القواعد سوف يتم اعتباره خطأ فنيا

يمكن للحكم أن يدرأ ألاخطاء الفنية بإعطاء تنبيه، أو حتى بالتغاض ى عن املخالفات الفنية الثانوية ذات الطابع  36-0-4

باراة، ما لم يعاد تكرار نفس املخالفة بعد إلاداري التي من الواضح إنها غير متعمدة وليس لها تأثير مباشر على امل

 .التنبيه

بعد أن أصبحت الكرة حية، يجب إيقاف املباراة واحتساب خطأ فني، ويتم تنفيذ الجزاء  خرق للقواعدإذا تم  36-0-5

وإيقاف املباراة يكون  خرق للقواعدوكأن الخطأ الفني قد حدث لحظة احتسابه، وكل ما يحدث خالل الفترة بين 

 صح
ً
 .يحا

 Violence          عنف 37-4

أحداث عنف يمكن أن تقع خالل املباراة تتنافى مع الروح الرياضية واللعب النظيف، يجب على الحكام إيقافها  36-2-0

 أو بواسطة القوات املسؤولة عن حفظ النظام إذا تطلب ألامر
ً
 .فورا

الفريق  على ارض امللعب أو في جواره ، يجب على الحكام حيثما تقع أحداث عنف  بين الالعبين أو أفراد مقعد 36-2-2

 .اتخاذ إلاجراءات الضرورية إليقافها 

يجب أن يستبعد بعدم الاهلية أي من ألاشخاص املذكورين أعاله واملدانين بأفعال عدائية فاضحة ضد  36-2-3

 .ملنظمة للمسابقة ويجب على الحكام أن يرفعوا تقريرا بالحادث للهيئة ا. املنافسين أو الحكام 
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 يسمح لضباط ألامن العام دخول ارض امللعب فقط إذا ما طلب الحكام منهم ذلك ، ومع ذلك ، يجب على  36-2-4

ضباط ألامن العام التدخل فورا لحماية الفريقين والحكام في حال دخول املشاهدين الرض امللعب وبقصد واضح 

 .الرتكاب أعمال عنف 

الخ ، تقع تحت مسؤولية الهيئة ... خرى وتشمل املداخل،املخارج ، املمرات ، غرف تبديل املالبس جميع املناطق ألا  36-2-5

 .املنظمة للمسابقة وللقوات املسؤولة عن حفظ النظام العام 

، أفراد مقعد الفريق  والتي يمكن أن تؤدي الى إتالف أجهزة  يجب أن ال يسمح الحكام باألفعال البدنية لالعبين 36-2-6

 . اللعب
ً
 إذاما تكرر الفعل و .وعندما يالحظ الحكام أفعاال من هذه الطبيعة،يجب تحذير مدرب الفريق املخالف فورا

 .املعني ( ألاشخاص )، يجب احتساب خطأ فني فورا على الشخص ( ألافعال)        

 Definition  تعريف       37-3

 :ذات طبيعة مسلكية  وهو على سبيل املثال ال الحصر  إن الخطأ الفني هو خطأ العب من دون احتكاك 36-3-0

 تجاهل تنبيهات الحكام. 

  ملس الحكام ، املفوض ،حكام الطاولة أو أفراد مقعد الفريق بدون احترام. 

  الاتصال بالحكام ، املفوض ،حكام الطاولة أو املنافسين بدون احترام. 

  املشاهديناستخدام لغة أو إيماءات توحي باإلساءة أو تستفز. 

 قرب عينيه مضايقة منافس أو حجب رؤيته عن طريق التلويح باليدين. 

 ألارجحه املفرطة للمرفقين. 

  
ً
 .تأخير املباراة باللمس املتعمد للكرة بعد أن تخترق السلة أو بإعاقة رمية إلادخال من أن تنفذ فورا

  التحايل بالسقوط أرضا للحصول على خطأ. 

 بواسطة الحلقة ، ما لم يكن الالعب يمسك بالحلقة للحظة التعلق بالحلقة بطريقة ت 
ً
جعل وزن الالعب محموال

 .صابة وبشكل عارض بعد تصويبة دنك، أو إذا كان برأي الحكم ، يحاول أن يحمي نفسه أو العب آخر من إلا 

  واحدة للفريق ( 0)التأثير على الهدف في الرمية الحرة ألاخيرة أو الوحيدة من قبل العب مدافع ، يتم منح نقطة

 .املهاجم متبوعة باحتساب جزاء خطأ فني على الالعب املدافع 

 الخطأ الفني من قبل أفراد مقعد الفريق هو خطأ اتصال غير لبق مع أو ملس الحكام ، املفوض ،حكام الطاولة أو  36-3-2

 .املنافسين ، أو ملخالفة إجرائية أو ذات طبيعة إدارية 

 .خطأين فنيين( 2)عندما يحتسب عليه بعدم ألاهلية لبقية املباراة  يستبعد الالعب 36-3-3

 :يستبعد املدرب لبقية املباراة بعدم ألاهلية عندما 36-3-4

  خطأين فنيين ( 2)يحتسب عليه(C )كنتيجة لسوء سلوكه الشخص ي. 

 ثالث أخطاء فنية كلها ( 3)يحتسب عليه(B) ، أو أحدها(C)  كنتيجة تصرف سوء سلوك غير رياض ي ألفراد مقعد 

  . الفريق

 للمادة  36-3-5
ً
 ، فإن ذاك الخطأ الفني يكون  4-3-36أواملادة3-3-36إذاتم استبعاد الالعب أواملدرب بعدم ألاهلية وفقا

 .الخطأ الوحيد الذي يجازي وال يتم تنفيذ أية جزاءات إضافية  لالستبعاد
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 Penalty   الجزاء 37-2

 :إذا ارتكب الخطأ الفني من قبل  36-4-0

 ،يتم احتساب خطأ فني ضده كخطأ العب ويحتسب كواحد من أخطاء الفريق  العب. 

 الفني على املدرب وال يتم احتسابه كواحد من أخطاء الفريق  أفراد مقعد الفريق، يتم احتساب الخطأ. 

 :متبوعة رمية حرة وحيدة ، ( 0)يتم منح املنافسين  36-4-2

  برمية إدخال عند امتداد خط املركز ، مقابل طاولة املسجل. 

  بكرة قفز عند الدائرة املركزية لبدء الفترة ألاولى. 

 

 Unsportsmanlike foul   خطأ سوء السلوك – 36مادة  

 Definition   تعريف 36-0

 :خطأ سوء السلوك هو خطأ احتكاك العب والذي هو في قناعة الحكم 37-0-0

  محاولة مباشرة غير مشروعة للعب الكرة  ضمن روح القانون وأهدافه. 

  تسبب به الالعب في محاولته للعب الكرة ( مفرط)احتكاك شديد. 

  احتكاك العب مدافع من الخلف او من الجانب على الالعب املنافس في محاولة اليقاف الهجوم السريع ولم يكن

 .وسلة الفريق املنافس هناك أي العب مدافع بين الالعب املهاجم

  دقيقتين من الفترة الرابعة و في اي فترة ( 2)احتكاك العب مدافع على الالعب املنافس على ارض امللعب خالل اخر

اضافية ، عندما تكون الكرة خارج الحدود لرمية ادخال ومازالت بيدي الحكم او تحت تصرف الالعب املدخل 

 .للرمية الحرة 

 .م تفسير جميع أخطاء سوء السلوك على نفس املبدأ خالل املباراة وأن يحكم على الفعل فقطيجب على الحكا 37-0-2

 Penalty    الجزاء 36-4

 .يحتسب خطأ سوء سلوك ضد مرتكبه  37-2-0

 :حرة لالعب الذي ارتكب عليه الخطأ متبوعة( رميات)يتم منح رمية  37-2-2

  طاولة املسجلبرمية إدخال عند امتداد خط املركز، مقابل. 

 بكرة قفز عند الدائرة املركزية لبدء الفترة ألاولى . 

 :ويكون عدد الرميات الحرة املمنوحه كما يلي       

 (2 )رميتان حرتان إذا ارتكب الخطأ على العب ليس في وضع التصويب. 

  التصويبرمية حرة واحدة  إذا كان الالعب في وضع ( 0)إذا حصلت، باإلضافة الى صابة تحتسب إلا. 

 (2 ) ثالث رميات حرة إذا ارتكب الخطأ على العب في وضع التصويب وأخفق بالتسجيل( 3)رميتان حرتان أو. 

 .سلوك خطأين سوء ( 2)ا يحتسب عليه يتم استبعاد الالعب لبقية املباراة بعدم ألاهلية عندم 37-2-3

 للمادة  37-2-4
ً
 فان خطأ سوء السلوك ذاك يكون هو الخطأ الوحيد  3-2-37إذا تم استبعاد الالعب بعدم ألاهلية وفقا

 .الذي يجازى وال يتم تنفيذ أية جزاءات إضافية لالستبعاد
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 Disqualifying foul                                                        خطأ عدم ألاهلية – 34مادة   

 Difinition              تعريف 34-0

 .أفراد مقعد الفريق  ألاهلية هو أي فعل غير رياض ي فاضح من قبل العب أو خطأ عدم  38-0-0

، وإذا لم يرد في  التسجيل ورقةيتم استبدال املدرب الذي تلقى خطأ عدم أهلية بمساعد املدرب كما دون في  38-0-2

 ( . الكابتن) التسجيل مساعد مدرب، يتم استبداله برئيس الفريق  ورقة

 

 Penalty        الجزاء 34-4

 .يحتسب خطأ عدم أهلية على مرتكبه 38-2-0

 ألحكام املواد العائدة لهذه القواعد يجب عليه التوجه الى غرفة  38-2-2
ً
 حيثما يتم استبعاد املخالف بعدم الاهلية وفقا

 .تبديل املالبس لفريقه والبقاء فيها حتى نهاية املباراة، أو أن يغادر املبنى إذا رغب ذلك

 :حرة( رميات)يتم منح رمية  38-2-3

 الى أي منافس كما هو معين من قبل مدربه في حالة خطأ لم ينجم عن احتكاك. 

 الى الالعب الذي ارتكب ضده الخطأ في حالة الخطأ الناجم عن احتكاك . 

 :متبوعة 

 برمية إدخال عند امتداد خط املركز، مقابل طاولة املسجل. 

  املركزيــة لبــدء الفترة ألاولىبكـرة قفـز عنـد الدائــرة. 

 :يكون عدد الرميات الحرة املمنوحه كما يلي  38-2-4

  رميتان حرتان ( 2: )إذا ارتكب الخطأ على العب ليس في وضع التصويب 

  رمية حرة (  0)إذا نجحت باإلضافة الى صابة يتم احتساب إلا : إذا ارتكب الخطأ على العب في وضع التصويب

 .واحدة

  ثالث رميات حرة( 3)رميتان أو ( 2: )تكب الخطأ على العب في وضع التصويب وأخفق بالتسجيلإذا ار. 

 

                                                          Fighting    (الشجار)لعراك ا –  36مادة  

 Definition    تعريف 36-0  

 ( .العبون ، أفراد مقعد الفريق ) اثنين أو اكثر (2)متنافسينالعراك هو اعتداء جسدي متبادل بين           

  تطبق هذه املادة فقط على أفراد مقعد الفريق  الذين يغادرون حدود منطقة مقعد الفريق أثناء العراك أو أثناء أي   

 .وضع قد يؤدي الى عراك 

 Rule                    قاعدة 36-4

  البدالء ، الالعبين املبعدين أو أنصار الفريق اللذين يغادرون منطقة مقعد الفريق أثناء  :هلية بعدم ألا يتم استبعاد 39-2-0

 .العراك أو أثناء أي وضع قد يؤدي الى عراك 

أو مساعد املدرب فقط بمغادرة منطقة مقعد الفريق أثناء العراك أو أثناء أي وضع قد يؤدي / يسمح للمدرب و  39-2-2

أو / وفي هذه الحالة ال يتم استبعاد املدرب و . الحكام في الحفاظ على النظام أو استعادته الى عراك ، ملساعدة 

 .مساعد املدرب 
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 أو مساعد املدرب منطقة مقعد الفريق ولم يساعد أو يحاول أن يساعد الحكام في الحفاظ / إذا ما غادر املدرب و  39-2-3

 .ليةعلى النظام أو استعادته يتم استبعاده بعدم الاه

 Penalty  الجزاء   36-3

 بغض النظر عن عدد أفراد مقعد الفريق املبعدين بعدم الاهلية ملغادرتهم منطقة مقعد الفريق ، يحتسب خطأ  39-3-0

 . على مدرب الفريق (  B)واحد( 0)فني 

وجود جزاءات الخطاء متبقية اذا تم استبعاد أفراد مقعد الفريق من كال الفريقين بمقتض ى هذه املادة ، مع عدم  39-3-2

 :للتنفيذ ، تستأنف املباراة وفقا للتالي 

     
ً
 :اذا ما توقفت املباراة بسبب العراك وفي نفس الوقت تقريبا

  لرمية إدخال من اى مكان من صابة سجلت إصابة ميدانية ناجحة يتم منح الكرة للفريق الذي سجلت في سلته إلا

 .الخط النهائي 

  للكرة ، يتم منح الكرة لهذا الفريق لرمية إدخال عند كان أحد 
ً
الفريقين مسيطرا على الكرة او كان مستحقا

 .امتداد خط املركز مقابل طاولة املسجل 

  لم يكن أيا من الفريقين مسيطرا على الكرة أو مستحقا للكرة ، تحدث حالة كرة قفز. 

 .وال تحتسب من أخطاء الفريق  8/3صوف في ب يتم تدوين جميع أخطاء عدم الاهلية كما هو مو  39-3-3

    يتم التعامل مع جميع جزاءات ألاخطاء املحتمله ضد الالعبين على أرض امللعب، الناجمه عن حالة العراك أو أي  39-3-4

 .42وضع من شأنه أن يؤدي الى ذلك وفقا للمادة 

 

 

 RULE SEVEN – GENERAL PROVISION    قواعد عامة –القاعدة السابعة 

 Five fouls by a player   خمسة أخطاء على الالعب  – 21مادة  

  ةخمس( 5)يتم إبالغ الالعب الذي ارتكب  41-0
ً
ويجب .أخطاء بذلك من  قبل الحكم ألاول، وعليه مغادرة امللعب فورا

 .ثالثون  ثانية( 31)استبداله خالل 

التسجيل  ورقةتبر خطأ من العب مبعد ، ويحتسب ويدون في الخامس يع( 5)الخطأ من العب ارتكب للتو خطأه  41-2

 ( .B)ضد املدرب 

 fouls: Penalty Team                                                                                                   الجزاء: أخطاء الفريق  – 20مادة  

       Definition                تعريف  20-0   

يكون الفريق في  .أخطاء الفريق هي أخطاء شخصية ، فنية ، سوء سلوك ، عدم اهلية مرتكبة من قبل العب40-0-0

 .أربع أخطاء فريق بالفترة ( 4)جزاء خطأ الفريق عندما يرتكب  وضع 

 .بالفتره التاليه أو بالفترة إلاضافية جميع أخطاء الفريق املرتكبة في استراحة اللعب يتم اعتبارها وكأنها ارتكبت 40-0-2

 .جميع أخطاء الفريق املرتكبة في الفترة إلاضافية يتم اعتبارها وكأنها ارتكبت في الفترة الرابعة  40-0-3
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   Rule            قاعدة 20-4

جميع أخطاء الالعبين الشخصية التي تحدث الحقا عندما يكون الفريق في وضع جزاء خطأ الفريق ، فان  40-2-0

 من رمية إدخال ( 2) واملرتكبة على العب ليس في وضع التصويب ، يتم مجازاتها برميتين
ً
 .حرتين بدال

الفريق املستحق للكرة ، فان  إذا ارتكب خطأ شخص ي من قبل العب من الفريق املسيطر على كرة حية، أو  40-2-2

 .جازاته برمية إدخال للمنافسين مثل هذا الخطأ يتم م

    Special situations      حاالت خاصة –  24مادة  

    Definition     تعريف  24-0

 .إضافي في نفس فترة توقف الساعة التي تلي خطأ أو مخالفة ( أخطاء)حاالت خاصة قد تنشأ عند ارتكاب خطأ            

  Procedure لاجراء  24-4

 .احتساب جميع ألاخطاء وتحدد جميع الجزاءات يتم  42-2-0

 .يتم إقرار الترتيب الذي حدثت فيه جميع ألاخطاء  42-2-2

 يتم فيهاتسجيل والغاء  يتم الغاء جميع الجزاءات املتساوية واملزدوجة ضد كال الفريقين ومن اللحظة التي 42-2-3

 
ً
 .الجزاءات فإنها تعتبر وكأنها لم تحدث أبدا

 .في حيازة الكرة كآخر جزء من الجزاء الذي يجب تنفيذه يلغي أية حقوق سابقة لحيازة الكرةالحق  42-2-4

ن ذلك الجزاء يصبح غير إف حاملا تصبح الكرة حية للرمية الحرة ألاولى أو الوحيدة أو جزاء لرمية إدخال، عندها 42-2-5

 .جزاء متبقي  أيقابل لالستخدام في الغاء 

 .ملتبقية يتم تنفيذها وفقا للترتيب الذي احتسبت فيهجميع الجزاءات ا 42-2-6

 :إذا لم يبق ضد الفريقين جزاءات للتنفيذ بعد الغاء الجزاءات املتساوية ، يتم استئناف املباراة على النحو التالي  42-2-7

            
ً
 : اذا في نفس وقت املخالفة ألاولى تقريبا

  لرمية إدخال من أي مكان عند صابة للفريق الذي سجلت في سلته إلا سجلت إصابة ميدانية ،يتم منح الكرة

 . الخط النهائي

  لها، يتم منح الكرة لهذا الفريق لرمية إدخال من اقرب موقع 
ً
 على الكرة أومستحقا

ً
كان أحد الفريقين مسيطرا

 .للمخالفة ألاولى

 لها، تحدث ح 
ً
 على الكرة أو مستحقا

ً
 .الة كرة قفز لم يكن أيا من الفريقين مسيطرا

 

 

   Free throws                الرميات الحرة – 23مادة  

واحدة، دون مزاحمة ، من موقع خلف خط الرمية الحرة ومن ( 0)الرمية الحرة هي فرصة تمنح لالعب إلحراز نقطة  43-0-0

 .داخل نصف الدائرة

 .أو حيازة الكرة التالية والناجمة عن جزاء خطأ واحد/وتعرف مجموعة الرميات الحرة بكونها جميع الرميات الحرة  43-0-2

 Rule  قاعدة 23-4

 :حرة ( رميات)عند احتساب خطأ شخص ي جزاؤه منح رمية  43-2-0

  الحرة( الرميات)يقوم الالعب الذي ارتكب ضده الخطأ بمحاولة الرمية. 



 
  

 67 من 25 صفحة 4102القانون الرسمي لكرة السلة   4102أيار 

 الحرة ( الرميات)بمحاولة الرمية  إذا كان هنالك طلب لتبديل الالعب الذي ارتكب ضده الخطأ ، يجب أن يقوم

 .قبل مغادرة املباراة 

 الخامس أوالستبعاده ، يقوم بديله بمحاولة (5)إذا ما توجب عليه مغادرة املباراة بسبب إلاصابة،إرتكابه الخطأ

( مياتالر )الحرة،وإذا لم يتوفر بديل، يقوم أي زميل بالفريق وفق تعيين املدرب بمحاولة الرمية ( الرميات)الرمية 

 .الحرة 

 عند احتساب خطأ فني فان أي عضو بالفريق املنافس كما هو معين من قبل مدربه سيقوم بمحاولة الرمية  43-2-2

 .الحرة ( الرميات)

 :على رامي الرمية الحرة أن  43-2-3

  يأخذ موقعا خلف خط الرمية الحرة وداخل نصف الدائرة. 

  بطريقة تدخل بها الكرة السلة من ألاعلى أو تلمس الحلقة يستخدم أي أسلوب لتصويب الرمية الحرة. 

  ثوان( 5)يسدد الكرة بعد أن وضعت تحت تصرفه من قبل الحكم خالل خمس . 

  ال يلمس خط الرمية الحرة أو يدخل املنطقة املحرمة حتى تدخل الكرة بالسلة أو تلمس الحلقة. 

  ال يخادع في الرمية الحرة. 

( 0)، والتي تعتبر  اجدون في أماكن متابعة الرمية الحرة،عليهم أن يشغلوا هذه ألاماكن بأوضاع متبادلةالالعبون املتو  43-2-4

 ( 6شكل رقم ) متر واحد بالعمق 

 :يجب على هؤالء الالعبين أثناء الرميات الحرة أال 

  يشغلوا أماكن متابعة الرمية الحرة غير املسموحة لهم. 

 رامي ( يدي)ة املحايدة أو يتركوا منطقة متابعة الرمية الحرة الى أن تترك الكرة يد يدخلوا املنطقة املحرمة،املنطق

 .الرمية الحرة 

 يربكوا بأفعالهم رامي الرمية الحرة. 

 
 الحرة الرمية تنفيذ خالل الالعبين تموضع -  7الشكل 
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متابعة الرمية الحرة أن يبقوا خلف امتداد خط الرمية الحرة وخلف يجب على الالعبين غير املتواجدين في أماكن  43-2-5

 .امليدانية بثالث نقاط الى أن تنتهي الرمية الحرة صابة خط إلا 

أخرى من الرميات الحرة (مجموعات)الحرة املتبوعه بمجموعه ( الرميات)يجب على جميع الالعبين خالل الرمية  43-2-6

 .امليدانية بثالث نقاط صابة امتداد خط الرمية الحرة وخلف خط إلا  أو برمية إدخال،أن يتواجدوا خلف

 .يعتبر مخالفة  6-2-43و 5-2-4،43-2-3،43-2-43كســر ما ورد في املادة               

 Penalty                                                                                الجزاء  23-3

  من  قبل رامي الرمية الحرة ،( املخالفات)إذا ارتكبت املخالفة  فال يتم احتساب النقطة نجحت الرمية الحرهإن  43-3-0

ارتكاب املخالفة من قبل رامي  ل أو في نفس الوقت تقريبا أو بعديجب تجاهل أي مخالفة لالعبين تحدث مباشرة قب

ما لم يكن هناك رمية ،امتداد خط الرمية الحرة  الرمية الحرة، يتم منح الكرة للمنافسين لرمية ادخال عند

 .حرة أخرى أو جزاء حيازة يجب تنفيذه( رميات)

 :آخر غير رامي الرمية الحرة (  العبين)من قبل العب( املخالفات)إذا كانت الرمية الحرة ناجحة وارتكبت املخالفة  43-3-2

  تحتسب النقطة إن تحققت. 

   ( .لفاتاملخا)يتم التغاض ي عن املخالفة 

 .يتم منح الكرة للمنافسين لرمية إدخال من أي مكان من الخط النهائي ، في حال الرمية الحرة ألاخيرة أو الوحيدة 

 :إذا لم تكن الرمية الحرة ناجحة وارتكبت املخالفة من قبل  43-3-3

   يتم منح الكرة للمنافسين لرمية ، في الرمية الحرة ألاخيرة أو الوحيدة ، أحد أعضاء فريقه  أورامي الرمية الحرة

 .إدخال عند امتداد خط الرمية الحرة ، ما لم يكن ذلك الفريق مستحق لحيازة الحقة

  منافس لرامي الرمية الحرة ، يتم منح الرامي رمية حرة بديلة. 

  كال الفريقين ، في الرمية الحرة ألاخيرة أو الوحيدة ، تحدث حالة كرة قفز. 

 

 Correctable errors  القا لة للتصحيح ألاغالط – 22مادة  

 Definition                تعريف 22-0

 ، في الحاالت التالية فقط              
ً
 :يجوز للحكام تصحيح غلط إذا ما تم التغاض ي عن قاعدة قانونية سهوا

   حرة غير مستحقة ( رميات)منح رمية. 

   حرة مستحقة ( رميات)إلاخفاق في منح رمية. 

   من قبل الحكام بالغلط ( نقاط)منح أو الغاء نقطة. 

    الحرة ( الرميات)السماح لالعب الخطأ ملحاولة الرمية . 

  General Procedure   العاملاجراء 22-4

 لتكن قابلة للتصحيح ، فإن ألاغالط املذكورة أعاله يجب اقرارها من قبل الحكام ، املفوض، في حال تواجده أو  44-2-0

 . حكام الطاولة قبل أن تصبح الكرة حية على اثر أول كرة ميته بعد أن دارت ساعة املباراة عقب الغلط

 على إثر إقرار الغلط القابل للتصحيح، طاملا أنه ال يضع أيا من الفريقين في  44-2-2
ً
 يجوز للحكم أن يوقف املباراة فورا

 . موضع الضرر 
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تكون قد حدثت بعد حدوث  سجلت، وقت انقض ى والنشاط املصاحب والتي يمكن أنأية أخطاء ارتكبت، نقاط  44-2-3

 .الغلط وقبل إقراره، تظل سارية املفعول 

بعد تصحيح الغلط يتم استئناف املباراة من النقطة التي توقفت عندها لتصحيح الغلط، ما لم ينص بخالف  44-2-4

 .لها وقت أن توقفت املباراة لتصحيح الغلط ذلك في هذه القواعد،ويتم منح الكرة للفريق املستحق

 للتصحيح ، غلطفور أن تم اكتشاف  44-2-5
ً
 :و ال يزال قابال

  إذا كان الالعب املعني في تصحيح الغلط يجلس على مقعد الفريق بعد أن تم استبداله بطريقة مشروعة، يجب

 عليه أن يعود الى ارض امللعب للمشاركة في تصحيح الغلط وعند هذه ال
ً
وعلى اثر اكتمال .نقطة يصبح العبا

 مرة أخرى ، حيث يستطيع الالعب في هذه 
ً
 قانونيا

ً
التصحيح ، يجوز له البقاء في املباراة ما لم يطلب تبديال

 .الحالة مغادرة ارض امللعب 

 له الخامس أوالستبعاده بعدم الاهلية ، توجب على بدي(5)إذا استبدل الالعب بسبب إصابته أو ارتكابه الخطأ

 .أن يشارك في تصحيح الغلط

 .التسجيل  ورقةالقابلة للتصحيح بعد قيام الحكم ألاول بالتوقيع على  غالطال يمكن تصحيح ألا  44-2-6

أية أغالط في التسجيل، التوقيت، أو ساعة التسديد من قبل حكام الطاولة شاملة النتيجة، عدد ألاخطاء، عدد  44-2-7

يمكن تصحيحها من قبل الحكام في  املباراة وساعة التسديد املنقض ي أواملغفل،ألاوقات املستقطعة، زمن ساعة 

 .التسجيل  ورقةأي وقت قبل أن يقوم الحكم ألاول بالتوقيع على 

 Special procedure إجراء خاص  22-3

 حرة غير مستحقة ( رميات)منح رمية  44-3-0

 :الحرة كمحصلة للغلط، ويتم استئناف املباراة على النحو التالي ( الرميات ) يتم الغاء محاولة الرمية                

  إذا لم تبدأ ساعة املباراة ، يتم منح الكرة للفريق الذي الغيت رمياته لرمية إدخال عند امتداد خط الرمية 

 .الحرة 

  إذا بدأت ساعة املباراة و      

نفس الوقت الذي تم فيه إقرار الغلط هو  في( أو املستحق للكرة ) كان الفريق الذي يسيطر على الكرة  -

 على الكرة وقت أن حدث الغلط، أو
ً
 ذات الفريق الذي كان مسيطرا

 على الكرة وقت أن تم إقرار الغلط ،يتم منح الكرة للفريق املستحق لها  -
ً
 من الفريقين مسيطرا

ً
 لم يكن أيا

 .وقت الغلط 

  وقت أن تم إقرار الغلط ، هو ( أو املستحق للكرة)إذا بدأت ساعة املباراة، وكان الفريق املسيطر على الكرة 

 على الكرة وقت ال
ً
 .، تحدث حالة كرة قفزغلطالفريق املنافس للفريق الذي كان مسيطرا

  يتم تنفيذ الرمية ، خل خطأحرة جزاًء لتدا( رميات) إذا بدأت ساعة املباراة، وعند إقرار الغلط تم منح رمية

 عليها وقت حدوث الغلط لرمية إدخال( الرميات ) 
ً
 .الحرة ويتم منح الكرة للفريق الذي كان مسيطرا

 .حرة مستحقة ( رميات ) إلاخفاق في منح رمية  44-3-2

  ، كما هو إذا لم يحدث تغيير في حيازة الكرة بعد وقوع الغلط ، يتم استئناف املباراة بعد تصحيح الغلط

 .بعد أي رمية حرة عادية 
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  يتم التغاض ي عن الغلط ، إذا سجل إصابة  نفس الفريق الذي منح حيازة الكرة من رمية إدخال بطريق

 .الغلط 

 .الحرة( الرميات ) السماح لالعب الخطأ بمحاولة الرمية  44-3-3

ة إذا كانت من ضمن الجزاء، ويتم منح الكرة للمنافسين الحرة وحيازة الكر ( الرميات ) يجب الغاء محاولة الرمية               

 .لرمية إدخال عند امتداد خط الرمية الحرة، ما لم يكن هنالك جزاءات ملخالفات أخرى يجب أن تنفذ

 

  سلطاتال هام و امل: الحكام ، حكام الطاولة ، املفوض  –القاعدة الثامنة 

RULE EIGHT-OFFICIALS, TABLE OFFICIALS, COMMISSIONERS: DUTIES AND POWERS                                 

 Officials, table officials and commissioner                                      الحكام ،حكام الطاولة واملفوض– 25مادة  

 .هم الحكم ألاول وحكم أو حكمين اثنين يعاونهم حكام الطاولة واملفوض ،ان وجد الحكام 45-0

 .هم املسجل،مساعد املسجل،امليقاتي ومشغل ساعة التسديد حكام الطاولة 45-2

امليقاتي وتكون مهمته الرئيسة أثناء املباراة الاشراف على عمل حكام الطاولة ومساعدة  بين املسجل و املفوضيجلس  45-3

 .املباراة  من أجل تسهيل سير ( أو الثالثة)الحكم ألاول والثاني

 .حكام املباراة املعينين ، يجب أن ال يكونوا مرتبطين على إلاطالق بكال الفريقين على ارض امللعب  45-4

 .م الطاولة واملفوض، عليهم إدارة املباراة وفقا لهذه القواعد ، وليس لديهم السلطة على تغييرها الحكام، حكا 45-5

 .يجب أن يتكون زي الحكام من قميص ، بنطال اسود طويل ، جوارب سوداء وحذاء كرة سلة اسود  45-6

45-7  
ً
 .يجب أن يرتدي الحكام وحكام الطاولة زيا موحدا

 

 

 

 Referee: Duties and powers سلطاتال هام و امل: الحكم ألاول  – 27مادة  

 :يجب على الحكم ألاول أن                 

 .يفحص ويعتمد جميع ألاجهزة التي سوف تستخدم خالل املباراة  46-0

 .يحدد ساعة املباراة الرسمية ، ساعة التسديد ، ساعة إلايقاف ويتعرف على حكام الطاولة  46-2

 من . كرتين مستعملتين على ألاقل مقدمتين من الفريق املضيف ( 2)يختار كرة اللعب من بين  46-3
ً
فإذا لم تكن أيا

 .الكرتين مناسبة بوصفها كرة املباراة ، يجوز له أن يختار افضل نوعية كرة متوفرة 

 .لالعبين آلاخرينصابة ال يسمح ألي العب لبس أشياء قد تسبب إلا  46-4

 .القفز لبداية الفترة ألاولى ورمية إدخال الحيازة املتبادله لبداية الفترات ألاخرى  ينفذ كرة 46-5

 .له السلطة في أن يوقف املباراة إذا ما اقتضت ألاحوال ذلك  46-6

 .له السلطة في أن يقرر أن الفريق سوف يخسر املباراة باالنسحاب 46-7

 .ب أو في أي وقت يشعر انه من الضروري ذلك التسجيل عند نهاية زمن اللع ورقةيفحص بعناية  46-8

 ارتباط وادارة الحكام للمباراة  ورقةيعتمد ويوقع  46-9
ً
 . التسجيل عند نهاية زمن اللعب ، منهيا
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 دقيقة قبل موعد بدء املباراة ، وتنتهي عندما تنطلق ( 21)تبدأ سلطة الحكام عند وصولهم ارض امللعب  بعشرين             

 .ة املباراة لنهاية زمن اللعب كما هو معتمد من قبل الحكام إشارة ساع

 : التسجيل ، قبل توقيعها  ورقةيسجل خلف  46-01

 أي انسحاب أو خطأ عدم أهلية . 

    دقيقة من بدء ( 21)أي سوء سلوك غير رياض ي من قبل الالعبين أو افراد مقعد الفريق حدث قبل عشرين

في ( املفوض إذا تواجد)ويتوجب على الحكم ألاول . التسجيل ورقةاملباراة أو ما بين نهاية زمن اللعب واعتماد وتوقيع 

 .ة للمسابقة مثل هذه الحالة ، أن يبعث بتقرير مفصل الى الهيئة املنظم

     وله في سبيل ذلك أن يستشير الحكم الثاني، .يصدر القرار النهائي حيثما يتطلب ألامر أو عندما يختلف الحكام 46-00

 .أو حكام الطاولة/املفوض، إذا تواجد و

التخاذ قرار قبل التوقيع ، في حال توفرها، (IRS)باستخدام نظام الاعادة الفورية السماح باملوافقة قبل املباراة  46-02

 :التسجيل  ورقةعلى 

  في نهاية الفترة اوفترة اضافية: 

 .فيما اذا كانت التسديدة امليدانية الناجحة قد انطلقت قبل صدور صوت ساعة املباراة النتهاء الفترة  -

 :كم بقي من الوقت يظهر على ساعة املباراة ، اذا  -

 ود وقوع مخالفة على الرامي من خارج الحد. 

  وقوع مخالفة في ساعة التسديد. 

  ثواني ( 8)وقوع مخافة. 

  اعالن خطا قبل نهاية وقت اللعب. 

 اضافية، وفي كل فترة الرابعة في الفترة دقيقة أو أقل( 2 )لعب ال على ساعة عندما تظهر 

 .النتهاء الفترة فيما اذاكانت التسديدة امليدانية الناجحة قد انطلقت قبل صدور صوت ساعة املباراة  -

 .فيما اذاكانت التسديدة امليدانية الناجحة قد انطلقت قبل احتساب أي خطأ  -  

 . ملعرفة الالعب املتسبب في اخراج الكرة خارج الحدود  -

 من املباراة أي وقت خالل: 

 .ثالثة نقاط ( 3)نقطتان أو (2)فيما اذا كانت التسديدة امليدانية الناجحة تحتسب  -

 . بعد حدوث خلل في ساعة املباراة أو ساعة التسديد، وكم من الوقت يجب ان يصحح  -

 .ملعرفة الرامي الحقيقي للرمية الحرة  -

 .ملعرفة اعضاء الفريق وأتباع الفريق  املشاركين خالل الشجار  -

 .له السلطة في اتخاذ القرارات بأي نقطة غير مشمولة بهذه القواعد  46-03
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 Officials: Duties and powers      مهام وسلطات: الحكام   – 26مادة  

للحكام السلطة في إصدار القرارات عن املخالفات لهذه القواعد ، سواء ارتكبت داخل أو خارج خطوط الحدود، بما  47-0

 .فيها طاولة املسجل ، مقاعد الفريق واملناطق خلف الخطوط مباشرة 

. ث مخالفة للقواعد، نهاية الفترة أو عندما يجدوا من الضروري ايقاف املباراة يطلق الحكام صافراتهم عندحدو  47-2

 .ويجب الا يطلق الحكام صافراتهم بعد إصابة ميدانية ناجحة ، رميه حرة ناجحة أو عندما تصبح الكرة حية 

 عند اتخاذ قرار على احتكاك شخص ي أو مخالفة ، يجب على الحكام في كل حالة اعتبار وترجيح املبادئ ألاساسية  47-3

 :التالية 

 روح وأهداف القوانين والحاجة للحفاظ على سالمة اللعبة. 

  الضرر ، ويجب على الحكام الا يوقفوا سير املباراة بدون داع في سبيل مجازاة / الثبات في تطبيق مفهوم الفائدة 

 .احتكاك شخص ي عارض ال يمنح الالعب املسؤول فائدة وال يضع منافسه في موضع الضرر 

  املعنيين ومواقفهم وتصرفاتهم الثبات في تطبيق إلاحساس العام لكل مباراة ، آخذين باالعتبار قدرات الالعبين

 .أثناء املباراة 

  وامتالك إلاحساس بما يحاول املشاركون ة على املباراة وانسيابهاالثبات في الحفاظ على التوازن بين السيطر ،

 .القيام به واحتساب ما هو في صالح املباراة 

 باالحتجاج ( املفوض إن وجد) في حـال التوقيع باالحتجاج من أحد الفريقين،توجب على الحكم ألاول  47-4
ً
أن يرفع تقريرا

 .الى الهيئة املنظمة للمسابقةخالل الساعة التي تلي انتهاء زمن اللعب

، صابة دقائق من إلا ( 5)إذا أصيب الحكم أو لم يتمكن ألي سبب آخر من متابعة أداء مهمته خالل خمس 47-5

بالتحكيم بمفرده ملا تبقى من املباراة ، ما لم يكن هناك  املتبقي( الحكام)يقوم الحكم. يجب أن تستأنف املباراة 

 . إمكانية الستبدال الحكم املصاب بحكم بديل مؤهل

 .يجب أن يقرر الحكم املتبقي ما يخص امكانية الاستبدال بعد استشارة املفوض إذا تواجد

 من اجل إيضاح قرار ، فيجب أن يتم ( اللفظي)في جميع املباريات الدولية ، إذا ما كان الاتصال الشفهي  47-6
ً
ضروريا

 .ذلك باللغة إلانجليزية

لكل حكم السلطة في أن يتخذ قرارات في حدود مهامه ، لكن ليس لديه السلطة في التغاض ي أو التشكيك بالقرارات  47-7

 .آلاخر (الحكام)املتخذة من قبل الحكم 

 .وليست موضع نقاش أو تجاهل إن القرارات املتخذة من قبل الحكام نهائية  47-8

 Scorer and assistant scorer: Duties   واجباتهما: املسجل ومساعد املسجل  – 24مادة  

 :تسجيل وعليه أن يحتفظ بسجل   ورقةيتم تزويد املسجل ب  48-0

 فإذا . ون في املباراة للفريقين ، بتدوين اسماء وأرقام الالعبين الذين تبدأ بهم املباراة وجميع البدالء الذين يشارك

الخمسة اللذين ستبدأ بهم املباراة ، البدالء أو أرقام الالعبين، (5) مخالفة للقواعد تتعلق بالالعبينكانت هنالك 

 .توجب عليه اخطار اقرب حكم بأسرع ما يمكن 

  ملجمل النقاط املسجلة بالتتابع عن طريق تدوين إلاصابات امليدانية والرميات الحرة الناجحة. 

 الخامس على أي ( 5)يجب على املسجل أن يخطر الحكم فور احتساب الخطأ. لألخطاء املحتسبة ضد كل العب

 عندما يتوجب أن يستبعد . العب 
ً
وعليه أن يسجل ألاخطاء املحتسبة ضد كل مدرب ، وان يخطر الحكم فورا
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 إذا ما ارتكب العب . املدرب بعدم الاهلية
ً
( 2)خطأين فنيين أو(2)وباملثل ، يتوجب عليه أن يخطر الحكم فورا

 . خطأين سوء سلوك وعليه أن يستبعد بعدم الاهلية

  لألوقات املستقطعة ، يجب عليه أن يخطر الحكام بفرصة الوقت املستقطع التالي عندما يطلب فريق وقتا

مستقطع في الشوط أو الفترة ( أوقات)درب من خالل الحكم عندما ال يتبقى للمدرب وقت مستقطعا ويخطر امل

 .إلاضافية

  للحيازة املتبادلة التالية ، عن طريق استخدام سهم الحيازة املتبادلة ، يجب  على املسجل عكس اتجاه سهم

 .ن للشوط الثاني الحيازة فور انتهاء النصف ألاول باعتبار أن الفريقين سوف يتبادال السلتي

 :يجب على املسجل أيضا  48-2

  ، أن يشير لعدد ألاخطاء املرتكبة من قبل كل العب ، برفع العالمة بعدد ألاخطاء املرتكبة من قبل ذلك الالعب

 .بطريقة مرئية  لكال املدربين

 الذي في وضع جزاء  أن يضع عالمة خطأ الفريق على طاولة املسجل ، عند نهايتها ألاقرب الى مقعد ذلك الفريق

 .خطأ الفريق ، عندما تصبح الكرة حية على إثر خطأ الفريق الرابع بالفترة

  أن ينجز التبديالت. 

  وال توقف إشارته . أن يطلق إشارته الصوتية فقط عندما تصبح الكرة ميتة وقبل أن تصبح الكرة حية ثانية

 .ح الكرة ميتةالصوتية ساعة املباراة أو املباراة وال تتسبب في أن تصب

بين ، وفي حال وجود أي تعارض ، ال يمكن حسمه . يقوم مساعد املسجل بتشغيل لوحة التسجيل ويساعد املسجل  48-3

التسجيل الرسمية ألاولوية ويتم تصحيح لوحة التسجيل  ورقةالتسجيل الرسمية ، تأخذ  ورقةلوحة التسجيل و 

 لها
ً
 . وفقا

 :رقة التسجيلإذا اكتشف غلط بالتسجيل في و  48-4

  خالل املباراة ، يجب على املسجل أن ينتظر الول كرة ميتة قبل أن يطلق إشارته. 

  التسجيل من قبل الحكم ألاول ، يتم تصحيح الغلط ،حتى وإن تأثرت  ورقةبعد نهاية زمن اللعب وقبل أن توقع

 . النتيجة النهائية للمباراة من هذا التصحيح

  ويتوجب على . التسجيل من قبل الحكم ألاول ، لم يعد الغلط قابال للتصحيح  ورقةبعد أن تم التوقيع على

 .الحكم ألاول أو املفوض، إذا تواجد ،ارسال تقرير مفصل للهيئة املنظمة للمسابقة 

                                             Timer : Duties     واجباته: امليقاتي  – 26مادة  

 :امليقاتي بساعة املباراة وساعة إيقاف وعليه يتم تزويد  26-0

  أن يضبط زمن اللعب ، ألاوقات املستقطعة واستراحة اللعب. 

 لساعة املباراة ستنطلق بقوة عالية وتلقائيا عند نهاية زمن اللعب للفترة أن يتأكد أن إلاشارة الصوتية. 

 إذا أخفقت إشا 
ً
 .رته عن الانطالق أو لم تكن مسموعة أن يستخدم أية وسيلة ممكنة الشعار الحكام فورا

  ثالث دقائق، على ألاقل ، من بدء الفترة الثالثة ( 3)أن يخطر الفريقين والحكام قبل. 

 :يضبط امليقاتي وقت اللعب كمل يلي  49-2

  بدء ساعة املباراة عندما: 
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 .تضرب الكرة بشكل مشروع من قبل أحد القافزين خالل كرة القفز  -

لمس من قبل أحد الالعبين داخل امللعب اثر رمية حرة أخيرة أو وحيدة غير ناجحة واستمرت تلمس الكرة أو  -
ُ
ت

 .الكرة في كونها حية 

لمس بطريقة مشروعة من قبل أحد الالعبين داخل امللعب من رمية إدخال -
ُ
 تلمس الكرة أو ت

  إيقاف ساعة املباراة عندما: 

 .ينتهي الوقت عند نهاية زمن اللعب للفترة ما لم تتوقف ساعة املباراة تلقائيا  -

 .يطلق الحكم صافرته والكرة حية  -

-  
ً
 .يتم إحراز إصابة ميدانية ضد الفريق الذي طلب وقتا ً مستقطعا

أو في أي فترة  الفترة الرابعة دقيقة أو اقل من 2.00))عندما تظهر على ساعة املباراة يتم إحراز إصابة ميدانية  -

 .إضافية

 مسيطرا على الكرة -
ً
 .تنطلق إلاشارة الصوتية لساعة التسديد بينما يكون فريقا

 :يضبط امليقاتي الوقت املستقطع كما يلي  49-3

 بدء ساعة التوقيت فور أن يطلق الحكم صافرته ويعطي إشارة الوقت املستقطع. 

  الوقت املستقطع خمسون ثانية من ( 51)إطالق إشارته عند انقضاء. 

  إطالق إشارته عند انتهاء الوقت املستقطع. 

 :يضبط امليقاتي استراحة اللعب كما يلي     49-4

 بدء ساعة التوقيت فور أن تنتهي الفترة السابقة . 

 الفترة  وثالثون ثانية حتى بدايةدقيقة ( 0:31)،   ثالث دقائق( 3)ترة ألاولى والثالثة عندما يتبقىإطالق إشارته قبل الف 

  ثالثون ثانية حتى بداية الفترة ( 31)إطالق إشارته قبل الفترة الثانية، الرابعة وكل فترة إضافية ، عندما يتبقى. 

  فور انتهاء استراحة اللعب 
ً
 .إطالق إشارته وإيقاف ساعة التوقيت في نفس الوقت تقريبا

 

 Shot clock operator: Duties             واجباته: مشغل ساعة التسديد  – 51مادة 

 :يزود مشغل ساعةالتسديد بساعة تسديد  بحيث أن عليه              

 : بدئها أو إعادة ضبطها عندما  51-0

 بعد ذلك ال تبدأ فترة ساعة تسديد جديدة ملجرد ملس الكرة من . يحقق فريق السيطرة على كرة حية داخل امللعب

 
ً
 .على الكرة املنافس إذا بقي نفس الفريق مسيطرا

  تلمس  بشكل مشروع من قبل أي العب على أرض امللعب’من رمية إدخال، تلمس الكرة أو. 

 :توقفت ولكن لم يتم اعادة ضبطها عندما نفس الفريق الذي سبق له السيطرة على الكرة استحق رمية ادخال نتيجة  51-2

  لخروج الكرة خارج الحدود. 

  العب من نفس الفريق إلصابة. 

  كرة قفز حالة. 

  خطأ مزدوج. 

  الغاء جزاءات متساوية ضد كال الفريقين. 
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 :ثانية ،بدون عرض مرئي ، عندما ( 24)توقف ويعاد ضبطها الى  51-3

  تدخل الكرة السلة بطريقة مشروعة. 

  ويسيطرة عليها فريق لم يكن مسيطرا على ( مالم تعلق بين الحلقة واللوحة )تلمس الكرة حلقة الفريق املنافس

 .الكرة قبل ملسها الحلقة 

  يستحق الفريق رمية ادخال في منطقته الخلفية: 

 .نتيجة لخطأ او مخالفة  -

 .توقف املباراة نتيجة فعل غير مرتبط بالفريق املسيطر على الكرة  -

 .مالم يوضع الفريق املنافس في حالة ضرر ،توقف املباراة نتيجة فعل غير مرتبط باي من الفريقين  -

  حرة (رميات )رمية يستحق فريق. 

 تم كسر القواعد من قبل الفريق املسيطر على الكرة. 

 يتم منح نفس الفريق الذي سبق له السيطرة على الكرة رمية ادخال ثانية عندما (  24)توقف وال يعاد ضبطها الى  51-4

 :ثانية أو اكثر على ساعة التسديد( 04)في منطقته الامامية ويظهر

 نتيجة لخطأ او مخالفة . 

    توقف املباراة نتيجة فعل غير مرتبط بالفريق املسيطر على الكرة. 

  مالم يوضع الفريق املنافس في حالة ضرر ،توقف املباراة نتيجة فعل غير مرتبط باي من الفريقين. 

 :ثانية عندما( 04)توقف و يعاد ضبطها الى  51-5

  ( 03)رمية ادخال في منطقته الامامية ويظهريتم منح نفس الفريق الذي سبق له السيطرة على الكرة عندما

 :على ساعة التسديدأقل ثانية أو 

 .نتيجة لخطأ او مخالفة  -

 .توقف املباراة نتيجة فعل غير مرتبط بالفريق املسيطر على الكرة  -

 .مالم يوضع الفريق املنافس في حالة ضرر  ،توقف املباراة نتيجة فعل غير مرتبط باي من الفريقين  -

 اذا الوحيدة ، او من تمريرة  خيرة اوس الكرة الحلقة من تسديدة ميدانية غير ناجحة،الرمية الحرة الا بعد ان تلم

 .كان الفريق الذي استعاد السيطرة على الكرة هونفس الفريق الذي كان مسيطرا على الكرة قبل ملسها للحلقة 

  ة في أي فترة عندما يكون هناك حيازة جديدة اطفاء الساعة ، بعد ان اصبحت الكرة ميتة وتوقفت ساعة املبارا 51-6

 .ثانية على ساعة املباراة 04من الفريقين وهناك اقل من  يللكرة أل 

مالم يكن ، وال يتسبب في ان تصبح الكرة ميتة ، ن صوت اشارة ساعة التسديد اليوقف ساعة املباراة أو املباراة إ

 يفريق مس
ً
 .على الكرة  طرا
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                                    Officials signals                          :إشارات الحكام  

 .إشارات اليداملوضحة في هذه القواعد هي إشارات الحكام الوحيدة 0-أ

 .ينصح بشدة عند ابالغ أوالتواصل مع حكام الطاولة استخدام اللغة الانكليزية في املباريات الدولية2-أ

 أن تكون هذه إلاشارات مالوفة من قبل حكام الطاولة  3-أ
ً
              .من املهم أيضا

 Game clock signals                                           اشارات ساعة املباراة

 إيقاف الساعة إيقاف الساعة لخطأ  دء تشغيل الساعة

   
 راحة اليد مفتوحة قبضة يد واحدة مطبقة تحريك اليد لألسفل 

 إحراز نقاط

 نقطة واحدة نقطتين ثالث نقاط

   
 ثالثة أصابع مفتموحة

 محاولة: ذراع واحدة

 محاولة ناجحة: ذراعين

 إصبعين، إشارة من املعصم
إصبع واحدة، إشارة من 

 املعصم
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 التبديل و الوقت املستقطع

 تبديل إشارة للدخول  منح وقت مستقطع  وقت مستقطع إعالني

    
ذراعين مفتوحين و قبضتين 

 مطبقتين

 Tبشكل حرف 

 إظهار إصبع السبابة

 راحة اليد مفتوحة 

 تلويح باتجاه الجسم
 ذراعين متقاطعتين

 إعالم

 إلغاء لعبة/ إلغاء إحراز النقاط  عد مرئي

  

 حركة مقصية مرة واحدة عبر الصدر العد أثناء تحريك راحة اليد

ممسوكة أو كرة حالة كرة 

 قفز

أو خروج /جهة اللعب و

 الكرة خارج الحدود

إعادة ضبط ساعة 

 التسديد
 تواصل

    
إلابهامين لألعلى ثم إشارة إلى جهة اللعب 

 باستخدام سهم الحيازة املتبادلة

 إشارة لجهة اللعب 

 الذراع موازية للخط الجانبي
 إلابهام لألعلى دوران اليد مع رفع السبابة
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 املخالفات

 حمل الكرة: تنطيط غير مشروع
: تنطيط غير مشروع

 تنطيط مزدوج
 مش ي

   
 تدوير القبضات حركة التربيت نصف دوران براحة اليد

 ثواني 3 ثواني 5 ثواني 8

   
 أصابع 3الذراع ممدودة إظهار  أصابع 5إظهار  أصابع 8إظهار 

 

 لعب متعمد  القدم

 

 املنطقة الخلفيةإعادة الكرة إلى 

 

 ثانية 24

   
 ألاصابع تلمس الكتف تلويح الذراع أمام الجسم إشارة إلى القدم
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 أرقام الالعبين

 00 و  0رقم   

  

 
 1كال اليدين تظهران للرقم  1اليد اليمنى تظهر الرقم   

 5إلى  1ألارقام من  10إلى  6ألارقام من  15إلى  11ألارقام من  

 

   

 
 اليد اليمنى تظهر قبضة مطبقة

 5إلى  0اليد اليسرى تظهر الرقم من 

 5اليد اليمنى تظهر الرقم 

 5إلى  0اليد اليسرى تظهر الرقم من 

 اليد اليمنى تظهر الرقم 

 5إلى  0من 

 24الرقم 
                               

 16الرقم                                                    

  
 يد معكوسة تظهر الرقم 

ً
لخانة العشرات ثم يد  2أوال

 لخانة الواحدات 4تظهر الرقم  ةمفتوح

 يد معكوسة تظهر الرقم 
ً
لخانة العشرات ثم يدان  0أوال

 لخانة الواحدات 6مفتوحتان تظهران الرقم 
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 40الرقم                                          62الرقم 

  
 يد

ً
لخانة العشرات ثم يد  6تظهر الرقم  تانمعكوس انأوال

 لخانة الواحدات 2الرقم  ة تظهر مفتوح

 يد معكوسة تظهر الرقم 
ً
لخانة العشرات ثم يد  4أوال

 لخانة الواحدات 1تظهر الرقم  ةمفتوح

 78الرقم  99الرقم 

  
 يد

ً
لخانة العشرات ثم  9تظهر الرقم  تانمعكوس انأوال

 لخانة الواحدات 9الرقم  تظهرانمفتوحتان  انيد

 يد
ً
لخانة العشرات ثم  7تظهر الرقم  تانمعكوس انأوال

 لخانة الواحدات 8الرقم  مفتوحتان تظهران انيد

 أنواع ألاخطاء

 دفع أو دفع  دون كرة التلمس
ستار غير ( / للدفاع)حجز 

 (للهجوم)قانوني 
 مسك

    
 مسك املعصم من ألاسفل كال اليدين على الخصر الدفعتقليد  مسك راحة و التحريك لألمام
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 استخدام غير قانوني لليدين خطأ حائز على الكرة ملس غير قانوني لليد تلويح مفرط للكوع

    

 تلويح الكوع للخلف
ضرب راحة اليد للذراع 

 ألاخرى 

ضرب راحة  –قبضة مطبقة 

 اليد
 ضرب املعصمين

 ضرب على الرأس  خطأ فريق حائز على الكرة 

      

 

               

 

 تقليد اللمس على الرأس إلاشارة بقبضة مطبقة باتجاه الفريق املهاجم 

 

 خطأ ليس في حالة التسديد

 

 خطأ خالل حالة التسديد

  
 ذراع مع قبضة مطبقة ثم إشارة لعدد الرميات الحرة ذراع مع قبضة مطبقة ثم إلاشارة إلى ألارض
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 خاصة أخطاء

 خطأ مزدوج خطأ فني خطأ سلوك غير رياض ي خطأ عدم ألاهلية

    
 تلويح القبضتين املطبقتين  مع إظهار راحتي اليد Tشكل  مسك املعصم لألعلى قبضتين مطبقتين كال اليدين

 إ الغ الطاولة -إدارة جزاء الخطأ 

 حرةبعد خطأ  دون رميات  بعد خطأ على الفريق املستحوذ على الكرة

 

  

 
بجهة اللعب و قبضة مطبقة 

 الذراع موازية للخط الجانبي

إلاشارة إلى جهة اللعب و 

 الذراع موازية للخط الجانبي

 رمية حرة واحدة رميتين حرتين ثالث رميات حرة

   
 رفع إصبع واحدة رفع إصبعين رفع ثالثة أصابع
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 (Lead)الحكم الفاعل  –إدارة جزاء الرميات الحرة 

 رمية حرة واحدة رميتين حرتين ثالث رميات حرة

   
 إصبع واحد أفقي إصبعان أفقيتان ثالثة أصابع أفقية

 (Trail & Centre)الحكم غير الفاعل  –إدارة جزاء الرميات الحرة 

 

 رمية حرة واحدة رميتين حرتين ثالث رميات حرة

 

 
  

  ثالثة أصابع في كلتا اليدين
ً
 إصبع السبابة في كلتا اليدين ألاصابع معا

 

 الحكام إشارات   -  6الشكل 
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 :ورقة التسجيل -ب

 
 ورقة التسجيل  -  4الشكل 

 :التسجيل ورقة
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 .هي املعتمدة من قبل اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي لكرة السلة ( 8)التسجيل املوضحة في الشكل  ورقة 0-ب      

  ثالث نسخ ، كل منها بلون ورق مختلف ، ألاصلية بالورق ألابيض ، وهي لالتحاد الدولي ( 3)وتشتمل على أصل واحد و 2-ب     

النسخة ألاولى بالورق ألازرق ، للهيئة املنظمة للمسابقة ، النسخة الثانية ، بالورق الزهري ، للفريق الفائز . لكرة السلة

 .لفريق الخاسر والنسخة ألاخيرة بالورق ألاصفر ل

 : مالحظة 

 .قلمين بلونين مختلفين ، واحد للفترة ألاولى والثالثة وواحد للفترة الثانية والرابعة ( 2)يوص ى أن يستخدم املسجل  -0

 .التسجيل وملئها الكترونيا  ورقةيمكن إعداد  -2

 آلاتي  التسجيل على النحو  ورقةلبدء املباراة على ألاقل يجب على املسجل إعداد  من املوعد املحدد عشرون دقيقة( 21) قبل 3-ب

 الفريق ألاول (املضيف ) املحلي (  أ)التسجيل ، ويكون الفريق  ورقةالفريقين في الفراغ بأعلى ( 2)يدون أسماء  0-3-ب
ً
دائما

 ( .ب)ذكور أوال في البرنامج والفريق آلاخر يكون الفريق للمسابقات أو املباريات على ملعب محايد، يكون الفريق ألاول هو امل

 :يقوم بتسجيل  2-3-ب

  اسم املسابقة. 

  رقم املباراة. 

  التاريخ وزمن ومكان املباراة. 

  اسماء الحكام. 

 
 أعلى ورقة التسجيل -  6الشكل 

 .الجزء السفلي(ب )الجزء العلوي من صحيفة التسجيل والفريق  (أ)يشغل فريق  3-3-ب

من رقم رخصة كل العب للمسابقات، يشار الى رقم رخصة الالعب في ( آخر ثالث أرقام )في العامود ألاول، يدون املسجل 0-3-3-ب

 .اول مباراة يلعبها فريقه فقط

، مستخدما  حروف كبيرة وباالحرف الاولى وفق ترتيب ارقام القمصان، وفي العامود الثاني يدون املسجل اسم كل العب  2-3-3-ب

مباشرة بعد ( رئيس)ويشار الى رئيس الفريق بتدوين  .أو من ينوب عنه املعتمدة من قبل املدرب أعضاء الفريقاسماء  الئحة

 .اسمه

 فيجب على املسجل ان يرسم ( 02)إذا قدم الفريق اقل من أثني عشر  3-3-3-ب
ً
في الفراغات املخصصة ( خطوطا)خطا العبا

 .لذلك

 .اسم مدرب الفريق ، ومساعد املدرب عند أسفل القسم لكل فريق ( بحروف كبيرة)يدون املسجل  4-3-ب

 :دقائق على ألاقل،على املدربين أن ( 01)املوعد املحدد لبدء املباراة بعشرة قبل 4-ب  

 .ريقيهمايؤكدا موافقتهما على أسماء وأرقام أعضاء ف 0-4-ب

 .يؤكدا أسماء املدرب ومساعد املدرب  2-4-ب

 ".الالعب"صغيرة الى جانب رقم الالعب في عامود  Xالذين ستبدأ بهم املباراة بوضع عالمة ( 5)يؤشرا على الالعبين الخمسة  3-4-ب



 
  

 67 من 72 صفحة 4102القانون الرسمي لكرة السلة   4102أيار 

 .يوقعا صحيفة التسجيل  4-4-ب

 .أعاله  البادئ في تزويد املعلومات( أ)يكون مدرب الفريق              

لكال الفريقين ، الذين ( 5)الصغيرة لالعبين الخمسة  Xيجب على املسجل في بداية املباراة أن يضع دائرة حول عالمة  5-ب

 .سيبدأون املباراة

الالعب "الى جانب أرقام الالعبين في العامود ( غير موضوعة بالدائرة) xيجب على املسجل ، خالل املباراة ، أن يرسم عالمة  6-ب

 .عندما يدخل البديل الى املباراة ألول مرة كالعب "  داخل

 

 
 الفريق ضمن ورقة التسجيل -  01الشكل 

 Time- outs                            ألاوقات املستقطعة                                   6-ب

او الفترة التسجيل بتدوين دقيقة وقت اللعب للفترة  ورقةيجب تسجيل ألاوقات املستقطعة املمنوحة على  0-7-ب

 . املخصصة أسفل اسم الفريق الاضافية  في املربعات

 زيين في املربعات غير املستخدمة عند نهاية كل فترة وكل فترة إضافية يجب أن ترسم عالمة بخطين أفقيين متوا 2-7-ب

الدقيقتين الاخيرتين من النصف الثاني للمباراة ان ( 2)لى الفريق الذي لم يمنح وقته املستقطع الاول قبل ينبغي ع

 .يقوم املسجل برسم خطين أفقيين متوازيين في املربع الاول املخصص للنصف الثاني للمباراة

           Fouls                    ألاخطاء    4-ب

 .أخطاء الالعبين ، شخصية ، فنية ، سوء سلوك ، أوعدم أهلية ويجب تسجيلها ضد الالعب يمكن أن تكون  0-8-ب 
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 .ألاخطاء املرتكبة من أفراد مقعد الفريق يمكن أن تكون فنية أو عدم أهلية ويجب تسجيلها ضد املدرب  2-8-ب

 :جميع ألاخطاء يجب تدوينها على النحو آلاتي  3-8-ب

 " .P"بتدوين حرف  خطأ شخص ي يشار اليه  0-3-8-ب

   T" الخطأالفني الثاني يجب ان  يشار اليه ايضا بتدوين حرف " . T" خطأ فني ضد العب يشار اليه بتدوين حرف  2-3-8-ب

 . الستبعاده عن اللعب في الفراغ املتبقي’GD‘ متبوعا ب

والخطأ الفني آلاخر سوف يشار ، " C"خطأ الفني ضد املدرب لسوء سلوكه الشخص ي يشار اليه بتدوين حرف ال 3-3-8-ب

 .في الفراغ املتبقي "  GDمتبوعا ب " C"اليه ايضا بتدوين حرف 

 " .B"خطأ الفـنـي ضد املدرب ، ألي  سبب آخر، يشار اليه بتدوين  حرف ال 4-3-8-ب

  في الفراغ املتبقي’GD‘ متبوعا ب" C"أو "B"سوف يشاراليه بتدوين حرف"( C"يجب ان يكون احدهم)الخطأ الفني الثالث       

وخطأ سوء السلوك الثاني يشاراليه ايضا " . " U"خطأ سوء السلوك على الالعب يشار اليه بتدوين حرف  5-3-8-ب

 . في الفراغ املتبقي ’GD‘متبوعا ب  U"بتدوين حرف 

 " .D"خطأ عدم أهلية يشار اليه بتدوين حرف  6-3-8-ب

" الى جانب الحرف ( 3أو 0،2)حــرة يشار اليه بإضافة عدد الرميات الحرة املطابقة ( رميــات)أي خطــأ يشمــل رميــة 7-3-8-ب

P   "T""  "C"  "B"  "U " أو"D. " 

 للمادة  8-3-8-ب
ً
، سوف يشار اليها ( 42)كافة ألاخطاء املتضمنة جزاءات من نفس الشدة ضد كال الفريقين تلغى وفقا

 " .D"أو " P " ، "T " ،"C " ،"B " ،"U" صغير الى جانب الحرف "C"حرف بتدوين 

 .عند نهاية كل فترة ، يرسم املسجل خط سميك بين الفراغات التي تم استخدامها وتلك التي لم تستخدم  9-3-8-ب

 . وعند نهاية زمن اللعب يقوم املسجل بطمس الفراغات املتبقية بخط أفقي سميك

 :لى أخطاء عدم ألاهلية ضدأفراد مقعد الفريق   أمثلة ع 01-3-4-ب 

 Examples for disqualifying fouls on team bench personnel                    

 :خطأ عدم ألاهلية ضد البدالء يجب ان يدون كمايلي  

 
 و
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 :خطأ عدم ألاهلية ضد مساعد املدرب يجب ان يدون كمايلي

 

 
 

 

 :ألاهلية ضد الالعب املبعد بعد خطأه الخامس يجب ان يدون كمايليخطأ عدم 

 
 و

 
 (:الشجار)أمثلة على أخطاء عدم الاهلية  00-3-4-ب 

  هو يجب ان تدون كما( 39املادة )أخطاء عدم الاهلية ضد أفراد مقعد الفريق  ملغادرتهم منطقة مقعد الفريق            

 .في كافة فراغات الاخطاء املتبقية للشخص املبعد بعدم الاهلية " F"ويتم تدوين حرف . موضحا أدناه

 :اذا استبعد املدرب بعدم الاهلية فقط

 
:إذااستبعد مساعد املدرب بعدم الاهلية فقط 

 
 :اذا استبعد كال من املدرب ومساعد املدرب بعدم الاهلية

 
 : في جميع فراغات ألاخطاء املتبقية " F"حرف  أربع أخطاء ، عندها يتم تدوين( 4)إذا كان على البديل أقل من 

 
 .داخل فراغ الخطأ ألاخير" F"عندها يتم تدوين حرف . اذا كان الخطأ الخامس لالعب البديل 

 
 :في العامود بعد الخطأ ألاخير " F"، عندها يتم تدوين حرف ( fouled out)الخامس ( 5)إذا ما ارتكب الالعب املبعد خطأه  

 
 أواذا استبعد اتباع الفريق بعدم الاهلية يجب ان يدون  Smith، Jones ، Rush باالضافة ملا سبق من الامثلة أعاله لالعب 

 خطأ فني 
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 للمادة : ملحوظة 
ً
، ال يتم احتسابها ضمن أخطاء ( 39)ألاخطاء الفنية أو عدم ألاهلية وفقا

 .الفريق 

 Team Fouls                      Team fouls                                       أخطاء الفريق    6-ب

التسجيل لتدوين أخطاء  ورقةأربعة فراغات يتم تخصيصها في ( 4)كل فترة ل 0-9-ب

 ( .مباشرة اسفل اسم الفريق وفوق اسماء  الالعبين )الفريق 

 ، سوء سلوك 2-9-ب
ً
 ، فنيا

ً
أو عدم أهلية ، يدون حيثما يرتكب العب خطأ شخصيا

كبيرة في الفراغات املحددة " X"املسجل الخطأ ضد فريق ذلك الالعب برسم عالمة 

 .بالتتابع 

 The running score                                                              النقاط املحرزة  01-ب

 .املحرزة من كال الفريقينيجب على املسجل أن يحتفظ بسجل زمني للنقاط  0-01-ب

 .التسجيل أربعة أعمدة لهذه النقاط املحرزة  ورقةيوجد في  2-01-ب

العمودين على الشمال لفريق . كل عامود ينقسم الى أربعة أعمدة أيضا  3-01-ب

( نقطة 061)العمودين في الوسط للنقاط املحرزة "ب"وآلاخرين على اليمين للفريق "أ"

 :سجل أن يجب على امل. لكل فريق

  ودائرة معتمة )/( يرسم أوال خط قطري ألي إصابة ميدانية ناجحة ،() ألي رمية

 .حرة ناجحة تضاف الى املجموع الجديد لنقاط الفريق الذي سجل 

  امليدانية أو الرمية الحرة في الفراغ صابة ومن ثم يدون رقم الالعب الذي سجل إلا

/ الى جانب الخط القطري )الخالي على نفس جانب املجموع الكلي الجديد للنقاط 

 ( الجديد أوالدائرة املعتمة 

 

 تعليمات إضافية: النقاط املحرزة   00 -ب

                               Additional instruction  ؛   the running score 

 .امليدانية بثالث نقاط إلصابة يتم رسم دائرة حول رقم الالعب املسجل ل 0-00-ب

امليدانية املسجلة باملصادفة من قبل العب في سلته وكأنها قد صابة يتم تدوين إلا  2-00-ب

 .أحرزت من قبل رئيس الفريق املنافس على أرض امللعب  

الكرة السلة ، لالعب الذي قام يتم تدوين النقاط املسجلة ، عندما ال تدخل  3-00-ب

 ( .أ لتأثيرعلى الهدف وإعاقة الكرة -30مادة )بمحاولة التصويب ، 

                            حول آخر عدد(       ) فترة ،يرسم املسجل دائرة سميكةعند نهاية كل  4-00-ب

من النقاط  املسجلة من كال الفريقين متبوعة بخط أفقي سميك تحت تلك           

 .النقاط وكذلك تحت رقم كل العب أحرز تلك النقاط ألاخيرة 

عند بداية كل فترة ، يواصل املسجل الاحتفاظ بمجمل السجل الزمني للنقاط املسجل من النقطة التي توقفت  5-00-ب

 .عندها 

 املحرزة النقاط  - 00لشكل  ا
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 وكان يجب على املسجل أن ي 6-00-ب
ً
راجع النقاط املحرزة لديه مع لوحة التسجيل املرئية كلما أمكن ، فإذا وجد خالفا

 
ً
وفي حالة الشك ، أو تقديم أحد . سجله هو الصحيح ، عليه أن يتخذ الخطوات لتصحيح لوحة التسجيل فورا

 .اعة املباراة متوقفة الفريقين اعتراض على التصحيح ، عليه أن يعلم الحكم ألاول حاملا تكون الكرة ميتة وس

                                                                                                         

                                                                                                  

 

 The running score: Summing up                                                            النهائيةالنتيجة : النقاط املحرزة  04-ب

نهاية كل فترة، يقوم املسجل بتدوين نتيجة تلك الفترة في الجزء  عند0-02-ب

                         التسجيل  ورقةاملخصص، في النهاية السفلى ل

ند نهاية املباراة أن يرسم خطين أفقيين سميكين تحت يجب على املسجل ع2-02-ب

العدد النهائي للنقاط املسجلة من كال الفريقين ، وكذلك رقمي كال الالعبين 

عالوة على ذلك ، يقوم برسم خط قطري . اللذين سجال تلك النقاط ألاخيرة 

لكل  (النقاط املحرزة ) يمتد الى اسفل مربع من اجل أن يشطب ألاعداد املتبقية 

 . فريق 

.الفائز عند نهاية املباراة ، يقوم املسجل بتدوين النتيجة النهائية واسم الفريق 3-02-ب  

التسجيل بعد أن قام  ورقةيقوم املسجل بتدوين اسمه بأحرف كبيرة على  4-02-ب

 .بهذا مساعد املسجل ، امليقاتي ومشغل ساعة التسديد

لحظة توقيعها من باقي الحكام ، يكون الحكم ألاول ألاخير الذي يعتمد ويوقع  5-02-ب

 .هذا العمل ينهي إدارة الحكام للمباراة وعالقتهم بها . التسجيل  ورقة

 الفراغ املخصص ) التسجيل تحت الاحتجاج  ورقةإذا وقع أحد رئيس ي الفريقين على : ملحوظة 
ً
توقيع رئيس " مستغال

على حكام الطاولة وباقي الحكام البقاء تحت تصرف الحكم ألاول حتى يأذن لهم " ( . الفريق في حالة الاحتجاج 

 .باالنصراف 

 

 
 اسفل ورقة التسجيل  -  03الشكل 

 النهائية النتيجة  -  04الشكل 
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 Protest procedure                                              إجراءات الاعتراض-ج

الحكم ألاول )إذا اعتقد فريق خالل مسابقات الاتحاد الدولي لكرة السلة بان مصالحه قد تضررت بقرار من حكم             

 :ية، أو بأي حدث قد وقع أثناء املباراة ، فعليه أن يتبع إلاجراءات التال(أو باقي الحكام

  يقوم رئيس ذلك الفريق ، فور انتهاء املباراة ، بإعالم الحكم ألاول بان فريقه يعترض على نتيجة املباراة ويقوم  0-ج 

 " .توقيع رئيس الفريق في حالة الاعتراض " التسجيل في الفراغ املخصص  ورقةبالتوقيع على 

 ، من الضروري أن يقدم املمثل ا 
ً
لرسمي لالتحاد ألاهلي أو النادي تأكيده على هذا ولجعل هذا الاعتراض صالحا

 
ً
 .عشرين دقيقة بعد نهاية املباراة ( 21)و يجب أن يتم خالل . الاعتراض كتابيا

يعترض على نتيجة  س (أو النادي)إن الاتحاد ألاهلي )إن إلايضاحات املفصلة ليست ضرورية ، ويكفي أن يكتب 

ع لدى ممثل الاتحاد الدولي لكرة السلة أورئيس اللجنة الفنية ما يعادل مبلغ ثم يود. ع و  ساملباراة بين الفريقين 

 .مين أفرنك سويسري كت( 0511)

يجب على الاتحاد ألاهلي للفريق أو النادي املعني أن يزود ممثل الاتحاد الدولي لكرة السلة أو رئيس اللجنة الفنية 

فإذا كان قرار اللجنة الفنية لصالح الفريق املعترض يتم إعادة  . اعة التالية من نهاية املباراةنص اعتراضه خالل الس

 .التامين

على الحكم ألاول أن يقدم تقريرا بالحدث الذي أدى الى الاعتراض الى ممثل الاتحاد الدولي لكرة السلة أو رئيس اللجنة 2-ج

 .الفنية خالل الساعة التالية لنهاية املباراة 

ألاهلي للفريق أو النادي املعني ، أو الفريق أوالنادي املنافس ، على قرار اللجنة الفنية ، إذا لم يوافق الاتحاد  3-ج

، يجب أن تتم كتابته خالل العشرين  .  فيجوز له تقديم استئناف الى هيئة الاستئناف
ً
ولجعل هذا الاستئناف صالحا

 بوديعة تعاد( 21)
ً
 .فرنك سويسري كتامين ( 3111)ل دقيقة التالية لتسليم قرار اللجنة الفنية ، مرفقا

 (. الوديعة)التأمين  رد يتم املستأنف، الفريق لصالح لجنة الاستئناف قرار إذا كان

الكترونية ، رقمية أو خالفها ، يمكن أن تستخدم أشرطة الفيديو ، ألافالم ، الصور الفوتوغرافية أو أية أجهزة بصرية 4-ج

 .    ، فقط بعد انتهاء املباراة ( تدريبية )و الغراض تعليمية لتحديد املسؤولية في مسائل الانضباط أ
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 Classification of Teams         تصنيف الفرق             -د
 Procedure                                                                                :لاجراء 0-د

 يجب أن يتم تصنيف  0-0-د
ً
 لسجل الفوز والخسارة لهذه الفرق ، وتحديدا

ً
( 0)نقطتان عن كل فوز في مباراة ، ( 2)الفرق وفقا

 من النقاط عن خسارة املباراة باالنسحاب(1)، و( وتشمل الخسارة باإلخفاق)ونقطة واحدة عن كل خسارة في مباراة 
ً
 .صفرا

هي نفسها ( دور واحد)الاجراءات التي يتم تطبيقها لكل فريق لعب مباراة واحدة فقط ضد كل فريق منافس في املجموعة    2-0-د

 (. الدوري ذهابا وايابا أومزيد من الدورات )لكل فريق لعب مباراتين أو أكثر ضد كل فريق منافس 

بين هذين الفريقين ( الالعاب)لكافة املباريات في املجموعة ، فان اللعبة اذا تساوى فريقان أوأكثر بسجل الفوز والخسارة   3-0-د 

اذا كان لفريقين أو أكثر نفس سجل الفوز والخسارة للمباريات بين بعضها ، سيتم تطبيق معايير . أوأكثر سوف تحدد التصنيف

 :اضافية حسب الترتيب التالي 

  في املباريات بينهااملسجلة على فارق النقاط ألا. 

  العدد الاعلى من النقاط املسجلة في املباريات بينها . 

  لكافة املباريات في املجموعة املسجلة اعلى فارق للنقاط. 

  العدد الاعلى من النقاط املسجلة في كافة املباريات بينها. 

 .اذا كانت هذه املعايير مازالت ال تعطي قرارا بذلك ،فان القرعة سوف تحدد التصنيف

-0-رحلة من مراحل تطبيق هذه املعايير اذا كان من املمكن  تصنيف فريق او أكثر، فانه يمكن تطبيق الاجراء في دفي أي م 4-0-د

 .من البداية لبقية الفرق التي لم تصنف بعد  3

  Examples                                                                         : أمثلة 4-د

 : 0 مثال 0-2د 

       95 -011ب ضد ج                  55 -011أ ضد ب    

 75-81ب ضد د                    85 -91أ ضد ج      

 55-61ج ضد  د                   81- 75أ ضد  د      

 فارق النقاط املسجلة النقاط املسجلة النقاط الخسارة الفوز  املباريات امللعوبة الفرق 

 45+ 221-265 5 0 2 3 أ

 35- 271-235 5 0 2 3 ب

 5- 245-241 4 2 0 3 ج

 5- 205-201 4 2 0 3 د

 لفوزه على د -لفوزه على ب                 الثالث ج  -الاول أ : لذلك 

 الثاني ب                                الرابع  د        

 : 2مثال 2-2د 

       85 -011ب ضد ج                  55 -011أ ضد ب    

 81 -75ب ضد د                    85 -91أ ضد ج     

 55-65ج ضد  د                  75-021أ ضد  د     
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 فارق النقاط املسجلة النقاط املسجلة النقاط الخسارة الفوز  املباريات امللعوبة الفرق 

 95+ 205-301 6 1 3 3 أ

 35- 265-231 4 2 0 3 ب

 01- 245-235 4 2 0 3 ج

 51- 261-201 4 2 0 3 د

 لذلك  الاول أ 

 :وتصنيف املباريات بين ب،ج، د

 فارق النقاط املسجلة النقاط املسجلة النقاط الخسارة الفوز  املباريات امللعوبة الفرق 

 01+ 065-075 3 0 0 2 ب

 5- 055-051 3 0 0 2 ج

 5- 041-035 3 0 0 2 د

 لفوزه على د ،     الرابع  د  -الثاني ب   ،       الثالث ج :  لذلك 

 : 3مثال 3-2د 

       95 -011ب ضد ج                  91 -85أ ضد ب    

 85 -75ب ضد د                  011 -55أ ضد ج    

  55 -65ج ضد  د                  021 -75أ ضد  د    

 فارق النقاط املسجلة النقاط املسجلة النقاط الخسارة الفوز  املباريات امللعوبة الفرق 

 95- 301-205 3 3 1 3 أ

 1 265-265 5 0 2 3 ب

 51+ 201-261 5 0 2 3 ج

 45+ 205-261 5 0 2 3 د

 لذلك  الرابع  أ 

 :وتصنيف املباريات بين ب،ج، د

 فارق النقاط املسجلة النقاط املسجلة النقاط الخسارة الفوز  املباريات امللعوبة الفرق 

 5- 081-075 3 0 0 2 ب

 5+ 055-061 3 0 0 2 ج

 1 041-041 3 0 0 2 د

 ألاول ج   ،       الثاني  د  ،     الثالث  ب:  لذلك 
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 : 4مثال 4-2د 

       91 -011ب ضد ج                  91 -85أ ضد ب    

 85 -75ب ضد د                  011 -55أ ضد ج    

  55 -65ج ضد  د                  021 -75أ ضد  د    

 فارق النقاط املسجلة النقاط املسجلة النقاط الخسارة الفوز  املباريات امللعوبة الفرق 

 95- 301-205 3 3 1 3 أ

 5+ 261-265 5 0 2 3 ب

 45+ 201-255 5 0 2 3 ج

 45+ 205-261 5 0 2 3 د

 لذلك  الرابع   أ 

 :وتصنيف املباريات بين ب،ج، د

 فارق النقاط املسجلة النقاط املسجلة النقاط الخسارة الفوز  املباريات امللعوبة الفرق 

 1 075-075 3 0 0 2 ب

 1 055-055 3 0 0 2 ج

 1 041-041 3 0 0 2 د

 ألاول ب   ،       الثاني  ج  ،     الثالث  د:  لذلك 

 : 5مثال 5-2د 

       91 -001ب ضد و                 55 -011أ ضد ب    

 61 -55ج ضد د                   91 -85أ ضد ج     

  75 -91ج ضد  ه                75 -021أ ضد  د    

       75 -015ج ضد و                  011 -81أ ضد ه    

 45 -71د ضد ه                   81 -85أ  ضد  و   

  61 -65د ضد  و                   95-011ب ضد ج   

  81 -75ه ضد  و                  75 -81ب ضد  د   

 81 -75ب ضد  ه  

 فارق النقاط املسجلة النقاط املسجلة النقاط الخسارة الفوز  املباريات امللعوبة الفرق 
 71+ 411-471 8 2 3 5 أ

 21- 441-421 8 2 3 5 ب
 41+ 395-435 8 2 3 5 ج
 05- 361-345 8 2 3 5 د
 21- 395-375 7 3 2 5 ه
 55- 441-385 6 4 0 5 و
 لذلك    الخامس ه                             السادس و  
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 :وتصنيف املباريات بين أ، ب،ج، د

 فارق النقاط املسجلة النقاط املسجلة النقاط الخسارة الفوز  املباريات امللعوبة الفرق 
 85+ 221-315 5 0 2 3 أ

 35- 271-235 5 0 2 3 ب
 5- 245-241 4 2 0 3 ج
 45- 255-201 4 2 0 3 د

 ألاول أ  لفوزه على ب   ،         الثالث  د لفوزه على ج:  لذلك 

 الثاني  ب              ،         الرابع  ج         

 : 6مثال6-2د 
       91 -95ب ضد و                 65 -70أ ضد ب    
 011 -95ج ضد د                 86 -85أ ضد ج     
  75 -82ج ضد  ه                75 -77أ ضد  د    
       75 -015ج ضد و                  86 -81أ ضد ه    
 67 -68د ضد ه                  81 -85أ  ضد  و   

  61 -65د ضد  و                  87-88   ب ضد ج
  75 -81ه ضد  و               75 -81ب ضد  د   
 76 -75ب ضد  ه  

 فارق النقاط املسجلة النقاط املسجلة النقاط الخسارة الفوز  املباريات امللعوبة الفرق 

 6+ 392-398 8 2 3 5 أ

 4+ 399-413 8 2 3 5 ب

 32+ 423-455 8 2 3 5 ج

 4+ 379-383 8 2 3 5 د

 4+ 381-384 8 2 3 5 ه

 51- 431-381 5 5 1 5 و

 لذلك    السادس و  

 :وتصنيف املباريات بين أ، ب،ج، د ،ه 

 فارق النقاط املسجلة النقاط املسجلة النقاط الخسارة الفوز  املباريات امللعوبة الفرق 

 0+ 302-303 6 2 2 4 أ

 0- 319-318 6 2 2 4 ب

 2+ 348-351 6 2 2 4 ج

 0- 309-308 6 2 2 4 د

 0- 315-314 6 2 2 4 ه

 ألاول ج   ،         الثاني  أ:  لذلك 
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 :وتصنيف املباريات بين ب،د، ه

 فارق النقاط املسجلة النقاط املسجلة النقاط الخسارة الفوز  املباريات امللعوبة الفرق 

 4+ 050-055 3 0 0 2 ب

 4- 047-043 3 0 0 2 د

 1 043-043 3 0 0 2 ه

 الثالث ب   ،       الرابع  ه  ،     الخامس  د:  لذلك 

 : 7مثال 7-2د 

       91 -95ب ضد و                  70 -73أ ضد ب    

 96 -95ج ضد د                   86 -85أ ضد ج    

  75 -82ج ضد ه                  75 -77أ ضد  د    

       75 -015ج ضد و                  96 -91أ ضد ه    

 67 -68د ضد ه                  81 -85أ  ضد و    

  67 -81د ضد  و                  87-88ب ضدج    

  75 -81ه ضد  و                 79 -81ب ضد  د  

 81 -79ب ضد ه  

 فارق النقاط املسجلة النقاط املسجلة النقاط الخسارة الفوز  املباريات امللعوبة الفرق 

 2+ 418-401 8 2 3 5 أ

 4+ 419-403 8 2 3 5 ب

 36+ 409-455 8 2 3 5 ج

 4+ 394-398 8 2 3 5 د

 4+ 394-398 8 2 3 5 ه

 51- 445-395 5 5 1 5 و

 لذلك    السادس و  

 :وتصنيف املباريات بين أ، ب،ج، د ،ه 

 فارق النقاط املسجلة النقاط املسجلة النقاط الخسارة الفوز  املباريات امللعوبة الفرق 

 3- 328-325 6 2 2 4 أ

 0- 309-308 6 2 2 4 ب

 6+ 344-351 6 2 2 4 ج

 0- 309-308 6 2 2 4 د

 0- 309-308 6 2 2 4 ه

 ألاول ج   ،         الخامس  أ:  لذلك 
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 :وتصنيف املباريات بين ب، د، ه

 فارق النقاط املسجلة النقاط املسجلة النقاط الخسارة الفوز  امللعوبةاملباريات  الفرق 

 1 059-059 3 0 0 2 ب

 1 047-047 3 0 0 2 د

 1 047-047 3 0 0 2 ه

 الثاني ب   ،       الثالث  د لفوزه على ه  ،     الرابع  ه:  لذلك 

                                                       Additional procedureاجراءات اضافية  3-د 

 .بعد ان تلعب الفرق كافة مبارياتها في املجموعة  2-و د 0-تطبق املادة د 0-3-د

فارق الاعلى اذا لم تلعب كافة الفرق جميع مبارياتها بعد واذاكان لفريقين أو أكثر نفس عدد مرات الفوز والخسارة فان ال 2-3-د

 للنقاط املسجلة في مباريات تلك الفرق سوف يحددالتصنيف 

         Forfeitالانسحاب                                                                          2-د 

امللعب قبل نهاية الفريق الذي يتخلف عن حضور مباراة مقررة ضمن الجدول دون عذر مشروع ، أو ينسحب من  0-4-د 

 .في الترتيب( 1)املباراة،سوف يخسر املباراة باالنسحاب ويحصل على نقطة الصفر

 .اذا كرر الفريق انسحابه للمرة الثانية،فانه سوف تلغى جميع نتائج املباريات امللعوبة من قبله 2-4-د

 

 MEDIA TIME-OUTS                  :الوقت املستقطع الاعالمي   -ه 

      Definitionعريف  ت 0-ه

يمكن للهيئة املنظمة للمسابقة ان تقرر لنفسها فيما اذا كانت سوف تطبق  الوقت املستقطع إلاعالمي، وإذا كان ذلك 

 (.ثانية 011أو 91-75-61)وبأية مدة 

                                                                                      Ruleقاعدة 2- ه

وال يسمح باالوقات . باالضافة لالوقات املستقطعة   النظامية( 0)في كل فترة يسمح بوقت مستقطع اعالمي 0- 2-ه

 .املستقطعة الاعالمية في الفترات الاضافية

 .ثانية 011أو 91، 75، 61(يالفريق أو الاعالم)ت املستقطع الاول في كل فترة الوق ان يكون  يجب 4- 2-ه

 .ثانية( 61)تكون مدة جميع ألاوقات املستقطعة ألاخرى بالفترة  3- 2-ه

 . اوقات مستقطعة   خالل النصف الثاني( 3)وقت مستقطع خالل النصف الاول و( 2)يحق لكال الفريقان  2- 2-ه

 :ويمكن أن تكون مدتها  الاوقات املستقطعة في اي وقت خالل املباراةيمكن ان تطلب هذه    

 61  ،75  ،91  أو.ثانية إذا ما اعتبرت وقت مستقطع اعالمي ، أي انه ألاول بالفترة  011أو 

 61  ثانية إذا لم تعتبر وقت مستقطع اعالمي ، أي انه طلب من قبل أي من الفريقين بعد أن تم منح وقت مستقطع

 .اعالمي

 Procedur                                                    الاجراء                                3-ه 

خمسة دقائق للفترة ،على كل ، فانه ال ( 5)يجـب أن يمنـح الوقت املستقطع الاعالمي، على النحـو ألامثل، عند بقاء  0- 3-ه

 .يوجد ضمان بأن الحال سيكون كذلك



 
  

 67 من 67 صفحة 4102القانون الرسمي لكرة السلة   4102أيار 

 قبل الدقائق الخمسة  2-3-ه
ً
 مستقطعا

ً
 من الفريقين وقتا

ً
ألاخيرة املتبقية للفترة ، عندها يتم منح ( 5)إذا لم يطلب أيا

إن هذا الوقت املستقطع ال . وقت مستقطع اعالمي عند أول فرصة عندما تصبح الكرة ميتة وساعة املباراة متوقفة

 .يحتسب على أي من الفريقين 

 قبل الدقائق الخمسة  3-3-ه
ً
 مستقطعا

ً
  ألاخيرة املتبقية للفترة ، فان ذلك الوقت ( 5)إذا تم منح أي من الفريقين وقتا

 .املستقطع يتم استخدامه كوقت مستقطع اعالمي

 .هذا الوقت املستقطع سوف يحتسب كوقت مستقطع اعالمي ووقت مستقطع للفريق الذي يطلبه على حد سواء        

ستة أوقات مستقطعة ( 6)واحد في كل فترة كحد أدنى ، و( 0)وبناًء على هذا إلاجراء ، يكون هناك وقت مستقطع  4-3-ه

 .ثمانية أوقات مستقطعة في النصف الثاني كحد أعلى ( 8)في النصف ألاول كحد أعلى و

 

 جراءات املباراةو إنهاية القواعد 
 

 

 
 

 


