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 این مطلبمردان می باشد.درک  در هر دو رده زنان و  و داور سرمربی تفسیر قوانین داوری بسکتبال مرجعی برای بازیکن ،  

 ضروری است که قوانین بایستی در عمل مورد استفاده قرار گیرد.

 :مقدمه 

هستند   2108داوری بسکتبالاز قوانین ( FIBA)فدراسیون جهانی بسکتبال تفسیرهای ارائه شده در این سند، تفسیرهای      

           لغو توسط این سند  ،منتشر شده اند ی که از قبل توسط فیبا تمام تفسیرهای اجرا می شوند. 2109ژانویه  یکمسی و  و از

 ند. شومی 

 د. نهیئت مرکزی فیبا تایید و به طور دوره ای توسط کمیسیون فنی فیبا بازبینی می شو بوسیله بسکتبال داوری قوانین 

بیان می کنند. اصول و قواعد را  ،موقعیت های بازیقوانین تا حد امکان شفاف و جامع نگه داشته می شوند، اما آنها به جای  

 .پوشش دهند، درخ دهرا که ممکن است در طول بازی  موارد خاصای از نمی توانند محدوده گسترده  این قوانین  به هر حال

در طول یک بازی معمولی  هدف این سند تبدیل قواعد و مفاهیم کتاب قوانین به موقعیت های عملی و خاصی است که 

 روی دهند. است  ممکنبسکتبال 

ره هر دربا باید انداور که باید به عنوان سند اصلی حاکم بر بسکتبال باقی بمانند. هرچند ( FIBA)بسکتبال  رسمیقوانین     

م گیری تصمیاختیارقدرت و  پوشش داده نشده است ، رسمی فیبایا تفسیرهای و بال بسکتقوانین ویژه توسط به که موضوع 

 د. نداشته باش

 A 1- A02هستند؛  بازیکن B0 –B5و  A0- A5. می باشدتیم مدافع  Bتیم مهاجم و تیم  Aبه دلیل انسجام این تفسیرها، تیم     

 ذخیره می باشند.  B1–B02و 
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 آسیب دیدن–بازیکنان   :  5  ماده

 

 

 

 پا آسیب دیده و بازی متوقف شده است. مچ  از ناحیه  A0به نظر می رسد که بازیکن      مثال: 5-2

 را درمان می نماید. A0 مچ پای  می شود وبازی وارد زمین   Aتیم  پزشک     (الف

 بهبود پیدا می کند.  A0 قبل از آن اما، می شودبازی وارد زمین   Aتیم  پزشک     (ب 

 .می شودبازی وارد زمین   A0آسیب دیدگی  به منظور بررسی  Aتیم  سرمربی      (ج

  را درمان نمی کنند.  A0 اما ،دنمی شوبازی وارد زمین  Aتیم  همراه افراد سایر  یاو بازیکن تعویضی  ،کمک مربی اول      (د

 . تعویض شود ستیدرمان دریافت کرده است و بای A0در نظر گرفته می شود که  اینطوردر تمامی موارد    تفسیر:

 

.  

جابجایی پزشک به نظر  چرا که ،شده است دقیقه متوقف  05بازی به مدت  به طور جدی آسیب دیده و A0بازیکن    مثال:5-4

 .خطرناک باشد برای او می تواند ازی باز زمین بازیکن 

 بازی ،عویض تانجام بعد از  بایستی مطابق با نظر پزشک تعیین گردد.زمان مناسب برای انتقال بازیکن آسیب دیده     تفسیر:

 .بدون هیچگونه جریمه ای ادامه پیدا کندباید 

 

 

 

بالفاصله قادر به ادامه بازی نمی باشد، داور   A0آسیب دیده و بازی متوقف شده است. از آنجایی که  A0بازیکن     مثال:5-6

 در سوت خود می دمد و عالمت تعویض را نشان می دهد.

 :کنددرخواست تایم استراحت می  یکی از تیمها

 وارد زمین شود.  A0 تعویضی)جایگزین(قبل از اینکه بازیکن       (الف

 . شودمی وارد زمین   A0 تعویضی)جایگزین(از اینکه بازیکن بعد       (ب

، مربی اول کمک، سرمربی، همین دلیل بهاگر بازیکنی آسیب ببیند یا به نظر برسد که آسیب دیده است و     توضیح :  5-1

بازیکن آن شوند، در نظر گرفته می شود که  بازیهمان تیم وارد زمین  همراه افراد یا سایرخطا  5، بازیکن بازیکن تعویضی 

 باشد. انجام نشدهدرمان  ،واقع در ، حتی اگراست  معالجه شده )آسیب دیده(

 

نی هیچ محدودیت زمانظر پزشک جابجایی بازیکنی که به طور جدی آسیب دیده خطرناک باشد،اگر طبق   توضیح:    5-3

 .وجود نداردزمین بازی  ازبه بیرون آن برای انتقال 

، مه دهدادابازی  به  بالفاصله  نمی تواند باز دارد و  زخمییا و  اگر بازیکنی آسیب دیده است یا خونریزی توضیح:     5-5

تایم ،تیمها  به هر یک ازدر همان وقت مرده بازی  .چنانچهثانیه(تعویض شود  05 در مدت )بطور تقریبی ستیاین بازیکن بای

سوت  که شرطاین به  .، او می تواند به بازی ادامه دهدشود و بازیکن در طول تایم استراحت بهبود یابد  دادهاستراحت 

 باشد. به صدا درآمده  قبل از اینکه داور بازیکن ذخیره را به زمین فراخواند،  منشی برای تایم استراحت
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 .می کند که در بازی بماندبهبود یافته است و درخواست   A0 پایان زمان استراحت به نظر می رسد که  در

 تفسیر:

 ، می تواند به بازی ادامه دهد.یابددر طول تایم استراحت بهبود  A0اگر    (الف

 ،دوباره وارد زمین شود نمی تواند  A0از این وارد زمین شده است. بنابراین  قبل  A0بازیکن جایگزین  با توجه به اینکه    (ب

  تا اینکه یک فاز بازی )همراه با کارکردن وقت بازی( سپری شود.

 

 

 

 A0داده می شود.بعد از پرتاب اول داور متوجه می شود که    A0 پرتاب آزاد  به 2و  شده استخطا  A0بر روی  :  مثال 5-8

 می کند. بازیکن را 2تعویض خواست در Bپرتاب دوم را انجام دهد.اکنون تیم باید جایگزین او می شود و  A1خونریزی دارد و

 .را تعویض کند یک بازیکن فقط کهمی باشد مجاز  Bتیم  تفسیر:    

   ود. بعد از پرتاب اول داور متوجه                 داده می ش  A0 هپرتاب آزاد  ب 2و  شده استخطا  A0:      بر روی بازیکن مثال 5-9

 برای تعویض یک بازیکن درخواست می کند.  Aجایگزین او می شود. تیم  B1 خونریزی دارد. B 3می شود که  

 مجاز به تعویض یک بازیکن می باشد.  Aتیم        :تفسیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی آزاد در بین پرتاب ها بازیکنانی که بازی مشخص شده اند یا برای شروع سرمربیبازیکنانی که توسط توضیح:      5-7

به  اندمی توردی اگر تیم مقابل بخواهد ، ا، می توانند تعویض شوند.در چنین مو می گردندآسیب دیدگی معالجه  به دلیل

 همان تعداد بازیکنان تعویض شده درخواست تعویض نماید.
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 وظایف و اختیارات   -و کمک مربی اول سرمربی  :7ماده 

 

 

 

 

از بازیکنان  نفرمنشی تحویل می دهد. شماره های دو   به در زمان مقررخود را فهرست اسامی بازیکنان   Aتیم     : مثال7-2

ندارد و یا اینکه اسم یکی از بازیکنان از جدول حذف شده است.این موضوع  مطابقتکه روی پیراهن آنهاست  با شماره هایی

 کشف می شود:

 قبل از شروع بازی  (الف

 بعد از شروع بازی   (ب

               به جدول اضافه،هیچگونه جریمه ای  اعمال بدونشماره های اشتباه اصالح می شوند و یا اسم بازیکن       (الف  تفسیر:

 می شود.

کدام از تیمها در وضعیت نامناسب قرار نگیرند. شماره  بازی را در یک زمان مناسب متوقف می کند بطوریکه هیچ ،داور     (ب

 اسم بازیکن نمی تواند به جدول اضافه شود. .هرچند که هیچگونه جریمه ای اصالح می شونداعمال های اشتباه بدون 

 

 

 

باشد. این شده برای شروع بازی نمی تعییننفر بازیکن  5ء که یکی از بازیکنان داخل زمین جز مشخص می شودمثال:    7-4

 افتد:اتفاق می وضوعم

 قبل از شروع بازی (الف

 بعد از شروع بازی (ب

بازیکن مشخص شده برای شروع بازی جایگزین   5یکی از  بدون هیچگونه جریمه ای با دبازیکن مورد نظر بای (الف     تفسیر:

 شود. 

 ادامه پیدا کند.بدون هیچ جریمه ای شود و بازی نظر  صرف باید ( از اشتباهب

 یاناسامی بازیکن فهرست و یا نماینده آن باید سرمربیهر  ،دقیقه قبل از شروع بازی مطابق برنامه 11حداقل     توضیح :7-1

نشی تیم را به م کمک مربی اول و  سرمربینام کاپیتان،  چنینهم وکه مجاز به بازی کردن می باشند و شماره متناظر با آنها 

  تحویل دهد.

 هر سرمربیو  مطمئن شود های روی پیراهن بازیکنان  فوق با شماره فهرستاز تطابق شماره های است که  مسئول سرمربی

 رمربیساسامی  همچنین شماره های متناظر با آنها و ودقیقه قبل از شروع بازی مطابق برنامه باید اسامی بازیکنان  01حداقل 

 .نماید ءرا تائید و جدول را امضاو کاپیتان   کمک مربی اول و 

 

 

نفر شروع کننده بازی را مشخص  5باید  سرمربیهر  ،برنامه طبقدقیقه قبل از شروع بازی  01حداقل  وضیح:    ت 7-3

نزدیکترین  بازیکن وجود داشته باشد، 5ی در مورد این اشتباه و اگر کند بررسینمایند. منشی باید قبل از شروع بازی 

نفر شروع کننده بایستی  5 ،ز شروع بازی کشف شود. اگر این اشتباه قبل انمایدمطلع  مناسبداور را در اولین فرصت 

 شود.نظر می از اشتباه صرف ،بعد از شروع بازی کشف شود چنانچهاصالح شود و 
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کوچک را در برگه امتیازات " x"نفر بازیکن شروع کننده اش ، عالمت  5از منشی می خواهد که برای  سرمربیمثال:   7-5

 وارد کند.

 کوچک کنار شماره بازیکن و در ستون  "x"نفر بازیکن شروع کننده بازی را با گذاشتن عالمت  5 شخصاً باید سرمربی   تفسیر:

 مشخص نماید.در برگه امتیازات بازیکن داخل زمین مربوط به 
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 مساوی و وقت های اضافه امتیاز زمان بازی،  :8ماده 

 

 

 

 

 رکوارتساعت بازی به نشانه پایان بوق با به صدا درآمدن همزمان  در حال اقدام به شوت می باشد که A1 بازیکنمثال:     8-2

 پرتاب آزاد به او داده می شود. 2 . ،بر روی او خطا می شود

مان زبه منظور اندازه گیری . وقت نگهدار باید بعد از اجرای پرتاب های آزاد دواجرا شبالفاصله باید پرتاب های آزاد        تفسیر:

 را به کار بیاندازد. ساعتاینتروال 

ساعت بازی به نشانه پایان با به صدا درآمدن بوق همزمان  در حال اقدام به شوت می باشد که A1 بازیکن مثال:     8-3

بدهند.بنابراین تصمیم می گیرند تا  A1باید به  آزاد پرتاب  3یا  2. داوران مطمئن نیستند که  ،بر روی او خطا می شود کوارتر

 از سیستم بازبینی فوری استفاده کنند.

وقت نگهدار باید به منظور اندازه گیری زمان  ،پرتاب آزاد اجرا گردید  3یا  2بعد از اینکه تصمیم داوران اعالم شد و       تفسیر:

 را به کار بیاندازد. ساعتاینتروال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمان اینتروال شروع می شود: توضیح:    8-1

 21 .دقیقه قبل از شروع بازی مطابق برنامه 

  به صدا در می آیدیا وقت اضافه   کوارترساعت بازی به نشانه پایان بوق هنگامی که . 

  اضافه ،بعد از اینکه سرداور تصمیم نهایی وقتکوارتر یا هنگام استفاده از سیستم بازبینی فوری در انتهای یک 

 را اعالم کرد.
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 ،وقت اضافه یا بازی کوارترشروع و پایان یک   :9ماده 

 

 

 

 

نماینده  دارد.در زمین بازیکن آماده برای بازی  5، کمتر از مسابقهبرای شروع  برنامه ریزی شدهدر زمان  Bتیم  :    مثال9-2

 :Bتیم 

 .بدهد قابل قبولیتوضیح منطقی و می تواند بازیکنان تیم خود  تأخیربرای       (الف

 .ارائه دهدتوضیح منطقی و قابل قبولی نمی تواند مش بازیکنان تی تأخیربرای       (ب

دقیقه به زمین  05بیافتد. اگر بازیکنان غایب قبل از پایان  تأخیردقیقه به  05حداکثر برای مدت بایستی شروع بازی       تفسیر:

 بازی رسیده و آماده بازی باشند،

 شروع شود. بدون اعمال هیچ جریمه ای  بازی باید الف(

 5از  یکیثبت می گردد. برگه منشی)نیمکت نشینان(در  1Bداده می شود و به عنوان   Bتیم  سرمربیب( یک خطای فنی به 

 بازی با جامپ بال شروع خواهد شد.  . پرتاب آزاد را بدون ریباند انجام دهد باید یک  Aتیم   بازیکن شروع کننده

با  (، بازی می تواند نباشند دقیقه به زمین مسابقه نرسند )آماده بازی 05اگر بازیکنان غایب قبل از پایان  در هر دو حالت 

این موضوع را در پشت برگه  می بایستگردد. سرداور ثبت بر صفر  21 بازی باید  نتیجه واگذار گردد وA  باخت فنی به تیم

 کمیته برگزاری مسابقات اعالم  نماید. به منشی 

بازیکن که مجاز به بازی  5نمی تواند  ه دلیل آسیب دیدگی ،اخراج بازیکنان و....ب  A نیمه دوم ، تیمشروع در  :    مثال9-3

 .باشند را در زمین داشته باشد 

بازیکن به  5 از می تواند با کمتر Aبازیکن ، فقط در مورد شروع بازی کاربرد دارد، تیم  5محدودیت حضور حداقل        فسیر:ت

 بازی ادامه دهد.

 1با  A مرتکب پنجمین خطای شخصی می شود و بازی را ترک می کند.تیم نزدیک به انتهای بازی A0بازیکن :     مثال9-4

در یک جلو می باشد ،  Aامتیاز از تیم  05با  Bدر حالی که تیم  .چرا که بازیکن تعویضی نداردبازیکن به بازی ادامه می دهد، 

را از زمین بیرون بیاورد، به این منظور که بازی  شکه یکی از بازیکنان تیممی خواهد  Bتیم  سرمربینمایشی بازی جوانمردانه 

 بازیکن ادامه دهد. 1را با 

بازیکن تعویضی به تعداد  یکه تیمبازیکن بایستی رد شود.تا زمانی 5برای بازی با کمتر از Bتیم  سرمربیدرخواست       فسیر:ت

 بازیکن باید در زمین بازی حضور داشته باشند. 5کافی دارد ، 

بازیکن آماده در زمین برای بازی )که مجاز  5مگر اینکه هر کدام از تیمها حداقل  ،شود شروع بازی نباید :   توضیح9-1

باشد  نفر 5کمتر از بازیکنان در زمین  دتعدادر زمان شروع بازی  چنانچهبه بازی کردن می باشند( در اختیار داشته باشند.

نطقی را توجیه کند حساس باشند. اگر توضیح م تأخیرداوران باید نسبت به هرگونه شرایط غیر قابل پیش بینی که بتواند ،

ربی برای سرم یک خطای فنیباید نشود،  داده منطقی شود. چنانچه توضیح اعالمفنی  خطایشود نباید  داده تأخیربرای 

      بازی به تیم مقابل )باخت فنی جریمه( به محض ورود سایر بازیکنان نتیجه و یا واگذار شدن ثبت شود  1Bبه عنوان 

 . گردداعالم 
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  .می کنندبعد از شروع بازی داوران متوجه می شوند که هر دو تیم در جهت اشتباه بازی :     مثال9-6

. تیمها ندگیراز تیمها در وضعیت نامناسبی قرار یک  بازی باید در اولین فرصت ممکن متوقف شود بدون اینکه هیچ    فسیر:ت

 نزدیکترین مکانی که متوقف شده بود، ادامه پیدا کند.  طبق ض کنند و بازی در زمین مقابلعوباید سبدها را 

 

 

 ،Bتیم  سرمربیمی شود.قبل از شروع بازی جریمه خطای فنی با یک   A0بازی ،اینتروال تایم قبل از شروع در :   مثال9-8

 نفر شروع کننده بازی نمی باشد. 5جزء  B1 بازیکن.را برای اجرای پرتاب آزاد مشخص می کند  B1بازیکن 

تعویض  ،. قبل از شروع بازی را انجام دهدبدون ریباند باید پرتاب آزاد ، Bتیم  نفر بازیکن شروع کننده  5از  ییک    فسیر:ت

 بازی باید با جامپ بال آغاز گردد. انجام شود.نمی تواند 

 Bتیم   مرتکب خطای غیر ورزشی بر روی بازیکن A اینتروال تایم قبل از شروع بازی،یکی از بازیکنان تیمدر :    مثال9-9

 می شود.

نفر شروع کننده  5اگر آن  بازیکن جزء . پرتاب آزاد را انجام دهد 2می تواند ، Bتیم   آن بازیکنقبل از شروع بازی     فسیر:ت

 بازی باشد، باید در زمین بازی باقی بماند.

نفر شروع کننده باید جایگزین او  5نفر شروع کننده بازی نباشد، نباید در زمین بازی بماند و یکی از  5اگر آن  بازیکن جزء 

  آغاز گردد.شود.بازی باید با جامپ بال 

 

 

 

 

 

 

دو تیم هر مشخص می نماید. اگر ،که تیم باید از آن دفاع و به آن حمله کند را سبدی  9قانون شماره توضیح :        9-5

سبدهای اشتباه دفاع کنند،  یا ازبه سبدهای اشتباه حمله  (سهوی و غیر عمد ا سر درگمی )ها بکوارتردر آغاز یکی از 

این وضعیت باید به محض کشف آن اصالح گردد، بدون اینکه هیچ کدام از تیمها را در وضعیت نامناسبی قرار دهد. هرگونه 

  قبل از توقف بازی معتبر و قابل قبول خواهد بود. .... خطاهای گرفته شده و غیرهشده، سپری ، زمان کسب شده امتیاز 

 

 بازی باید با جامپ بال در دایره مرکزی آغاز شود.توضیح :        9-7
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 وضعیت توپ  :01ماده 

 

 

 

در این  Bاین سومین خطای تیم مرتکب خطا می شود. A2بر روی  B2که  اقدام به شوت کرده است A0بازیکن :   مثال11-2

 شروع کرده بود ، تمام می کند. B2شوت خود را با یک حرکت پیوسته که قبل از خطای   A0 کوارتر می باشد.

و از نزدیکترین جایی که برای خطا  A بازی با پرتاب به داخل توسط تیماگر توپ وارد سبد شود ،گل باید قبول شود.    فسیر:ت

 متوقف شده بود ادامه می یابد.

در این  Bاین پنجمین خطای تیم مرتکب خطا می شود. A2بر روی  B2اقدام به شوت کرده است که  A0بازیکن :   مثال11-3

 شروع کرده بود ، تمام می کند B2شوت خود را با یک حرکت پیوسته که قبل از خطای   A0 کوارتر می باشد.

پرتاب آزاد را انجام دهد.بازی همانند آخرین پرتاب آزاد  2باید  A2اگر توپ وارد سبد شود ،گل باید قبول شود.    فسیر:ت

 معمولی ادامه می یابد.

شوت خود را با یک حرکت   A0.  اعالم می شود  B2ی بر رو  A2 خطای که اقدام به شوت کرده است A0بازیکن :   مثال11-4

 شروع کرده بود ، تمام می کند. A2پیوسته که قبل از خطای 

صرف نظر از تعداد اگر توپ وارد سبد شود، گل قبول نخواهد شد. مرتکب خطا می شود ، توپ می میرد.   A2زمانیکه     فسیر:ت

نزدیکترین جایی که برای خطا متوقف شده بود ادامه و از B بازی با پرتاب به داخل توسط تیم در این کوارتر،A خطاهای تیم

 می یابد.

 

 

 

 

 

 

 

 

هنگامی که یک بازیکن  از تیم مدافع بر روی هر یک از بازیکنان تیم حریف که یکی از آنها اقدام به توضیح :      11-1

شوت کرده ، مرتکب خطا شود و آن بازیکن شوت خود را با یک حرکت پیوسته که پیش از وقوع خطا شروع شده بود ، 

،سرمربی ،کمک مربی اول  زمانی که هر بازیکن ،پذیرفته می شود. این توضیح شود اگر گل تمام کند،توپ نمی میرد و 

 کاربرد دارد. ،نیز شوندجریمه خطای فنی  باتیم مدافع  همراهانیا خطا 5،بازیکن 
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 جامپ بال و مالکیت تناوبی  :12ماده

 

 

سط بعد از لمس قانونی توپ توبالفاصله به باال پرتاب می کند. ابتدای بازی جامپ بال برای اجرای سرداور توپ را :   مثال12-2

 :A0 جامپ بال کننده

 اعالم می شود. A2و  B2( بین llaHeld bیک وضعیت توپ مشترک )    (الف

 اعالم می شود. A2و  B2یک خطای طرفین بین     (ب

نشده است، داوران نمی توانند از فلش مالکیت تناوبی استفاده  مشخصتا زمانی که کنترل توپ زنده در داخل زمین     فسیر:ت

اجرا کند. هر مقدار زمانی که پس از لمس قانونی  A2و  B2زمین بین  یمرکزنمایند. سرداور باید یک جامپ بال دیگر در دایره 

 از ساعت بازی سپری شده است، باید به همان صورت باقی بماند. ،خطای طرفین توپ مشترک یا اعالم توپ و قبل از 

ازیکن بکند. بالفاصله بعد از لمس قانونی توپ توسط به باال پرتاب میابتدای بازی سرداور توپ را در جامپ بال :   مثال12-3

 :A0 جامپ بال کننده

 رود.از زمین می خارجتوپ مستقیم به  (الف

 گیرد.توپ را می  A0بازیکن ، کندلمس را زننده یا یکی از بازیکنان غیر جامپ بال  کند برخوردتوپ با زمین اینکه قبل از  (ب

اگر پرتاب به داخل از زمین شود. واگذار می Bبرای پرتاب به داخل به تیم توپ  ،A0 در هر دو حالت به دلیل تخلف    فسیر:ت

تیمی که کنترل  بعد از پرتاب به داخلثانیه زمان دارد. 01و چنانچه از زمین جلو اجرا شود ثانیه  21 ،انجام شود Bتیم عقب 

داده یم ت به آن  بعدی در نزدیکترین محل به وقوع جامپ بال اولین مالکیت تناوبی ورد،یاتوپ زنده را در زمین بازی بدست ن

 خواهد داشت.

با توجه به قانون مالکیت تناوبی پرتاب به داخل را در اختیار خواهد داشت. یکی از داوران و یا منشی  Bتیم :   مثال12-4

  .دهندبرای پرتاب به داخل قرار می  Aدر اختیار تیم را  مرتکب اشتباه شده و توپ 

             اصالح بل قا دیگربه محض اینکه توپ بازیکنی را لمس کند و یا بطور قانونی توسط بازیکنی لمس شود، اشتباه     فسیر:ت

از دست نخواهد داد و مالکیت تناوبی با توجه به اشتباه فرصت پرتاب مالکیت تناوبی خود را  Bتیم  به هر حال. نمی باشد

 بعدی را در اختیار خواهد داشت.

               ورزشی اعالم  و خطای غیر می شودمرتکب خطا  A0بر روی  B0اول  کوارتربازی در  پایانهمزمان با بوق  :  مثال12-5

 شروع کننده کوارتر دوم می باشد. A تیم،باتوجه به مالکیت تناوبی گردد.می 

باقی  هم زمانیهیچ و از ساعت بازی  را انجام دهدپرتاب آزاد  2هیچ بازیکنی در منطقه ریباند،  حضورباید بدون  A0    فسیر:ت

از محل خط پرتاب به داخل و در زمین  A توسط تیم پرتاب به داخل ید بابازی با ،دقیقه زمان اینتروال  2نمانده است. بعد از 

جامپ بال در تیمی که بعد از جامپ بال شروع بازی کنترل توپ زنده را در داخل زمین بدست نمی آورد،توضیح :     12-1

 واگذار می شود. وقوع جامپ بال به آن تیم نزدیکترین نقطه  ازبعدی توپ برای پرتاب به داخل 
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بال بعدی را از دست  جامپموقعیت حق استفاده از مالکیت تناوبی در  A تیمادامه پیدا کند. ثانیه  21ثانیه از  01و با  جلو 

 د داد.ننخواه

 مرتکب خطای غیر A0بر روی  B0 سوم به صدا در می آید ، کوارتربازی در  پایانبوق  بالفاصله بعد از اینکه:  مثال12-6

 چهارم در اختیار دارد. کوارترحق استفاده از مالکیت تناوبی را برای شروع  Aتیم  .می شودورزشی 

 توسط  با پرتاب به داخلچهارم  کوارترچهارم انجام دهد. کوارترپرتاب آزاد را بدون ریباند و قبل از شروع  2باید  A0    فسیر:ت

حق استفاده از مالکیت تناوبی  A شروع می شود.تیمثانیه  21ثانیه از  01با و محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو  از A تیم

 نخواهد داد.در موقعیت جامپ بال بعدی را از دست 

بازیکن   هر دو . می کند بالکقانونی او را به صورت  B0می پرد و  به هوا ،در دستش می باشددر حالیکه توپ  A0 :  مثال12-7

 .می آیند  دبه زمین فرو ،گذاشته انددرحالیکه یک یا دو دست خود را محکم بر روی توپ 

 شود.باید اعالم ( Held ball)وضعیت توپ مشترک      فسیر:ت

با یک پا بر  A1در هوا هستند و دست هایشان  محکم بر روی توپ می باشد.بعد از برگشت به زمین  B0و  A0 :  مثال12-8

 روی خط اوت فرود می آید.

 باید اعالم شود. (Held ball)وضعیت توپ مشترک      فسیر:ت

درحالیکه یک یا دو هر دو بازیکن  . می کند بالک  راقانونی او به صورت  B0با توپ از زمین جلویی می پرد و  A0:  مثال12-9

 .می باشددر زمین عقب  A0ی یک پا می آیند ،  دبه زمین فرو گذاشته انددست خود را محکم بر روی توپ 

  اعالم شود. (Held ball)وضعیت توپ مشترک  ستیبای   فسیر:ت 

 نقطه اوجش برسدسرداور توپ را برای اجرای جامپ بال شروع بازی به هوا پرتاب می کند.قبل از اینکه توپ به :  مثال12-11

 بازیکن جامپ بال زننده لمس می شود. A0، توسط 

یک پرتاب به داخل در زمین جلو و نزدیک به خط مرکزی و محل وقوع تخلف  Bمرتکب تخلف شده است. به تیم  A0   فسیر:ت

 ثانیه زمان برای شوت در اختیار دارد. B، 01 تیم شود . داده می

به صورت قانونی زده سرداور توپ را برای اجرای جامپ بال شروع بازی به هوا پرتاب می کند.قبل از اینکه توپ :  مثال12-11

 بازیکن غیر جامپ بال زننده از زمین عقب وارد دایره مرکزی می شود.  A2، شود 

یک پرتاب به داخل در زمین جلو و نزدیک به خط مرکزی و محل وقوع تخلف  Bمرتکب تخلف شده است. به تیم  A2   فسیر:ت

 ثانیه زمان در اختیار دارد. B، 01 تیم داده می شود .

به صورت قانونی زده سرداور توپ را برای اجرای جامپ بال شروع بازی به هوا پرتاب می کند.قبل از اینکه توپ :  مثال12-12

 بازیکن غیر جامپ بال زننده از زمین جلو وارد دایره مرکزی می شود. A2، شود 

یک پرتاب به داخل در زمین عقب و نزدیک به خط مرکزی و محل وقوع تخلف  Bمرتکب تخلف شده است. به تیم  A2   فسیر:ت

 ثانیه زمان در اختیار دارد. B، 21 تیم داده می شود .
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 کند. بین حلقه و تخته گیر می ،توپ A0توسطدر نتیجه اقدام به شوت  :  مثال12-41

   Aتیم الف ( 

 پرتاب به داخل را باید انجام دهد.مالکیت تناوبی  طبق،  Bتیم  ب( 

 از خط انتهایی بعد از پرتاب به داخل     فسیر:ت 

  ثانیه زمان A  ،01تیم الف (

 در اختیار خواهد داشت. ثانیه زمان B  ،21تیم ب ( 

 21و بوق دستگاه تمام می شود  ثانیه 21زمان که باشد هوا میدر   A0نتیجه اقدام به شوت توسط توپ در  :  مثال12-51

 طبق مالکیت تناوبی در اختیار دارد.مالکیت توپ را  Aتیم کند. آید و سپس توپ بین حلقه و تخته گیر میثانیه به صدا در می

 .دارددر اختیار  ثانیه زمان 01فقط   Aتیم از خط انتهایی بعد از پرتاب به داخل     فسیر:ت

.در آخرین پرتاب کرده است ،اعالم می شودامتیازی  2 که اقدام به شوت  A0 بر روی B0خطای غیر ورزشی  :  مثال12-61

 آزاد:

 الف( توپ بین حلقه و تخته گیر می کند.

 را لمس می کند.خط پرتاب آزاد پای او در حالیکه توپ را برای شوت رها می کند ، A0ب(

 ج( توپ به حلقه نمی رسد .

در زمین  Aبا پرتاب به داخل توسط تیم  ستیبایبازی پرتاب آزاد ناموفق در نظر گرفته می شود  و در همه موارد      فسیر:ت

 داده شود.ثانیه ادامه  01،از محل خط پرتاب به داخل و با  جلو

تخته بین  Aدر زمین جلو تیم توپ  ،از امتداد خط مرکزی برای شروع کوارتر دوم و  A0پرتاب به داخل بعد از :    مثال12-71

 کند.جامپ بال می  داور اعالمو حلقه گیر می کند.

پرتاب به داخل از خط انتهایی با  Bتیم بازی باید توسط تغییر کند.  Bجهت فلش مالکیت تناوبی باید فوراً برای تیم     فسیر:ت

 ثانیه جدید ادامه پیدا کند. 21و با یک  نزدیک به تخته

        و جریمه خطایی که مالکیت توپ بخشی از آن  پرتابهای آزادمابین  به غیر از)هر زمان که توپ زنده  :  توضیح 12-13

نتیجه  اگر درشود. بین حلقه و تخته گیر کند، وضعیت جامپ بال بوجود آمده و از مالکیت تناوبی استفاده می می باشد(

ثانیه ریست می شود و اگر پرتاب به  01ثانیه به  21دستگاه  ،داده شود  مهاجم تیم مالکیت تناوبی پرتاب به داخل به

 ثانیه جدید داده می شود . 21یک ،  حریف واگذار شودداخل به تیم 
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مرتکب خطای غیر ورزشی بر  B0در اینتروال تایم بعد از کوارتر اول ،.باشد می A  مالکیت تناوبی برای تیم :  مثال12-81

پرتاب آزاد بدون ریباند انجام می دهد.بازی در کوارتر دوم با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به A0 ،2می شود. A0روی 

بدون تغییر می ماند.بعد از پرتاب به داخل  Aادامه می یابد.جهت فلش مالکیت تناوبی برای تیم  Aداخل در زمین جلو تیم 

 بین تخته و حلقه گیر می کند.داور اعالم جامپ بال می کند.، Aتوپ در زمین جلو تیم 

با پرتاب به داخل از خط انتهایی در زمین جلو، به استثنای پشت  Aتیم با توجه به مالکیت تناوبی بازی باید توسط       فسیر:ت

 تغییر کند.جهت فلش مالکیت تناوبی باید ثانیه ادامه پیدا کند.به محض اینکه پرتاب به داخل انجام شد  01تخته و با 

 

 

دست خود  B0توپ را در اختیار دارد و به قصد کسب امتیاز به سمت حلقه حرکت می کند. در این لحظه   A0:    مثال12-12

کرده است،بر اعالم نسبت به آنچه قانون تراولینگ مجاز قدم های بیشتری   A0 سپس را محکم بر روی توپ قرار می دهد و

 می دارد.

 اعالم گردد. (Held ball)بایستی توپ مشترک       فسیر:ت

 

 

 تدر پرتاب به داخل در نتیجه مالکیمانده به پایان بازی در کوارتر سوم را نشان می دهد .  1:07ساعت بازی  :   مثال12-22

 تناوبی:

 در حالیکه هنوز توپ را در دست )دستانش ( دارد به داخل زمین قدم می گذارد. بازیکن پرتاب کننده به داخل  A0الف(   

 فت می کند.قبل از اینکه توپ برای پرتاب به داخل رها شود ، خط اوت را قطع می کند و توپ را دریا  A2ب(   

 ثانیه می شود. 5بازیکن پرتاب کننده به داخل،مرتکب تخلف  A0  ج( 

در تمامی موارد باال، تیم پرتاب کننده به داخل مرتکب تخلف شده است.توپ برای پرتاب به داخل از محل اصلی      فسیر:ت  

 جهت فلش مالکیت تناوبی باید بالفاصله معکوس شود.باید به تیم حریف داده می شود و  وقوع تخلف 

 

     

 

 

 

چ روی توپ بگذارند و هی زمانی که یک بازیکن یا بیشتر از  هر دو تیم ،یک یا دو دست خود را محکم بر:   توضیح 12-19

 .کدام  نتوانند کنترل توپ را بدون خشونت بدست آورند،یک وضعیت توپ مشترک اتفاق می افتد

چنانچه تیمی که پرتاب به داخل در نتیجه مالکیت تناوبی در اختیار داشته باشد و مرتکب تخلف :   توضیح 12-21

 از دست خواهد داد.شود،مالکیت تناوبی را 



    
 

  106 از 17  صفحه

 چگونه با توپ بازی می شود  :13ماده 

 

 

               دریبلش را تمام می کند.قبل از اینکه توپ را پاس بدهد به منظور گول زدن آن را بین پاهایش قرار     A0 : مثال13-2

 می دهد.

 این حرکت تخلف می باشد.     فسیر:ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دادن توپ بین پاها ، به منظور گول زدن در پاس تخلف می باشد.قرار :   توضیح13-1
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 کنترل توپ  :14ماده 

 

 

 أخیرتبه طور عمدی در گرفتن توپ  بازیکنبه قضاوت داور نظر از اینکه زمان بازی متوقف باشد یا خیر ،  صرف:   مثال14-2

 .کندمی ایجاد 

زمانی که داور توپ را در نزدیکترین نقطه به پرتاب از اوت و یا خط پرتاب آزاد  بر روی زمین قرار دهد ، توپ زنده      فسیر:ت

 می شود.

پاس دهد، توپ به  A2تالش می کند توپ را به  A0ثانیه در اختیار دارد  05کنترل توپ را برای مدت  Aتیم  :  مثال14-3

هنوز در  B0در حالیکه تالش می کند تا توپ را بگیرد و از زمین بازی به باالی خط اوت می پرد. B0سمت خط اوت  می رود . 

 هواست :

 به توپ ضربه می زند، یا دو دست  با یک دست  الف( 

 ،دستش قرار می گیردیک  در توپ یا  گرفته توپ را با هر دو دست  ب( 

 توپ را می گیرد. A2که  و توپ به زمین بازی بر می گردد ،جایی

      فسیر:ت

 پیدا کند.ادامه  باید  ثانیه 21کنترل توپ را همچنان در اختیار دارد . Aتیم  الف( 

 داده شود. Aبه تیم  باید ثانیه جدید 21کنترل توپ را به دست آورده است. Bتیم   ب(

 

 

 

 

 

 

 

 

یا  و نگه داشتن با  توپ زنده را کنترل کنترل تیمی زمانی شروع می شود که یک بازیکن از آن تیم :   توضیح14-1

 کردن ،در اختیار داشته باشد یا توپ زنده برای پرتاب به داخل یا پرتاب آزاد در دستانش قرار گرفته باشد.دریبل 
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 بازیکن در حال شوت  :15ماده 

 

 

 A0 ،بر روی او خطا می شود.بعد از خطا B0دارد که توسط توپ را در هر دو دستش  A0 در طی اقدام به شوت   :مثال51-2

 پاس می دهد. A2توپ را به 

 دیگر به عنوان بازیکن در حال شوت در نظر گرفته نمی شود. A0    فسیر:ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقتی بازیکنی که در حال شوت می باشد و بعد از اینکه بر روی او خطا شد،توپ را به هم تیمی خود پاس :    توضیح15-1

 .گرفته نمی شودمی دهد آن بازیکن دیگر در حال شوت در نظر 
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 زمانی که به ثمر می رسد و ارزش آن  ،گل   :01ماده 

 

 

که در منطقه   یک بازیکن امتیازی رها می کند.توپ در قوس صعودی توسط 3را برای شوت از منطقه   توپ A0   :مثال16-2

 سبد می شود. توپ وارد سپس د.گردبه طور قانونی لمس می  ،قرار دارد A تیم  امتیازی 2

 امتیاز داده شود .  3بایستی  Aامتیازی رها کرده است ،به تیم  3شوت را از منطقه  A0  دلیل اینکهبه    فسیر:ت

امتیازی  3که از منطقه   B0 ها می کند.توپ در قوس صعودی توسطامتیازی ر 2را برای شوت از منطقه   توپ A0   :مثال16-3

 سبد می شود.وارد  توپ  د.گردپریده است ،به طور قانونی لمس می  Aتیم 

 امتیازی رها کرده است. 2شوت را از منطقه    A0چرا که  ،امتیاز داده شود   2بایستی  Aبه تیم      فسیر:ت

 

 

 

 امتیاز ی پاس می دهد  و توپ مستقیم  وارد سبد می شود. 3را  از منطقه   توپ A0   :مثال16-5

 امتیاز داده شود .  3بایستی  Aامتیازی پاس داده است  ،به تیم  3از منطقه   توپ را  A0از آنجائیکه       فسیر:ت

امتیاز ی پاس می دهد  و توپ قبل از ورود به سبد ،توسط هر بازیکنی لمس می شود  3را  از منطقه   توپ A0   :مثال16-6

 لمس می کند.یا زمین را 

 یا،Aامتیازی  تیم   2الف(  در منطقه 

 ،Aامتیازی  تیم   3در منطقه  ب(  

 .وارد سبد نشده است امتیاز داده شود ، چرا که توپ مستقیم   2بایستی Aدر هر دو حالت  به تیم      فسیر:ت

 

 

 

 

جایی از زمین بازی که شوت از آنجا رها شده است ، مشخص می شود.گلی که از  به واسطهارزش گل    :توضیح16-1

امتیاز به حساب می آید.گل زمانی  3است، امتیازی رها شده  3امتیاز و گلی که از منطقه  2امتیازی رها شده ،  2منطقه 

 .دکه توپ وارد حلقه حریف شده باش،به تیم حمله کننده اعطاء می شود 

 

 اگر توپ وارد سبد شود،ارزش گل بواسطه جایی تعیین می شود :    :توضیح16-4

 الف( که توپ مستقیم  از آنجا وارد سبد شده یا

 ب(  در نتیجه پاس، قبل از ورود به سبد توسط هر بازیکنی لمس شده یا زمین را لمس می کند.

 

 بین لمس توپ توسط یکی از بازیکنان داخل ،پرتاب به داخل یا ریباند بعد از آخرین پرتاب آزاد موقعیتدر    :توضیح16-7

این مسئله بویژه در نزدیکی  وجود دارد. یک فاصله زمانیهمیشه زمین و رها شدن توپ از دست آن بازیکن برای شوت 

قل زمان برای انجام چنین شوتی قبل از اتمام زمان برخوردار است. بایستی حدا زیادی از اهمیت یا وقت اضافه کوارترپایان 

باشد شود، این وظیفه داوران مینشان داده می ثانیه 21یا دستگاه  ثانیه بر روی ساعت بازی 1.3بازی وجود داشته باشد. اگر

نیه (برای خاتمه ثا 21ساعت بازی )یا دستگاه توپ از دست بازیکن شوت کننده قبل از به صدا در آمدن بوق تعیین نمایندکه 

شود، تنها نشان داده می ثانیه 21یا دستگاه ثانیه بر روی ساعت بازی  1.0یا  1.2. اما اگر کوارتر یا وقت اضافه رها شده است

 باشد.والیبالی زدن یا دانک )اسپک( مستقیم توپ می ،باشدنوع گل قابل قبول توسط بازیکنی که در هوا می
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 شود:پرتاب به داخل داده می Aبه تیم    :مثال16-8

 ثانیه سه دهم (الف 

 ( دو دهم یا یک دهم ثانیهب 

 شود. نشان داده می ثانیه  21یا دستگاه  بر روی ساعت بازی

در حین  یا وقت اضافه کوارتربرای خاتمه  ثانیه  21بازی یا دستگاه  ساعتشوت انجام شود و بوق اقدام به ( اگر الف)     :فسیرت

 21بازی یا دستگاه  به صدا درآمدن بوق ساعتکه توپ قبل از  تشخیص دهندباشد که شوت به صدا در آید، وظیفه داوران می

 .رها شده است  یا وقت اضافه کوارتر ثانیه  برای خاتمه

به  والیبالی شکل آن به باشد بهزمانی که توپ درهوا می ،شود که بعد از پاس به داخل( گل تنها در صورتی پذیرفته میب) 

 .شده باشدو یا مستقیم دانک ربه زده شود ض سمت سبد

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتباهی به سمت سبد خود دریبل   B0از حلقه خود دفاع می کند،  Aدوم ، در حالیکه  تیم  کوارتردر شروع    :مثال16-11

 و توپ را وارد سبد می کند. کرده

 داده شود. Aبه کاپیتان داخل زمین تیم امتیاز  2باید      :فسیرت

توپ  B0 در حالیکه توپ درون سبد می باشد ولی هنوز کامل ازآن عبور نکرده است،اقدام به شوت می کند. A0   :مثال16-11

 را لمس می کند.

 باید پذیرفته شود.امتیازی  3یا  2گل این تخلف تداخل می باشد.     :فسیرت

 

گل زمانی به ثمر می رسد که توپ زنده از باال وارد سبد شود و در آن باقی بماند یا از آن به طور کامل رد   :توضیح16-9

 شود.زمانیکه:

 تیم مدافع در هر زمان از بازی بعد از به ثمر رسیدن گل درخواست تایم استراحت کند. (الف)

            همانطور که در شکل نشان داده . چهارم یا وقت اضافه نشان می دهد کوارتررا در یا کمتر دقیقه  2ساعت بازی  (ب)

 می شود ساعت بازی به محض اینکه توپ از سبد عبور کرد ،باید متوقف شود.

 

 :زمانیکه گل به ثمر می رسد.1شکل 

 

 توقف ساعت بازی
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  پرتاب به داخل    :71ماده 

 

 

                داده  A0بازیکن به توپ برای پرتاب به داخل به پایان کوارتر سوم را نشان می دهد ، 1:37ساعت بازی   :  مثال 17-2

 . می شود

ر فضای داخل زمین طوریکه توپ د .می کند از باالی خط اوت عبوراو  دارد، دست هایدر اختیار توپ را  A0در حالیکه الف (    

 می زند. ش بیرون از دست یا توپ راو می گیرداو از دست  توپ را A0با بدون هیچگونه برخورد فیزیکی  B0 .می باشد

 حرکت می دهد. A1در زمین بازی ، دستهایش را باالی خط اوت به سمت   A2به  A1به منظور توقف پاس  B1   ب (

داور ایجاد کرده است.  تأخیردر ادامه بازی  به موجب آنو شده تداخل باعث در پرتاب به داخل  B0 در هر دو مورد،  فسیر:ت

منتقل گردد. همچنین این اخطار باید  Bتیم  سرمربیداده شود و به  B0به  یک اخطارباید تخلف را  اعالم نماید و همچنین 

می تواند  Bدر ادامه بازی اعمال شود. هرگونه تکرار عمل مشابه توسط هر کدام از بازیکنان تیم  Bبرای همه بازیکنان تیم 

 منجر به خطای فنی گردد.

 

 

اختیار دارد.داور  ریک پرتاب به داخل د Aتیم  ،ثانیه  به پایان کوارتر چهارم را نشان می دهد 51ساعت بازی   :  مثال 17-4

ز قبل ا سپسدهد.می  نشانبرای جلوگیری از تداخل عالمت اخطار را  ،قرار دهدقبل از اینکه توپ را در اختیار پرتاب کننده 

 . حرکت می دهد A1را باالی خط اوت به سمت  خود دستهای B0اینکه پرتاب به داخل وارد زمین شود،

 باید با یک خطای فنی جریمه شود. B0  فسیر:ت

 

  

 د.دهکه در داخل زمین می باشد، دست به دست می A2 هتوپ را بپرتاب کننده به داخل  A0 :  مثال 17-6

ست از د می بایست توپ  برای اینکه پرتاب به داخل قانونی باشد ،ده است.به داخل شمرتکب تخلف در پرتاب  A0    فسیر:ت

A0 پرتاب اولیه به تیم  همان نقطهازشود. توپ برای پرتاب به داخل  رهاB  گرددواگذار می. 

 

 

  ،کهکرده استتوپ را برای پرتاب به داخل از داور دریافت   A0 :  مثال 17-8

پرتاب به داخل رها کند، ممکن است که حرکت پرتاب به  برایقبل از اینکه بازیکن پرتاب کننده توپ را    :توضیح 17-1

هایی ، وظیفه  . در چنین وضعیتاز باالی خط اوت عبور کندبا توپ همراه دست )دستهای( بازیکن  تاداخل باعث شود 

وسیله لمس توپ زمانی که توپ هنوز در دست پرتاب کننده می باشد ه که از تداخل در پرتاب ب این استبازیکن مدافع 

 اجتناب نماید. ،

 

دقیقه یا کمتر را در کوارتر چهارم یا وقت اضافه نشان  2اجرای پرتاب به داخل، زمانیکه ساعت بازی در    :توضیح 17-3

منظورایجاد تداخل در پرتاب به داخل  قسمتی از بدن خود را باالی خط اوت قرار نباید به  بازیکنان تیم مدافعمی دهد،

 دهند.

از روی خط اوت،هیچ کدام از اعضای  توپقبل از عبور نباید  دیگر بازیکنان ،در حین پرتاب به داخل   :توضیح 17-7

 .دهندخط اوت قرار بر روی را شان بدن

 

وپ تدر پرتاب به داخل، پرتاب کننده باید توپ را به هم تیمی خود در داخل زمین پاس دهد )نه اینکه    :توضیح 17-5

 (.دهددست به دست را 
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 گیرد.توپ را می A2دهد و سپس توپ را بر روی زمین قرار می (الف 

 در بیرون از زمین دست به دست می کند. A2( توپ را با ب  

پرتاب شود و از روی خط اوت عبور به داخل قبل از اینکه توپ  چون است.  مرتکب تخلف شده A2در هر دو مورد     فسیر:ت

 است.  گرفته خط اوت قرار ش بر روی بدن ،کند

                          داده Bتیم  به ، تایم استراحتAتوسط تیم  موفق بعد از به ثمر رسیدن گل و یا آخرین پرتاب آزاد :  مثال 17-9

 :B0 سپسکند.توپ را برای پرتاب به داخل در پشت خط انتهایی از داور دریافت می B0از تایم استراحت  می شود.بعد

 گیرد.توپ را می B2 بعد از آندهد و توپ را بر روی زمین قرار می (الف

 کند.در بیرون از زمین دست به دست می B2توپ را با  (ب

، اختیار دارد را درکه پرتاب به داخل  Bبازی قانونی انجام شده است. تنها محدودیت موجود برای تیم  در هر دو مورد   :فسیرت

 ثانیه به داخل زمین پاس داده شود.  5این است که باید توپ در عرض 

 

 

 

 

 

 

 

خود می باشد و  عقب دریبل کردن توپ در زمیندر حال  A0 ،چهارم  کوارترثانیه مانده به پایان بازی در  35:   مثال17-11

    داده A تایم استراحت به تیم امتداد خط پرتاب آزاد می شود. ازتوپ باعث بیرون رفتن آن  ضربه زدن بهبا  Bبازیکن تیم 

 می شود.

سوال کند که تصمیم دارد پرتاب به داخل از کجا  Aتیم  سرمربیاز بالفاصله پس از پایان تایم استرحت، سرداور باید    :فسیرت

انگلیسی بیان کند و همزمان با دست نیز نشان دهد که زبان با صدای بلند و به  زمین جلو یا عقب را باید سرمربیاجرا شود.

 یسرمربمیم تص ستنهایی و غیر قابل برگشت می باشد.سرداور می بای A تیم  سرمربیپرتاب به داخل از کجا اجرا شود.تصمیم 

 برساند. Bتیم  سرمربیرا  به اطالع   A تیم 

به صورت واضح نشان دهد که بازی هنگامی با پرتاب به داخل ادامه می باید که موقعیت بازیکنان هر دو تیم در زمین بازی 

 ،بازی از کجا ادامه پیدا می کند. شده اندآنها متوجه 

تیمی که  نشان می دهد،اگر به وقت اضافه چهارم یا کوارتررا در  دقیقه یا کمتر 2زمانیکه ساعت بازی     : توضیح 17-11

بی سرمرتایم استراحت  پایان، بعد از داده شوددر اختیار دارد، تایم استراحت  عقبتوپ را برای پرتاب به داخل در زمین 

      انجامیا در زمین عقب  جلور زمین خط پرتاب به داخل دمحل از  به داخل  پرتاباین حق را دارد که تصمیم بگیرد تا 

  .می شود 

تصمیم خود را اعالم کرد، این تصمیم نهایی است و قابل تغییر نمی باشد.چنانچه در همان زمان  تیم سرمربیبعد از اینکه 

 داده شود، درخواست های بعدی هر دو تیم باعث تغییر تصمیمدیگری که ساعت بازی متوقف است تایم های استراحت 

 اولیه نخواهد شد.

د از گرفته شده است ، بازی بای یا وضعیت نزاع دیسکالیفهیا بعد از پایان تایم استراحت که به دنبال خطای غیر ورزشی 

 ادامه داده شود. جلوخل در زمین خط پرتاب به دامحل 
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در حال  A0 ،ثانیه باقی مانده است 21ثانیه از  07و در حالیکه چهارم  کوارترثانیه مانده به پایان بازی در  11:   مثال 17-12

امتداد خط پرتاب  ازتوپ باعث بیرون رفتن آن  ضربه زدن بهبا  Bخود می باشد و بازیکن تیم  عقبدریبل کردن توپ در زمین 

 : به بعد از آنآزاد می شود. 

 .داده می شودتایم استراحت  Bتیم       (الف

 .داده می شودتایم استراحت  Aتیم       (ب

 )و یا برعکس(.. داده می شود تایم استراحت Aتیم به و بالفاصله بعد از آن  Bابتدا تیم       (ج

  Aتیم . دهداز امتداد خط پرتاب آزاد ادامه در زمین عقب و با پرتاب به داخل باید بازی را   Aتیم ( الفدر حالت )    فسیر:ت

 ثانیه را در اختیار دارد. 21ثانیه از  07

ه ب پرتابانجام شود.بازی با تیمش تصمیم بگیرد که پرتاب به داخل در زمین جلو   Aیم ت سرمربیاگر   )ب( و )ج (در حالت 

 ثانیه زمان دارد. A ،01ادامه می یابد و تیم خط پرتاب به داخل محل از  داخل 

ثانیه زمان  21ثانیه از  A  ،07 تیم انجام شود ،تیمش که پرتاب به داخل در زمین عقب تصمیم بگیرد   Aتیم  سرمربیاگر 

 دارد.

پرتاب انجام . هنگام شودانجام می  A0 توسط پرتاب آزاد 2،چهارم کوارترثانیه مانده به پایان بازی در  57 :  مثال 17-31

  .می کند درخواست تایم استراحت Bو تخلف اعالم می شود. تیم  کنددر حال شوت خط پرتاب آزاد را لمس می  A0 ،دوم

 :تصمیم بگیرد   Bتیم  سرمربیاگر  بعد از تایم استراحت ،    فسیر:ت

      ادامه  جلوخط پرتاب به داخل در زمین محل از  به داخل  پرتابالف (  که پرتاب به داخل در زمین جلو انجام شود.بازی با 

 ثانیه زمان دارد. B ،01می یابد و تیم 

 ثانیه جدید در اختیار دارد. 21یک  B تیم که پرتاب به داخل در زمین عقب انجام شود ، ب (  

 دریبل کرده است و: عقبثانیه در زمین  1توپ را به مدت  A0 ،چهارم کوارترثانیه مانده به پایان بازی در  21 :مثال 17-41

 زند. توپ را به بیرون از زمین می B0 الف (

 دهد. انجام می کوارتررا در این  Bسومین خطای تیمی  B0 ب (

 گیرد.تایم استراحت می Aتیم 

 :بعد از تایم استراحت     :فسیرت 

ثانیه زمان  A ،01انجام شود.در هر دو مورد  تیم  تیمش تصمیم بگیرد که پرتاب به داخل در زمین جلو  Aتیم  سرمربیاگر 

 دارد.

 ،  A تیم انجام شود ، تیمش که پرتاب به داخل در زمین عقبتصمیم بگیرد   Aتیم  سرمربیاگر 
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 ثانیه  08الف( 

 ثانیه ، زمان دارد. 21ب ( 

عقب توپ را به زمین  B0کند. دریبل می جلوتوپ را در زمین  A0 ، چهارم کوارترمانده به پایان بازی در   0:21:   مثال 17-51

   ن          توپ را به بیرو Aتیم  در زمین عقب B2کند سپسدوباره شروع به دریبل می Aزند و یکی از بازیکنان تیم می Aتیم 

 می زند:

 ثانیه 1الف (

 ثانیه  07ب ( 

 گیرد.تایم استراحت می Aتیم  ثانیه باقی مانده است. 21از 

 ،  Aتیم  انجام شود.رد که پرتاب به داخل در زمین جلو تیمش تصمیم بگی  Aتیم  سرمربیاگر   :فسیرت

 ثانیه  1الف ( 

 .ثانیه زمان دارد 21ثانیه از  01ب ( 

 ،  A تیم انجام شود ،تیمش که پرتاب به داخل در زمین عقب تصمیم بگیرد   Aتیم  سرمربیاگر 

 ثانیه  1الف( 

 ثانیه ، زمان دارد. 07ب ( 

کند. دریبل می جلوتوپ را در زمین  A0 نشان می دهد، راچهارم  کوارتر ثانیه به پایان 18زمانیکه ساعت بازی :   مثال 17-61

B0  تیم  عقبتوپ را به زمینA زند و یکی از بازیکنان تیم میA کند سپسدوباره شروع به دریبل می  B2  سومین خطای

 :مرتکب می شود Aتیم  در زمین عقبو  کوارتررا در این  Bتیمی 

 ثانیه 1الف (

 ثانیه  07ب ( 

  .داده می شود تایم استراحت  Aتیم به  ثانیه باقی مانده است. 21از 

 :بعد از تایم استراحت    :فسیرت

 21ثانیه از  A  ،01تیم در هر دو مورد  انجام شود.تیمش تصمیم بگیرد که پرتاب به داخل در زمین جلو   Aتیم  سرمربیاگر 

 ثانیه زمان دارد.

ثانیه  21یک   A تیمدر هر دو مورد به  انجام شود ،تیمش که پرتاب به داخل در زمین عقب تصمیم بگیرد   Aتیم  سرمربیاگر 

 جدید داده می شود.
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ثانیه در زمین عقب در  5کنترل توپ را برای  Aتیم .را در کوارتر چهارم نشان می دهد 0:32ساعت بازی :   مثال 17-17

خواست در A.قبل از اجرای پرتاب به داخل، تیم دیسکالیفه می شوند درگیری با یکدیگربه علت   B0و  A0 ،کهاختیار دارد 

 تایم استراحت می کند.

به ادامه پیدا کند.  A عقب تیمبا پرتاب به داخل از زمین بازی باید . جرایم دیسکالیفه با یکدیگر حذف می شوند   :فسیرت

 ثانیه A  ،01تیم انجام شود تیمش تصمیم بگیرد که پرتاب به داخل در زمین جلو   Aتیم  سرمربیاگر  ، دنبال تایم استراحت

 ثانیه زمان دارد. 21ثانیه از  A  ،09 تیم ،اجرا گرددتیمش که پرتاب به داخل در زمین عقب و اگر بخواهد 

کنترل  Aتیم  ،نشان می دهد ثانیه را 09ثانیه ، 21و دستگاه  را در کوارتر چهارم 0:29ساعت بازی در حالیکه :   مثال 17-18

             Aتیم  سکالیفه می شوند.به علت  ورود به زمین در یک موقعیت نزاع دی  B1و  A1. جلو دراختیار داردتوپ را در زمین 

 خواست تایم استراحت می کند.در

پرتاب  از محل خطبازی با پرتاب به داخل  ، تایم استراحت پس ازجرایم خطاهای دیسکالیفه با یکدیگر لغو می شوند.  :فسیرت

 ثانیه ادامه می یابد. 21ثانیه از  09و با   Aتیم در زمین جلو به داخل 

یک پرتاب به داخل در زمین عقب در اختیار دارد.در  A0. را در کوارتر چهارم نشان می دهد 08:0ساعت بازی :   مثال 17-19

که پرتاب به داخل در  می خواهد  Aتیم  سرمربیخواست تایم استراحت می  کند.بعد از تایم استراحت در Aاین زمان تیم 

 درخواست تایم استراحت می کند. Bتیم  سرمربیانجام شود.قبل از اجرای پرتاب به داخل تیمش زمین جلو 

 سرمربینمی تواند تغییر کند.اگر  تیمش در زمین جلوپرتاب به داخل  مبنی بر اجرای Aتیم  سرمربیتصمیم اولیه   :فسیرت

 در همان زمان که بازی متوقف است به دنبال تایم استراحت اول ،دومین تایم استراحت را درخواست کند ، آن تصمیم Aتیم 

 همچنان باید اجرا شود.اولیه 

 

 

 

 

 .می شود  تخلفاز امتداد خط مرکزی مرتکب  پرتاب کننده به داخل A0دوم در شروع کوارتر  :   مثال 17-21

 داده می شود.در این موقعیت بازیکن پرتاب کننده می تواند Bتوپ برای پرتاب به داخل از محل اولیه پرتاب به تیم    :فسیرت

 ثانیه زمان دارد. 21جلو  یا عقب پاس دهد و تیم به زمین  توپ را به هم تیمی خود 

  توپسپس پاس می دهد و  A2توپ را به از امتداد خط مرکزی  سومدر شروع کوارتر  پرتاب به داخلدر   A0 :   مثال 17-22

 ،می رود خارج از زمینبه  A2بعد از لمس توسط 

 . A تیم جلودر زمین  الف(

 .A  تیم در زمین عقبب( 

به داخل باید از امتداد خط مرکزی  پرتابشروع همه کوارترها به جزء کوارتر اول و وقت های اضافه در     : توضیح 17-21

.پرتاب کننده باید هر دو پای خود را در هر دو طرف خط مرکزی قرار دهد.اگر پرتاب و روبروی میز منشی انجام شود

 ز امتداد خط مرکزی به تیم مقابل داده می شود. کننده مرتکب تخلف  شود ، توپ برای پرتاب به داخل ا

پرتاب به داخل باید در زمین جلو و نزدیک به خط مرکزی  ،اگر در زمین بازی ، تخلفی بر روی خط مرکزی اتفاق بیفتد

 انجام شود.
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 به اوت رفته ادامه یابد.که از نزدیکترین جایی  Bتیم  توسطبازی باید با پرتاب به داخل    :فسیرت

 ثانیه ، 21با  Bالف( زمین عقب تیم 

 ثانیه . 21ثانیه از  01با  Bب( زمین جلو تیم 

قبل از رها کردن توپ توسط او  A0، پای از امتداد خط مرکزی  دومشروع کوارتر  برای پرتاب به داخلدر  :   مثال 17-32

 زمین بازی را لمس می کند.

ادامه داده   Bدقیقه توسط  تیم  01از محل اولیه پرتاب )امتداد خط مرکزی( و با زمان بازی باید با پرتاب به داخل    :فسیرت

 تغییر می کند. Bمالکیت تناوبی برای تیم فلش جهت شود.

 در خط مرکزی اتفاق بیافتد:ممکن است  های زیر طیتخ:   مثال 17-24

 به اوت می رود. A0الف( توپ توسط 

 مرتکب خطای حمله شود. A0ب( 

 ینگ می شود.تراولمرتکب تخلف  A0 ج(

 ثانیه داده شود. 01پرتاب داخل در زمین جلو و نزدیک خط مرکزی با  Bباید به تیم  در همه موارد    :فسیرت

 

 

 می شود.اعالم   B0بر روی   A0در اینتروال تایم بین کوارتر اول و دوم خطای غیرورزشی  :   مثال 17-62

بازی با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب  .انجام دهد بدون ریباند  پرتاب آزاد را  2باید   B0قبل از شروع کوارتر دوم،    :فسیرت

ثانیه زمان دارد.جهت فلش مالکیت تناوبی نباید  21ثانیه از  01تنها    Bتیم  شود.می دنبال   Bبه داخل در زمین جلو تیم 

 تغییرکند.

 

 

 

 

 

 از زیر  تیمها دست خود رادهد و یکی از بازیکنان در پرتاب به داخل توپ را به سمت باالی سبد پاس می A0:   مثال 17-82

 نماید.وارد سبد کرده و توپ را لمس می

 :رخ دهدهای زیر  وضعیتکه در پرتاب توپ به داخل ممکن است :   توضیح 17-27

مس و توپ را ل نمایددست خود را از زیر وارد سبد  تیمهاتوپ به سمت باالی سبد پاس داده شود و یکی از بازیکنان  الف (

 . کند

 توپ بین حلقه و تخته گیر کند. ب (

 ثانیه شود.  21 دستگاه( reset)شدن ریست توپ عمداً به طرف حلقه پرتاب شود تا باعث  ج(

 

به دنبال خطای غیر ورزشی یا دیسکالیفه، بازی باید با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در :   توضیح 17-25

 ادامه یابد.زمین جلویی تیم 
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ر دبا پرتاب به داخل توسط تیم مقابل از امتداد خط پرتاب آزاد ادامه پیدا کند.  باید بازی این حرکت تخلف می باشد.    :فسیرت

ن داخل زمی منطقه زیرا توپ از نمی شود،به تیم مهاجم داده اگر تیم مدافع مرتکب تخلف شده باشد، هیچ امتیازی این مورد 

 بازی پرتاب نشده است.

 کند. دهد و توپ بین حلقه و تخته گیر میپاس می B  تیمدر پرتاب به داخل توپ را به سمت حلقه  A0   مثال:17-92

 کند.با توجه به فلش مالکیت تناوبی ادامه پیدا  باید . بازیمی باشدوضعیت جامپ بال یک این    :فسیرت

  اگر تیمA ،بازی با پرتاب به داخل از خط انتهایی زمین جلو تیم  پرتاب به داخل را در اختیار داشته باشدA  و نزدیک

 ریست شود. 01ثانیه باید به  21دستگاه  به تخته ادامه می یابد.

  اگر تیمB تیم  عقببازی با پرتاب به داخل از خط انتهایی زمین  ه باشد،پرتاب به داخل را در اختیار داشتB  و

 ریست شود.21ثانیه باید به  21دستگاه  نزدیک به تخته ادامه می یابد.

پاس   Bتیم توپ را به سمت حلقه  در پرتاب به داخل  A0ثانیه باقی مانده است،  21ثانیه از زمان  5در حالیکه   مثال: 17-31

 کند. و توپ به حلقه برخورد می می دهد

ساعت بازی  .کندریست را  آن ثانیه نباید  21مسئول دستگاه  ،با توجه به اینکه زمان بازی شروع به کار نکرده است   :فسیرت

      ریست   01ثانیه به  21کنترل توپ را بدست آورد ، دستگاه  Aثانیه باید همزمان شروع به کار کنند.اگر تیم  21و دستگاه 

 ریست می شود. 21ثانیه به  21کنترل توپ را بدست آورد، دستگاه  Bمی شود .اگر تیم 

 

 

 پرتاب می کند و توپ :به داخل زمین توپ را  A0  مثال: 17-32

 ،الف( زمین بازی را لمس می کند

 ،اوت را لمس می کندمنطقه   ب( 

 توپ را در اختیار می گیرد. A0و دوباره 

    فسیر:ت

                  بازیکن پرتاب کننده رها می شود و زمین بازی را لمس  A0مرتکب تخلف اوت شده است.زمانیکه توپ از دست  A0 الف( 

جدد منباید قبل از اینکه توپ بازیکنان را لمس کند )یا توسط دیگر بازیکنان داخل زمین لمس شود ( توپ را  A0می کند، 

 لمس کند.

شمارش  قانونی است وش حرکت در فاصله بین پرتاب توپ و گرفتن دوباره آن بیشتر از یک متر جابجا نشده باشد ، A0اگر    ب( 

 ثانیه باید ادامه پیدا کند. 5

 

 ی:   بعد از اینکه توپ برای پرتاب به داخل در اختیار بازیکن پرتاب کننده قرار گرفت ،او نمی تواند توپتوضیح 17-31

لمس کند یا توسط دیگر بازیکنان داخل زمین   را که به داخل پرتاب و به زمین برخورد کرده ، قبل از اینکه بازیکنان را

 لمس شود ، لمس کند.

 

باید ن،از دستش رها شد برای پرتاب بازیکنی که پرتاب به داخل را انجام می دهد بعد از اینکه توپ :   توضیح 17-33

 شود توپ زمین خارج را لمس کند. باعث
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 :توپ را در پرتاب به داخل  A0    مثال: 17-43

 الف(  از زمین جلو 

 ب( از زمین عقب 

 با هیچ بازیکنی به خارج از زمین بازی می رود. پاس می دهد، اما توپ بدون برخورد A2به 

 از محل اولیه پرتاب ، ادامه پیدا کند.با پرتاب به داخل  Bباید توسط تیم  مرتکب تخلف شده است. بازی A0   :فسیرت

 ثانیه 21الف( در زمین عقب با 

 ثانیه 01ب( در زمین جلو با 

توپ را دریافت می کند ،اما یک پایش خط اوت را  A2 پاس می دهد. A2توپ را در پرتاب به داخل به  A0    مثال:17-53

 لمس می کند.

خط اوت را لمس  A2 جایی کهنزدیکترین از با پرتاب به داخل  Bمرتکب تخلف شده است. بازی باید توسط تیم  A2   :فسیرت

 .پیدا کند ، ادامه کرده است

 برای پرتاب به داخل از خط طولی در اختیار دارد: توپ را A0     مثال: 17-63

 ، مجاز است که توپ را به هر جایی از زمین بازی پاس دهد.  زمین عقب و نزدیک به خط مرکزیالف ( در 

 توپ را فقط به زمین جلویی خود پاس دهد. که ، مجاز استب ( در زمین جلو و نزدیک به خط مرکزی

که توپ را به هر جایی از زمین بازی پاس مجاز است  امتداد خط مرکزی رو بروی میز منشی،دوم ،در  کوارترج ( در شروع 

 .دهد

به زمین  با توجهموقعیتش حرکت می کند، بنابراین  طرفینمعمولی به  گامبعد از این که توپ در اختیارش قرار گرفت با یک 

 تغییر می کند. جلو یا عقب

،توپ را یا به زمین عقب و یا به زمین  استمی تواند مطابق آنچه که در موقعیت اولیه اش مجاز  A0در تمامی موارد    :فسیرت

 جلو پاس دهد.

 

 

 

پرتاب به داخل از خط انتهایی در اختیار  توپ را برای  B0، در کوارتر دوم  A0موفق آزاد از آخرین پرتاب بعد      مثال: 17-83

را باالی خط اوت قرار می دهد و قبل از اینکه توپ از روی خط اوت بگذرد، در پرتاب به داخل تداخل ایجاد  شدست A2دارد.

 می کند.داور تخلف را اعالم می کند.

به دنبال گل و یا آخرین پرتاب آزاد موفق،بازیکنی که پرتاب به داخل را از خط انتهایی انجام می دهد، :   توضیح 17-37

بازیکنان همان تیم و در پشت خط انتهایی پاس داده شود ،اما نباید بیشتر  می تواند به طرفین و عقب حرکت کند یا توپ بین

 ثانیه زمان ببرد.این مورد همچنین زمانیکه تخلف مدافع اعالم شده و پرتاب باید تکرار شود ، کاربرد دارد. 5از 
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هنوز این حق را دارد قبل از اینکه توپ را رها کند در امتداد خط انتهایی    B0پرتاب به داخل بایستی تکرار شود.   :فسیرت

 حرکت کند  یا توپ را به هم تیمی خود پاس دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در زمین  A2در کوارتر دوم در حالیکه      مثال: 17-41

 الف ( عقب 

 ب(  جلو 

 فنی می شود. خطای مرتکب  A0دریبل می زند و  

بازی باید با پرتاب به داخل توسط  ،.در هر دو موردیک پرتاب آزاد بدون ریباند انجام می دهد Bیکی از بازیکنان تیم    :فسیرت

 ثانیه ادامه یابد. 21از نزدیکترین جایی که خطای فنی اعالم شده بود و با همان مقدار زمان باقی مانده از  Aتیم 

 در زمین  A2در کوارتر دوم در حالیکه      مثال: 17-41

 الف ( عقب 

 ب(  جلو 

 فنی می شود. مرتکب خطای  B 0دریبل می زند و  

از  A. بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم یک پرتاب آزاد بدون ریباند انجام می دهد Aیکی از بازیکنان تیم    :فسیرت

 نزدیکترین جایی که خطای فنی اعالم شده بود ، ادامه یابد:

پرتاب به داخل از نزدیکترین جایی که توپ در به دنبال پرتاب آزاد در نتیجه خطای فنی ، بازی باید با :   توضیح 17-39

 هنگام اعالم خطای فنی قرار داشت ادامه یابد.مگر اینکه یک موقعیت جامپ بال  یا قبل از شروع کوارتر اول باشد.

ثانیه و  21اگر خطای فنی تیم مدافع اعالم شود،چنانچه پرتاب به داخل در زمین عقب تیم مهاجم اجرا گردد به تیم مهاجم 

 ثانیه به شرح زیر ریست می شود: 21اگر پرتاب به داخل در زمین جلو تیم مهاجم اجرا شود ، دستگاه 

  ثانیه یا بیشتر را نمایش دهد ، نباید ریست شود و با همان زمان ادامه می یابد. 01ثانیه ،  21اگر دستگاه 

  ثانیه ریست می شود. 01ثانیه یا کمتر را نشان دهد ، دستگاه به  03ثانیه ،  21اگر دستگاه 

 صرف نظر از اینکه بازی با پرتاب به داخل در زمین جلو یا عقب ادامه می یابد ، اگر خطای فنی تیم مهاجم اعالم شود،

 ثانیه را در اختیار خواهد داشت. 21همان مقدار از زمان باقی مانده از تیم مهاجم 

فنی اعالم شود،ابتدا باید تایم استراحت اجرا و به دنبال آن جریمه اگر زمانی که بازی متوقف است ، تایم استراحت و خطای 

 خطای فنی انجام شود.

به دنبال پرتاب )پرتاب های ( آزاد در نتیجه خطای غیر ورزشی یا دیسکالیفه ، بازی با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به 

 ثانیه ادامه می یابد. 01داخل در زمین جلو و با 

 

 



    
 

  106 از 31  صفحه

 .ثانیه جدید  21با یک  عقب الف(  در زمین

                         ثانیه یا بیشتر را نمایش دهد ، نباید ریست شود و با همان زمان ادامه 01ثانیه ،  21در زمین جلو اگر دستگاه (   ب

 ثانیه ریست می شود. 01ثانیه یا کمتر را نشان دهد ، دستگاه به  03ثانیه ،  21می یابد.اگر دستگاه 

در زمین جلو دریبل می زند و مرتکب خطای فنی  A0از زمان بازی در کوارتر چهارم باقی مانده است، 0:17     مثال: 17-42

 خواست تایم استراحت می کند.در Aتیم  می شود.

از  Aبازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم  .یک پرتاب آزاد بدون ریباند انجام می دهد Bیکی از بازیکنان تیم    :فسیرت

 ثانیه ادامه یابد. 21نزدیکترین جایی که خطای فنی اعالم شده بود  و با همان مقدار زمان باقی مانده از 

 

 

 

 

 

 او اعالم در زمین عقب دریبل می زند و خطای فنی A0از زمان بازی در کوارتر چهارم باقی مانده است، 0:17     مثال: 17-44

 خواست تایم استراحت می کند.در Aتیم  می شود.

اطالع دهد.پس  را ) زمین جلو یا عقب( باید به سرداور محل پرتاب به داخل Aتیم  سرمربیدر انتهای تایم استراحت    :فسیرت

یک پرتاب آزاد بدون ریباند انجام می دهد.بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  Bاز پایان تایم استراحت ، یکی از بازیکنان تیم 

A  این تیم ادامه می یابد. سرمربیو بر اساس تصمیم 

تیم  ، دنبال شودتصمیم گرفته باشد که بازی با پرتاب به داخل در زمین جلو و از محل خط پرتاب به داخل  Aتیم  سرمربیاگر 

A 01  همان زمان ادامه می یابدثانیه یا کمتر را نشان دهد،  03ثانیه ،  21ثانیه  و اگر دستگاه  21ثانیه از. 

 21تصمیم گرفته باشد که بازی با پرتاب به داخل در زمین عقب دنبال شود، همان زمان باقی مانده از  Aتیم  سرمربی چنانچه

 ثانیه ادامه می یابد.

در زمین عقب دریبل می زند و مرتکب خطای فنی  A0از زمان بازی در کوارتر چهارم باقی مانده است، 0:17     مثال: 17-54

 خواست تایم استراحت می کند.در Aتیم یک پرتاب آزاد انجام می دهد. Bیکی از بازیکنان تیم  می شود.

اطالع دهد.  را ) زمین جلو یا عقب( باید به سرداور محل پرتاب به داخل Aتیم  سرمربیدر انتهای تایم استراحت    :فسیرت

 این تیم ادامه می یابد. سرمربیو بر اساس تصمیم  Aبازی با پرتاب به داخل توسط تیم 

تصمیم گرفته باشد که بازی با پرتاب به داخل در زمین جلو و از محل خط پرتاب به داخل دنبال شود ، تیم  Aتیم  سرمربیاگر 

A 01  همان زمان ادامه می یابدثانیه یا کمتر را نشان دهد،  03ثانیه ،  21ثانیه  و اگر دستگاه  21ثانیه از. 

در کوارتر چهارم یا هر یک از وقت های  اضافه نشان                          دقیقه یا کمتر را  2زمانیکه ساعت بازی :   توضیح 17-43

می دهد،چنانچه تیم مهاجم مرتکب خطای فنی شود و به آن تایم استراحت داد شود،اگرپرتاب به داخل در زمین عقب اجرا 

پرتاب به داخل در زمین جلو اجرا شود،  ثانیه را داشته باشد.اگر 21گردد، تیم مهاجم باید همان مقدار زمان باقی مانده از 

 ثانیه به شرح زیر ریست می شود: 21دستگاه 

  ثانیه ریست شود. 01ثانیه یا بیشتر را نمایش دهد ، باید به  01ثانیه ،  21اگر دستگاه 

  بد.ثانیه یا کمتر را نشان دهد ، نباید ریست شود و با همان مقدار باید ادامه یا 03ثانیه ،  21اگر دستگاه 

 

 



 
 

 106 زا 32 صفحه                        

                                             

ثانیه  21با پرتاب به داخل در زمین عقب دنبال شود، همان زمان باقی مانده از تصمیم بگیرد که بازی  Aتیم  سرمربی چنانچه

 ادامه می یابد.

توپ را به اوت    B0و  کنددر زمین عقب دریبل می  A0از زمان بازی در کوارتر چهارم باقی مانده است، 0:17     مثال: 17-64

 می شود. اعالم A0 خطای فنی خواست تایم استراحت می کند.بالفاصلهدر Aتیم  می زند.

را اطالع دهد.پس  )زمین جلو یا عقب(باید به سرداور محل پرتاب به داخل Aتیم  سرمربیدر انتهای تایم استراحت    :فسیرت

یک پرتاب آزاد بدون ریباند انجام می دهد.بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  Bاز پایان تایم استراحت ، یکی از بازیکنان تیم 

A  این تیم ادامه می یابد. سرمربیو بر اساس تصمیم 

تصمیم گرفته باشد که بازی با پرتاب به داخل در زمین جلو و از محل خط پرتاب به داخل دنبال شود ، تیم  Aتیم  سرمربیاگر 

A 01  یابد همان زمان ادامه میثانیه یا کمتر را نشان دهد،  03ثانیه ،  21ثانیه  و اگر دستگاه  21ثانیه از. 

ثانیه  21که بازی با پرتاب به داخل در زمین عقب دنبال شود، همان زمان باقی مانده از  بگیرد تصمیم  Aتیم  سرمربیچنانچه 

 ادامه می یابد.
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 زمان استراحت / تعویض   :18/19 ماده 

 

 

 

ن به آ اینکه به طور قانونی قبل از  و رها شد توپ از دست سرداور در جامپ بال ابتدای بازی اینکهبعد از    مثال: 18/19-2

در این لحظه یک پرتاب به داخل داده می شود.  Bتیم  بهمرتکب تخلف شده و   A2 زنندهبازیکن جامپ بال ، ضربه زده شود

 استراحت یا تعویض می نماید. تایم ان دو تیم درخواست سرمربییکی از 

هنوز  بازی ساعت چرا که شود، دادهاستراحت یا تعویض نباید  زمان با اینکه بازی شروع شده است ولیدر حقیقت    :فسیرت 

 کار نکرده است.ه شروع ب

            اعالم  A0بر روی    B0خطای شخصی  ،یا وقت اضافه کوارتریک همزمان با به صدا درآمدن بوق پایان    مثال: 18/19-3

 درخواست: تیم هایکی از داده می شود. A0 بهپرتاب آزاد 2 می شود و

 .کنداستراحت می  زمان    (الف 

 د.کنتعویض می     (ب 

 است. شده تمامیا وقت اضافه  کوارتربازی برای یک  زیرا زمان .تایم استراحت نمی تواند اجرا شود    (الف    :فسیرت

         د، وشروع ش بعدی یا وقت اضافه کوارتربرای  تایم اینتروال قبل از اینکه و پرتاب آزاد  2تعویض فقط بعد از اتمام     (ب 

 . گردداجرا می تواند 

 

 

 

               آید و سپس توپ وارد سبدثانیه به صدا در می 21بوق دستگاهکه باشد توپ برای شوت در هوا می   مثال : 18/19-5

 :درخواست ،ها یا هر دو تیم می شود. در این لحظه یکی از تیم

 .کندتایم استراحت می    (الف 

 .می کندتعویض     (ب 

ایم .اگر تیمی که گل خورده است تاستکه گل خورده  می باشد این تنها یک فرصت تایم استراحت برای تیمی   (الف   :فسیرت

 ،درخواست تعویض نمایند هر دو تیم همچنین اگر و  کندتایم استراحت خواست دراستراحت بگیرد، تیم حریف نیز می تواند 

 می توانند تعویض انجام دهند. 

 ضافهیا وقت ا کوارتراستراحت نمی تواند قبل از شروع و یا بعد از پایان زمان بازی در یک  زمان)تایم(  توضیح: 18/19-1

 شود. هر تعویضی در نجاماول و یا بعد از پایان زمان بازی ا شروع زمان بازی درکوارتراز تعویض نمی تواند قبل  اجرا شود.

 واند انجام شود. می تبازی  بین کوارترها و و قت های اضافه زمان های اینتروال 

 

ثانیه به صدا درآید، این تخلف  21اگر زمانی که توپ برای شوت در هوا می باشد، بوق دستگاه    توضیح : 18/19-4

ض تعویفرصت  ،شرایط خاصیتحت در این زمان ،. اگر توپ وارد سبد شود نمی شودنخواهد بود و ساعت بازی نیز متوقف 

 .می آیدبوجود و تایم استراحت برای هر دو تیم 
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 کوارتردر  را دقیقه یا کمتر 2زمانیکه ساعت بازی آن هم  می باشد،این تنها یک فرصت تعویض برای تیمی که گل خورده     (ب 

می تواند  ، تیم حریف نیز خواست تعویض نمایددراگر تیمی که گل خورده است  .نشان می دهدهای اضافه  چهارم یا وقت

 . تایم استراحت بگیرندمی توانند  ،بخواهندهر دو تیم همچنین اگر و  خواستی داشته باشدچنین در

 

 

 

 

 

 درخواست تایم استراحت یا تعویض می نماید: Bیا تیم  A. تیم دارداختیار  پرتاب آزاد در A0 ،2بازیکن    مثال : 18/19-7

 قرار گیرد. A0 ،پرتاب کننده قبل از اینکه توپ برای پرتاب آزاد در اختیار   الف (

 انجام شد. پرتاب اولاینکه بعد از     (ب 

خواهد پرتاب  که می Bتیم  بازیکنانیکی از توپ در اختیار اما قبل از اینکه که وارد سبد شده،بعد از انجام پرتاب دوم     (ج

 قرار گیرد.به داخل را انجام دهد، 

خواهد پرتاب به داخل را  که می Bتیم  یکی از بازیکنانتوپ در اختیار از اینکه  بعد اما،بعد از انجام پرتاب دوم موفق    (د

 .گرفتقرار انجام دهد، 

 . داده می شودتعویض یا تایم استراحت بالفاصله قبل از انجام پرتاب آزاد اول     (الف   :فسیرت

 .می شودنداده حتی بعد از پرتاب اول موفق تعویض یا تایم استراحت     (ب

 تعویض یا تایم استراحت بالفاصله قبل از پرتاب به داخل انجام خواهد شد.    (ج

 تعویض یا تایم استراحت انجام نخواهد شد.    (د

یض یا تایم استراحت درخواست تعو Bیا تیم  A. بعد از انجام پرتاب اول تیم داردپرتاب آزاد در اختیار A0 ،2  مثال : 18/19-8

 آخرین پرتاب آزاد:می نماید. در

 و بازی ادامه پیدا می کند. می شودتوپ از روی حلقه ریباند       (الف 

 توپ وارد سبد می شود.       (ب 

 یا وارد سبد نمی شود. توپ حلقه را لمس نمی کند      (ج 

 در زمان پرتاب، خط پرتاب آزاد را لمس کرده و تخلف اعالم می شود. A0پای       (د 

ایم ، درخواست تگرفتپرتاب آزاد در اختیار پرتاب کننده قرار  یناگر بعد از اینکه توپ برای اول   توضیح : 18/19-6 

شامل پرتاب کننده پرتاب آزاد( صورت گیرد، تایم استراحت و یا تعویض باید به هر  ،استراحت یا تعویض )با هر بازیکنی

 ها داده شود اگر: کدام از تیم

 ، یا آخرین پرتاب آزاد وارد سبد شود     (الف 

 یا ،باشد همراه پرتاب به داخل با   آخرین پرتاب آزاد   (ب 

 بعد از آخرین پرتاب آزاد مرده باقی بماند. باید توپ که  موجهیبه هر دلیل ج(    
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وارد  A0اعالم می شود و توپ  B0وارد منطقه محدوده می شود. تخلف  B0رها شود،  A0قبل از اینکه توپ از دست       (هـ 

 سبد نمی شود.

 تایم استراحت یا تعویض انجام نخواهد شد.      (الف    :فسیرت

 تایم استراحت یا تعویض بالفاصله انجام خواهد شد.     )ب(،)ج(،)د(

 و اگر توپ وارد سبد شود، بالفاصله تایم استراحت یا تعویض اقدام   A0توسط  (تخلف )به علتجایگزین آزاد پرتاب باید  (هـ 

 خواهد شد. اجرا

 

 

 

پنجمین خطای خود را  B0سپس ،درخواست تایم استراحت می نمایددر جریان بازی  Aتیم  سرمربی   مثال : 18/19-11

 انجام می دهد. 

، کامل نشود به زمین B0ارتباط داور با منشی در رابطه با خطای فوق و وارد شدن بازیکن جایگزین  اینکهتا قبل از    :فسیرت

 تایم استراحت آغاز نخواهد شد.

 )از هر تیمی(سپس یکی از بازیکناندرخواست تایم استراحت می نماید. در جریان بازی  Aتیم  سرمربی   مثال : 18/19-11

 مرتکب خطا می شود.

 اگر یحت،بروندنیمکت خودشان که به سمت  ندمجازخواست تایم استراحت شده است بدانند که در تیم ها چنانچه   :فسیرت

  .باشداستراحت به طور رسمی آغاز نشده  (تایم)زمان 

 

 

 

 

 

دود و با صدای  به سمت میز منشی می، A1 ذخیرهفرصت تایم استراحت و تعویض تمام شده است که    مثال : 18/19-13

واکنش نشان می دهد و به اشتباه عالمت خود را به صدا تحت تاثیر قرار می گیرد و بلند درخواست تعویض می کند. منشی 

 درمی آورد.داور در سوت خود می دمد و بازی را متوقف می کند.

 شروعها مرتکب خطا شود، تایم استراحت  یکی از تیم ،درخواست تایم استراحت به دنبالاگر    توضیح : 18/19-9

که این خطا پنجمین خطای بازیکن باشد،  مواردی. در کامل شودارتباط داور با منشی در رابطه با خطا  نخواهد شد تا اینکه

تایم استراحت با سوت داور و نشان دادن  ،این ارتباط شامل تعویض بازیکن فوق نیز خواهد بود. به محض انجام تعویض

 .آغاز خواهد شد آنت عالم

تیمهای تعویض را تعیین می کنند. یا،شروع و خاتمه فرصت تایم استراحت  09و  08قوانین    :توضیح 18/19-12

به عبارت دیگر تایم استراحت و از این محدودیت ها آگاهی داشته باشند.باید تایم استراحت و تعویض درخواست کننده 

 تعویض نباید فوراً واگذار شود. 

هنگامیکه بعد از اولین یا قبل از آخرین پرتاب آزاد از یک سری پرتاب های آزاد ،خطای فنی اعالم شود.بالفاصله بایستی 

خطای فنی نباید تایم یک پرتاب آزاد بدون ریباند بابت جریمه خطای فنی اجرا گردد.قبل و بعد از اجرای پرتاب آزاد 

 استراحت یا تعویض به هیچ یک از تیم ها واگذار شود.
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بازی توسط داور،توپ می میرد و ساعت بازی متوقف می شود،بر اساس آنچه که معمول است این  قفدر نتیجه تو   :فسیرت

خواست خیلی دیر انجام شده ،تایم استراحت یا تعویض ض می باشد. اما به دلیل اینکه درفرصتی برای تایم استراحت یا تعوی

 ند.نباید اجرا شود.بازی بایستی بالفاصله ادامه پیدا ک

ها درخواست شده تیم از یکهر تایم استراحت توسط .تخلف تداخل در هر زمان از بازی اتفاق می افتد   :مثال  18/19-14

 . هستندتیم ،برای ورود به بازی در میز منشی منتظر  تعویضی از یک یا هر دو یا بازیکنان است 

 باید اجرا شود. ها ها و تایم استراحت بمیرد.تعویضازی متوقف شود و توپ تخلف باعث می شود که ساعت ب   :فسیرت

 A0اینکه بعد از بر روی او مرتکب خطا می شود.  B0 امتیازی می باشد که  2در حال اقدام به شوت  A0   :مثال  18/19-15

 تعویض می کند.درخواست تایم استراحت یا  هر یک از تیمهااعالم می شود.  A2خطای فنیرا  انجام داد، آزاد اولین پرتاب 

دومین پرتاب آزاد خود را انجام میدهد و بازی  A0پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد. 0باید   Bیکی از بازیکنان تیم    :فسیرت

یم به هر دو ت در فرصت تایم استراحت و تعویض بعدی تایم استراحت و تعویض همانند آخرین پرتاب آزاد ادامه پیدا می کند.

 شد.خواهد اعطاء 

اولین پرتاب  A0اینکه مرتکب خطا می شود.بعد از  امتیازی کرده است  2که اقدام به شوت  A0بر روی   B0   :مثال  18/19-16

هر پرتاب آزاد بدون ریباند را انجام داد،  Bاز بازیکنان تیم  یکیاعالم می شود.بعد از اینکه   A2خطای فنیآزاد را  انجام داد، 

 تایم استراحت یا تعویض  می کند. درخواست یک از تیمها

تایم استراحت و تعویض باید دومین پرتاب آزاد خود را انجام دهد و بازی همانند آخرین پرتاب آزاد ادامه می یابد. A0   :فسیرت

 در فرصت تایم استراحت و تعویض بعدی  به هر دو تیم اعطاء خواهد شد.

اولین  A0اینکه بعد از امتیازی کرده است  مرتکب خطا می شود . 2شوت  که اقدام به A0بر روی   B0   :مثال  18/19-17

درخواست  می باشد.هر یک از تیمها  A2اعالم می شود و این پنجمین خطای شخصی  A2خطای فنیپرتاب آزاد را  انجام داد، 

 تایم استراحت یا تعویض می کند.

دومین پرتاب آزاد  A0پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد. 0باید   Bیکی از بازیکنان تیم  باید فوراً تعویض شود.  A2   :فسیرت

تایم استراحت و تعویض به هر دو در فرصت بعدی  خود را انجام میدهد و بازی همانند آخرین پرتاب آزاد ادامه پیدا می کند.

 تیم اعطاء خواهد شد.

خواست تعویض و اجرای پرتاب در B1مرتکب خطای فنی می شود. است کهبازیکن دریبل کننده  A0    :مثال  18/19-81

 آزاد را دارد.

، نمی تواند دهدرا انجام بدون ریباند پرتاب آزاد  B1این یک فرصت تعویض برای هر دو تیم می باشد.بعد از اینکه    :فسیرت

 تعویض شود مگر اینکه یک فاز بازی سپری شود.
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 سرمربی. دگردرببازی کند که به زمین اشاره می A  رسد و داور به تیمزمان تایم استراحت به پایان می   مثال : 18/19-21

مانند. داور دوباره تیم دهد و بازیکنان همچنان در محوطه نیمکت باقی میبه صحبت کردن با بازیکنان خود ادامه می Aتیم 

A خواند و :را به زمین بازی فرا می 

 گردد.به زمین باز می Aسرانجام تیم   (الف 

 ماند.همچنان در محوطه نیمکت تیم خود باقی می Aتیم   (ب

هد که در دتیم تذکر میآن  سرمربینمودند، داور به بازی به بازگشت به زمین  شروعبعد از اینکه بازیکنان  ( الف    :فسیرت

 . دش خواهداعالم  Aمشابه تایم استراحت اضافی برای تیم  رفتار صورت تکرار

یک بایستی تایم استراحت نداشته باشد  Aشود. اگر تیم اعالم  باید Aبرای تیم  یک تایم استراحت،بدون دادن اخطار   (ب 

 شود.ثبت  برگه منشیدر  "1B"اعالم و به صورت  Aتیم  سرمربیدر بازی برای  تأخیرخطای فنی به علت 

شروع کن می باشد و بنابراین رخت اتاقهنوز در A دوم و سوم  ،تیم کوارتربعد از پایان زمان اینتروال بین    :مثال 18/19-21

 می افتد.تاخیر هسوم ب کوارتر

 شود.داده  A وارد زمین بازی شد ، بدون هیچ اخطاری، باید یک تایم استراحت  به تیم Aبعد از اینکه سرانجام تیم    :فسیرت

 

 

 

 م استراحتی نگرفته اند.یچهارم می باشد،هر دو تیم در نیمه دوم هیچ تا  کوارتردقیقه آخر  2   مثال : 18/19-23

زات ثبت کند. تابلو امتیا هر دو تیم  برای نیمه دوم  ثبت تایم استراحت()محل منشی باید دو خط موازی در خانه اول   :فسیرت

 گرفته شده است.استراحت  تایم  که اولین دنیز باید نشان ده

زمان هر تایم استراحت یک دقیقه طول می کشد. بعد از اینکه داور در سوت خود دمید و تیم ها     توضیح : 18/19-19

را به زمین بازی دعوت کرد ، آنها باید به زمین بازی برگردند.گاهی تیم ها برای به دست آوردن امتیاز و همچنین ایجاد 

یم فوق تسرمربی یک اخطار باید توسط داوران به  د.تأخیر در شروع بازی بیشتر از یک دقیقه در تایم استراحت می مانن

به اخطار توجه نکند، یک تایم استراحت اضافی باید برای تیم خاطی اعالم شود. اگر تیم تایم  سرمربی داده شود. اگر 

 "1B"تیم اعالم شود که به صورت  سرمربیتواند برای در بازی می تأخیراستراحت نداشته باشد، یک خطای فنی به علت 

اگر آن تیم بعد از پایان زمان اینتروال بین کوارتر دوم وسوم بالفاصله به زمین بازی شود.ثبت می برگه منشیدر 

این تایم استراحت جریمه یک دقیقه زمان ندارد و بازی باید برنگردد،باید یک تایم استراحت به تیم خاطی داده شود.

 بالفاصله ادامه پیدا کند.

 

دقیقه در کوارتر  چهارم را نشان میدهد ، تایم استراحتی  2اگر یک تیم  تا زمانیکه ساعت بازی توضیح:    18/19-22

برای نیمه دوم آن تیم ثبت  )محل ثبت تایم استراحت(منشی باید دو خط موازی در خانه اولدر  نیمه دوم نگرفته باشد، 

 گرفته شده است.استراحت تایم  د که اولینکند. تابلو امتیازات نیز باید نشان ده
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تیم  سرمربی در حالی که بازی در جریان است ، .را نشان می دهد 2:19چهارم ساعت بازی   کوارتردر    مثال : 18/19-24

A  توپ به خارج از زمین بازی می رود و ساعت بازی  0:58اولین تایم استراحت خود را در نیمه دوم درخواست می کند.در

 داده می شود. Aمتوقف می شود.زمان استراحت به تیم 

منشی  ، نشده  است داده  دقیقه را نشان دهد،  2قبل از اینکه ساعت بازی  Aبه تیم استراحت  تایمبه دلیل اینکه    :فسیرت

نه می بایست در خا استراحت تایمثبت کند. آن تیم  برای نیمه دوم  )محل ثبت تایم استراحت(باید دو خط موازی در خانه اول

تایم  2که  دتابلو امتیازات نیز باید نشان ده تنها یک تایم استراحت برای ادامه بازی خواهد داشت. Aدوم وارد شود و تیم 

 شده است. گرفتهاستراحت 

 

 

 

 می شود. B0مرتکب خطای غیرورزشی بر روی  A0.می کندخواست تایم استراحت در Bتیم سرمربی    مثال : 18/19-62

 خطای فنی می گیرد.   A2به دنبال آن 

باید پرتاب آزاد  Bتیم از بازیکنان  یکیداده شود.بعد از تایم استراحت  Bدر این زمان باید تایم استراحت به تیم    :فسیرت

اقدام کند.بازی باید با پرتاب به بدون ریباند پرتاب آزاد را  2باید  B0بدون ریباند انجام دهد.سپس   A2خطای فنی جریمه 

 ثانیه ادامه یابد. 21ثانیه از  01از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو  با  B داخل توسط تیم

 می شود. B0مرتکب خطای غیرورزشی بر روی  A0.می کندخواست تایم استراحت در Bتیم سرمربی    مثال : 18/19-72

 خطای فنی می گیرد.   A2داده می شود. در جریان تایم استراحت   Bتیم تایم استراحت به 

 باید B0بدون ریباند انجام دهد.سپس را   A2باید پرتاب آزاد خطای فنی  Bاز بازیکنان تیم  یکیبعد از تایم استراحت    :فسیرت

 01از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو  با  B پرتاب آزاد بدون ریباند کند.بازی با پرتاب به داخل توسط تیم 2 اقدام به

 یابد.می ثانیه ادامه  21ثانیه از 

 

 

 

 

 

 

 

صرف نظر از اینکه تایم استراحت قبل یا بعد از اعالم خطای فنی،غیرورزشی یا دیسکالیفه               توضیح:    18/19-25

تایم استراحت می باید قبل از اجرای پرتاب های آزاد داده شود.اگر در طول تایم استراحت خطای درخواست شده باشد،

 اعالم گردد،پرتاب های آزاد باید پس از پایان تایم استراحت اجرا شود. فنی، غیرورزشی یا دیسکالیفه
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 بازیکن و توپ خارج از زمین   :23 ماده 

 

 

ثانیه از خط  3می باشد .به منظور جلوگیری از تخلف ثانیه(  3)ثانیه است که در منطقه ممنوعه  3کمتر از  A0   مثال : 23-2

 انتهایی به خارج از زمین می رود و دوباره وارد منطقه ممنوعه می شود.

 شده است. ثانیه 3مرتکب تخلف A0   :فسیرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و ثانیه ترک می کند  3زمانیکه یک بازیکن زمین بازی را از خط انتهایی به منظور جلوگیری از تخلف    توضیح : 23-1

 مرتکب تخلف شده است.ثانیه(می شود ، 3دوباره وارد منطقه ممنوعه )
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 کردندریبل    :24 ماده 

 

 

پرتاب می کند و قبل از اینکه  خودی یا حریف هنوز دریبل نکرده که توپ را به سمت تخته بسکتبال A0   مثال : 24-2

 لمس کند، دوباره می گیرد. توپ را بازیکن دیگری

 دریبل کند. یاپاس دهد یا اقدام به شوت  ،می تواند  A0بعد از گرفتن توپ این حرکت قانونی است.   :فسیرت

خود یا حریف توپ را به سمت تخته بسکتبال  A0بعد از پایان دریبل چه درادامه حرکت و چه در حالت ثابت ،   مثال : 24-3

 لمس کند، دوباره می گیرد یا لمس می کند.توپ را می کند و قبل از اینکه بازیکن دیگری  پرتاب

 پاس دهد یا اقدام به شوت کند.ولی نمی تواند دریبل کند. ،می تواند  A0بعد از گرفتن توپ این حرکت قانونی است.   :فسیرت

توپ را می گیرد و به سمت تخته پرتاب  A0.،ولی توپ به حلقه برخورد نمی کنداقدام به شوت می کند  A0     مثال : 24-4

 لمس کند، دوباره می گیرد یا لمس می کند.توپ را و قبل از اینکه بازیکن دیگری   می کند

 پاس دهد یا اقدام به شوت یا  دریبل کند. ،می تواند  A0بعد از گرفتن توپ این حرکت قانونی است.   :فسیرت

 دریبل می زند و سپس دریبل را متوقف می کند. A0   مثال : 24-5 

در حالیکه توپ را با دو دستش نگه  تعادلش را از دست می دهد و بدون اینکه پای ثابتش )پیوت (را حرکت دهد، A0الف(  

 را لمس می کند.بازی داشته یک یا دو بار زمین 

 .می کند دیگر پرتاب دست به دستاز یک بدون اینکه پای ثابتش )پیوت (را حرکت دهد،توپ را  A0ب ( 

 ، در هر دو مورد حرکت قانونی می باشد. نداده استپای ثابتش )پیوت (را حرکت  A0از آنجا که    :فسیرت

 ،بادریبل خود را شروع می کند  A0   مثال : 24-6 

 سر حریف الف( پرتاب کردن توپ از باالی

 ی خودشچند متردر ب (پرتاب کردن توپ 

 ادامه می دهد.  دریبل خود را A0،سپس  کردهبرخورد  توپ به زمین 

،در هر دو مورد  ،زمین بازی را لمس کرده (در ادامه دریبل) A0توسط  لمس مجدد آنتوپ قبل ازبا توجه به اینکه    :فسیرت

 حرکت قانونی است.

 

حالت  ، اینپرتاب کند  به سمت تخته بسکتبال ) نه در اقدام شوت(اگر بازیکنی به طور عمد توپ را    توضیح : 24-1

 دریبل در نظرگرفته نمی شود.
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توپ را می گیرد و دوباره   A0پرتاب می کند.  B0دریبل خود را تمام می کند و توپ را عمداً به سمت پای   A0   مثال :24-7

 دریبل می زند.

 مرتکب تخلف دبل شده است. A0 ،لمس نشده است B0توسط را لمس کرده  و  B0توپ با توجه به اینکه    :فسیرت
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 ( )رانینگ تراولینگ   :25 ماده

 

 

 

 توپ را در اختیار دارد تعادل خود را از دست می دهد و به زمین می افتد. A0زمانی که    مثال : 25-2

  قانونی می باشد.  بر روی زمین  A0غیر عمدی افتادن    :فسیرت

 کنترل توپ را به دست می آورد. سپس:،دراز کشیده است  بر روی زمین  در حالیکه  A0   مثال : 25-3

 پاس می دهد. A2 به توپ را      (الف 

 کند. که هنوز بر روی زمین دراز کشیده است شروع به دریبل زدن میدر حالی     (ب 

  درحالیکه توپ را دریبل می زند تالش می کند که بایستد.    (ج

 .می ایستد در اختیار دارد،توپ را کنترل هنوز که در حالی د(     

 قانونی می باشد.  A0 حرکتو)ج(   )ب(،الف( در حالت )   :فسیرت

 است. رخ داده( تخلف تراولینگ ددر حالت )

 می افتد و سرعت او باعث می شود که سر بخورد.بزمین  ر رویتوپ را در اختیار دارد ب درحالیکه A0  مثال : 25-4

غل به منظور دفاع    در حالیکه هنوز توپ را نگه داشته است A0اگر بعد از آن  اماتخلف محسوب نمی شود.  A0 حرکت  :فسیرت

 ، تخلف تراولینگ اتفاق می افتد.بایستد  بخورد یا 

 

 

کرده است.در  آغازبه سمت سبد با نفوذ خود را  امتیازی 2 شوتدر حالیکه توپ را  در  اختیار دارد اقدام به  A0  مثال : 25-6

 تخلف تراولینگ  انجام می دهد و توپ را وارد سبد می کند.  A0سپس .می شود   بر روی آن مرتکب خطا B0 ،ادامه حرکت

 داده می شود. A0به پرتاب آزاد  2 باید  گل پذیرفته نمی شود و  :فسیرت

 

                       قانونی حرکتاگر بازیکنی که روی زمین دراز کشیده است، کنترل توپ را بدست بیاورد این توضیح:    25-1

ا توپ باین عمل قانونی خواهد بود. همچنین اگر بازیکن  ،در اختیار دارد به زمین بیافتد را . اگر بازیکنی که توپمی باشد

 افتادن بر روی زمین. با این حال اگر بعد از می باشدکمی سر بخورد، این عمل نیز قانونی  زمین بعد از افتادن بر روی

 .ستاغل بخورد یا اقدام به ایستادن کند ، این عمل تخلف به منظور دفاع بازیکن در حالیکه توپ را نگه داشته است ،

 

د، شود وگل به ثمر برس تراولینگ اگر بر روی بازیکن در حال شوت خطا شود و پس از آن مرتکب تخلف  توضیح : 25-5

 گل پذیرفته نمی شود و باید پرتاب های آزاد داده شود.

 

 بلند کردن)باال بردن( هم تیمی برای بازی با توپ تخلف می باشد.  توضیح : 25-7
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پاس می دهد و او توپ  را   A2به  A3 بغل می کند و باال می برد. را    A2در زیر سبد حریف هم تیمی خود  A0  مثال : 25-8

 به داخل سبد حریف دانک می کند.

با پرتاب به داخل از امتداد خط پرتاب  آزاد ادامه   Bاین حرکت تخلف  است.گل پذیرفته نمی شود .بازی توسط تیم   :فسیرت

 می یابد.
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 ثانیه 8  :28 ماده 

 

 

همان زمان یک وضعیت توپ در  که زمین عقب خود در حال دریبل زدن می باشدثانیه در  5به مدت  A0   :مثال  28-2

 مالیکت تناوبی بعدی را در اختیار دارد. Aاتفاق می افتد و داور اعالم جامپ بال می کند. تیم  (Held ballمشترک )

 فرصت خواهد داشت. جلو زمین به عقبتوپ از زمین  انتقال ثانیه برای 3فقط  Aتیم   :فسیرت

 

 

که  A2از   درحالیکه بر روی خط مرکزی ایستاده است )طوری خط مرکزی بین پاهایش قرار دارد(، توپ را A0  :مثال  28-4

 می باشد پاس می دهد. عقبکه هنوز در زمین  A2سپس توپ را به  A0می باشد دریافت می کند.  عقبدر زمین 

پاس عقب تواند توپ را به زمین میاو بنابراین ،باشد نمی جلو در زمین A0بازی قانونی انجام شده است. هر دو پای   :فسیرت

 هد داشت.اثانیه ادامه خو 8شمارش  .دهد

              ،تمام که خط مرکزی بین پاهایش قرار دارد زمانیدریبل خود را  دریبل می زند و خود عقب زمین  از A0 :مثال  28-5

 ، پاس می دهد.)روی خط مرکزی ایستاده(که خط مرکزی بین پاهایش قرار دارد A2توپ را به   A0سپس  می کند.

که او هم در زمین  A2تواند توپ را به باشد و بنابراین مینمی جلودر زمین  A0بازی قانونی انجام شده است. هر دو پای   :فسیرت

 ثانیه ادامه خواهد داشت. 8پاس دهد. شمارش  یست،نجلو 

سپس توپ  A0قرار گرفته است.  جلوو یک پایش )ولی نه هر دو پا( در زمین  زندمی  دریبل  عقبدر زمین  A0  :مثال 28-6

 کند. میعقب سپس شروع به دریبل در زمین  A2که خط مرکزی بین پاهایش قرار دارد پاس می دهد.  A2را به 

که او هم در زمین  A2تواند توپ را به باشد و بنابراین مینمی جلو در زمین A0بازی قانونی انجام شده است. هر دو پای   :فسیرت

 .ثانیه ادامه خواهد داشت 8دریبل کند. شمارش عقب  در زمین  تواندنیز می  A2پاس دهد. بنابراین  قرار نگرفته، جلو

 و : می کند متوقف ،دریبل در حال خود را رو به جلوی حرکت و دریبل می زند عقب زمین در  A0بازیکن مثال: 28-7

 خط مرکزی بین پاهایش قرار دارد.     (الف 

 دریبل زده می شود. عقبمی باشد ولی توپ در زمین  جلوهر دو پایش در زمین       (ب 

هر دو پای  A0سپس  .شوددریبل زده می عقبدر حالی که توپ در زمین ،باشد میجلو زمین  تماس باهر دو پایش در      (ج 

 گرداند.بر می عقبخود را به زمین 

. اگر با توجه به فلش شده استثانیه متوقف   21در زمین عقب، دستگاه  جامپ بالدلیل موقعیت به    توضیح: 28-1

قط ف اختیار داشته است، واگذار شود، آن تیم زمین عقب مالکیت تناوبی پرتاب به داخل به تیمی که کنترل توپ را در 

 .خواهد داشتاختیار  را در استثانیه باقی مانده  8که از  زمانی مقدارآن 

 

می رود که توپ و هر دو پای  جلوبه زمین  هنگامیتوپ جلو به زمین  عقبن یدر زمان دریبل از زم    توضیح:  28-3

 باشند. جلودر تماس با زمین به طور کامل بازیکن دریبل کننده 
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 دریبل زده می شود.  جلو می باشد ولی توپ در زمین  عقبهر دو پایش در زمین    (د 

همچنان در  ،باشندن جلوتا زمانی که هر دو پایش و توپ در تماس با زمین  A0بازیکن دریبل کننده  موارددر تمامی   :فسیرت

 ادامه خواهد داشت.  م این موقعیت ها ثانیه در تما 8می باشد. شمارش  عقبزمین 

 

 

 

 :اعالم می شودکه خطای طرفین  می زندثانیه در زمین عقب دریبل  A0 ، 1   :مثال  28-9

 .الف(    در زمین عقب

 .ب(    در زمین جلو

ثانیه  2در حالیکه ،نزدیک به محل وقوع خطا ادامه پیدا کند  Aتیم الف(  بازی باید با پرتاب به داخل در زمین عقب  :فسیرت

 برای انتقال توپ به زمین جلو باقیمانده است.

 کند. نزدیک به محل وقوع خطا ادامه پیدا Aتیم ب(  بازی باید با پرتاب به داخل در زمین  جلو  

                     به اوت  Aدر زمین عقب تیم توپ را  B0 کند، که  دریبل می عقب زمین در ثانیه است  1مدت   A0    :مثال  28-11

 می زند.

              ثانیه برای انتقال توپ به زمین جلو باقی است ادامه  1،در حالیکه  Aتیم  بازی باید با پرتاب به داخل در زمین عقب     :فسیرت

 پیدا کند.

 

 

کنترل توپ را بدست  A، تیم 72B - 72Aچهارم و با نتیجه    کوارترثانیه مانده به پایان بازی در  25در      :مثال 28-21

 که داور به یکی از دالیل زیر بازی را متوقف می کند: ،زند دریبل می عقب زمین در ثانیه است  1مدت   A0. می آورد

 شروع به کار نمی کند. یا  خراب می شودثانیه  21ساعت بازی یا دستگاه     الف(

 یک بطری به داخل زمین پرتاب می شود.   ب( 

 ثانیه به اشتباه ریست می شود. 21دستگاه   ج( 

ثانیه ادامه پیدا کند.اگر  8ثانیه باقیمانده از  1و با  Aدر همه موارد بازی باید با پرتاب به داخل  در زمین عقب تیم      :فسیرت

 در موقعیت نامناسب قرار خواهد گرفت. Bثانیه جدید ادامه پیدا کند تیم  8بازی با یک 

زمانیکه  به همان تیمی که کنترل توپ را در اختیار داشت،پرتاب به داخل در زمین عقب داده                      :توضیح 28-8

برای پرتاب به داخل در اختیار پرتاب کننده قرار ثانیه با هر مقدار باقیمانده ادامه پیدا کند،داور که توپ را  8می شود و

 ثانیه  باقیمانده است. 8می دهد باید  اطالع دهدکه چه مقدار از 

یک از تیمها ارتباط ندارد متوقف شود و اگر به قضاوت  اگر بازی توسط داور به هر دلیلی که به هیچ     :توضیح  28-11

ثانیه از زمانی که متوقف شده بود، باید ادامه      8داوران ممکن باشد تیم حریف در موقعیت نامناسب قرار گیرد ،شمارش 

 پیدا کند.
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 تمام می شود و تخلف اعالم می گردد.موقعی که: Aثانیه برای تیم  8     :مثال 28-14

 در اختیار دارد.خودش کنترل توپ را در زمین عقب A الف(  تیم 

 از زمین عقب به زمین جلو در هواست. A0 ب( توپ در نتیجه پاس

 از محل نزدیک به:  و اجرا شود ثانیه 21ثانیه از  01و با   Bتیم در زمین جلو باید پرتاب به داخل      :فسیرت

 پشت تخته. ءبه استثناثانیه ، 8الف(  مکان توپ در زمان وقوع تخلف 

 ب( خط مرکزی.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داخل توسط مکان توپ در زمان وقوع تخلف تعیین                  ثانیه ، محل پرتاب به  8به دنبال تخلف     :توضیح  28-13

 می شود.
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 ثانیه 24 :29/51 ماده 

 

 

 

توپ به تخته  .ثانیه به صدا در می آید 21بوق دستگاه که می باشد  در هوا  A0توپ در نتیجه شوت توسط  : مثال 29/51-2

 سرانجاملمس می شود و  A2توسطو در ادامه  B0توسط  ،جاییکهغل می خورد بازی و سپس بر روی زمین  می کندبرخورد 

 کنترل می شود.  B2 بوسیله

کنترل سریع و واضح  Bبه حلقه برخورد نکرده و تیم  A0 شوت ،به این دلیل کهاست  رخ داده Aتیم ثانیه  21تخلف   :فسیرت

 توپ را بدست نیاورده است.

ولی ،توپ را لمس می کند  B0اما به حلقه برخورد نمی کند. در ریباند  ،به تخته برخورد کرده A0شوت   : مثال 29/51-3

 می آید. در ثانیه به صدا 21لحظه بوق دستگاه . در این می کند کنترلتوپ را  A2کنترل توپ را بدست نمی آورد، سپس 

 اتفاق افتاده است.  Aتیم ثانیه  21تخلف   :فسیرت

بالک می شود و سپس  B0اقدام به شوت می کند. شوت بطور قانونی توسط  ،ثانیه 21در انتهای زمان  A0  : مثال 29/51-4

 مرتکب خطا می شود.  A0بر روی  B0 ،بوقصدای  ثانیه به صدا در می آید. بعد از  21بوق دستگاه

خطای این خطا ، مگر اینکه .شود  نادیده گرفته باید  A0بر روی  B0اتفاق افتاده است. خطای  Aتیم ثانیه  21تخلف   :فسیرت

 غیر ورزشی یا دیسکالیفه باشد.

ثانیه به صدا در می آید. توپ به حلقه  21بوق دستگاه که  در هوا می باشد A0توپ در نتیجه شوت توسط   : مثال 29/51-5

 اعالم می شود. B2و  A2بین  (llaheld bبرخورد نمی کند و بالفاصله بعد ازآن وضعیت توپ مشترک )

 کنترل سریع و واضح توپ را بدست نیاورده است. Bاست. تیم  رخ داده  Aتیم  ثانیه  21تخلف   :فسیرت

       ثانیه به صدا در  21بوق دستگاه  توپ در هوا می باشد در حالیکه . توپ را برای شوت رها می کند A0  : مثال 29/51-6

 توپ را لمس می کند و توپ به بیرون از زمین می رود. B 0،توپ به حلقه برخورد نمی کند می آید.

 کنترل سریع و واضح توپ را بدست نیاورده است. Bتیم ،چرا که  است رخ داده  Aتیم ثانیه  21تخلف   :فسیرت

 

 

 

، بوق دستگاه ستمی شود و زمانی که توپ در هواشوت  به امثانیه اقد 21به انتهای زمان نزدیک  توضیح:  29/51-1

و  مگر اینکه تیم مقابل بطور واضح،آید. اگر توپ به حلقه برخورد نکند تخلف صورت گرفته است  می ثانیه به صدا در 21

ت که داور بازی را متوقف کرده اس جاییترین نزدیک از ،سریع کنترل توپ را بدست بیاورد. توپ باید برای پرتاب به داخل

  پشت تخته( به تیم مقابل واگذار شود.جزء)به 

 

تیم حریف کنترل واضح و  انکه به قضاوت داور ثانیه در شرایطی به صدا درآید 21اگر بوق دستگاه  توضیح:  29/51-7

 و بازی ادامه پیدا کند. صرف نظر شودثانیه  21بوق از ، بایستی بیاورد سریع توپ را به دست 
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 ( .باشندمی جلودهد )هر دو بازیکن در زمین میرا از دست  A0 پاس  A2ثانیه  21نزدیک به انتهای زمان   : مثال 29/51-8

آزاد تا سبد حریف  مسیری کنترل توپ را در B0رود قبل از اینکه می Aتیم  عقبخورد و به زمین توپ بر روی زمین غل میو 

 آید.ثانیه به صدا در می 21بدست بیاورد، بوق دستگاه 

 بازی ادامه پیدا کند.ثانیه نادیده گرفته شود و  21، بایستی بوق بیاوردکنترل واضح و سریع توپ را به دست  B0اگر   :فسیرت

 

 

وضعیت توپ که ثانیه باقی مانده  21ثانیه از زمان  01 و اختیار دارد زمین جلو در کنترل توپ را Aتیم   : مثال 29/51-11

 به:پرتاب مالکیت تناوبی در نتیجه  .مشترک اتفاق می افتد و اعالم جامپ بال می شود

 ،Aتیم       (الف 

 .داده می شود Bتیم       (ب 

 خواهد داشت.را ثانیه  21از  ثانیه  01 فقط Aتیم     (الف  :فسیرت

 خواهد داشت. راثانیه جدید  21یک  Bتیم     (ب 

اختیار دارد. توپ به  زمین جلو کنترل توپ را در Aثانیه باقی مانده است، تیم  21ثانیه از  01در حالیکه   : مثال 29/51-11

جامپ بال .به توافق برسند نمی توانند آخرین تماس را با توپ داشته  B0 یا A0  اینکه آیا رود. داوران در موردبیرون زمین می 

 مالکیت تناوبی به: به داخل در نتیجه  اعالم می شود و پرتاب 

 ،Aتیم     (الف 

 .داده می شود Bتیم     (ب 

 خواهد داشت.را ثانیه  21از  ثانیه  01 فقط Aتیم     (الف  :فسیرت

 .شدخواهد  دادهثانیه جدید  21یک زمان  Bتیم  به   (ب 

 

 

 

 

 

 

ه ادمالکیت تناوبی دپرتاب به داخل در نتیجه اگر به تیمی که کنترل توپ را در اختیار داشته ، توضیح:      29/51-9

 اعالم جامپ بال باقی مانده بود در اختیارخواهد داشت. هنگام  ثانیه در  21که از  را زمانی شود، آن تیم فقط مقدار

اگر بازی به علت خطا یا تخلف )به غیر از تخلف اوت( توسط تیمی که کنترل توپ را در اختیار :  توضیح 29/51-12

واگذار شود،  ،  به همان تیمی که قبالً کنترل توپ را دراختیار داشت جلوندارد متوقف شود و مالکیت توپ در زمین 

 کند:ثانیه به شرح زیر شروع به کار می 21دستگاه 

  ریست ثانیه  21شود، دستگاه ثانیه نشان داده می 21ثانیه یا بیشتر بر روی دستگاه  01اگر در زمان توقف بازی

(reset) کند. شود و از همان زمانی که متوقف شده ادامه پیدا مینمی 

  01ثانیه به  21شود، دستگاه ثانیه نشان داده می 21ثانیه یا کمتر بر روی دستگاه  03اگر در زمان توقف بازی  

 .شودمی(reset)ریست 
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 8  ،ثانیه 21دستگاهشود. باعث رفتن توپ به بیرون از زمین )تخلف اوت( می Aتیم  جلوییدر زمین  B0  : مثال 29/51-13

 .دهدرا نشان می ثانیه 

 در اختیار خواهد داشت.را  ثانیه  21ثانیه زمان باقیمانده از  8تنها  Aتیم   :فسیرت

 Bشود. این دومین خطای تیمی روی او مرتکب خطا می بر B0کند و دریبل می جلوتوپ را در زمین  A0  : مثال 29/51-14

 ثانیه باقی مانده است. 21ثانیه از  3باشد. می  کوارتردر این 

 در اختیار خواهد داشت. را ثانیه 21ثانیه از  A  01تیم   :فسیرت

 که:،ثانیه باقی مانده است 21ثانیه از  1در اختیار دارد و  جلوکنترل توپ را در زمین  Aتیم   : مثال 29/51-15

 A0بازیکن  الف ( 

 B0بازیکن  ب (  

 .کنندمی متوقفبیند و داوران بازی را آسیب می

   Aتیم  :فسیرت

 ثانیه 1 الف ( 

 ثانیه 01 ب ( 

 در اختیار خواهد داشت. را ثانیه 21زمان باقیمانده از 

خطای  ثانیه باقی مانده است، 21ثانیه از  1و  ستکند. زمانی که توپ در هواتوپ را برای شوت رها می  A0  : مثال 29/51-16

 باشد. می  Aتیم  برایشود. فلش مالکیت تناوبی . توپ وارد سبد نمیگرفته می شودبا جرایم مساوی  B2و  A2 طرفین

 در اختیار خواهد داشت.را  ثانیه  21ثانیه زمان باقیمانده از  1تنها  Aتیم    :فسیرت

تیم  سرمربی سپس و  B0ثانیه باقی مانده است، خطای فنی  21ثانیه از  5و  می کنددریبل  A0زمانی که   : مثال 29/51-17

A  شوداعالم می . 

ثانیه باقی مانده  21ثانیه از  5کند و ادامه پیدا  Aبا پرتاب به داخل توسط تیم باید بعد از حذف جرایم مساوی بازی    :فسیرت

 است.

 : مثال 29/51-18

 ثانیه 01 الف (  

 ثانیه 02 ب (   
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عمداً با پا و یا مشت  خودش عقبیدر زمین  B0 می دهد.زمین جلو پاس  در  A2توپ را به  A0ثانیه باقی مانده است، 21از زمان 

 زند. میبه توپ ضربه 

 و با: Aتیم  جلوپرتاب به داخل در زمین  بازی با مرتکب تخلف شده است. B0 در هر دو مورد :فسیرت

 ثانیه  01 الف (

 ثانیه 01 ب( 

 ادامه می یابد. ثانیه 21از 

دست یا بازوی خود را خارج  خودشعقب در زمین  B0،در کوارتر سوم  A0پرتاب به داخل توسط  جریاندر : مثال 29/51-19

 در حالی که: می شود. A0پاس مانع دهد و از خط اوت قرار می

 ثانیه 09الف ( 

 ثانیه  00ب ( 

 ثانیه باقی مانده است. 21از 

 و با: Aتیم  جلوپرتاب به داخل در زمین  بازی با مرتکب تخلف شده است. B0 در هر دو حالت :فسیرت

 ثانیه 09 الف( 

 ثانیه 01 ب( 

 ادامه می یابد. ثانیه 21از 

مرتکب خطای غیر  A2بر روی  B2ثانیه باقی مانده است،  21ثانیه از 1کند ودریبل می جلودر زمین  A0 : مثال 29/51-21

 شود.ورزشی می

محل پرتاب به داخل در زمین توپ برای پرتاب به داخل از ،های آزاد به ثمر برسد یا خیر از اینکه پرتاب صرف نظر :فسیرت 

 ثانیه در اختیار دارد. 21ثانیه از  A 01شود. تیم واگذار می Aتیم به   جلو

 . دارد کاربرد در مورد خطای دیسکالیفه نیز ن تفسیر یا

 

 

کنترل توپ  A، تیم Bو  Aرای هردو تیم ب 72نتیجه برابر با آخر و  کوارترمانده به پایان بازی در  1:25در   : مثال 29/51-22

 :شودمتوقف می به دالیل زیر بازی توسط داوران که کندثانیه دریبل می 21به مدت  A0. به دست می آوردجلو در زمین را 

 ثانیه شروع به کار نکرده است. 21ساعت بازی یا دستگاه ( الف

داور متوقف شود و به اگر بازی به هردلیل که به هیچ کدام از تیمها مربوط نمی باشد ، توسط    : توضیح 29/51-21

بود  از همان زمانی که متوقف شده ثانیه باید 21قضاوت داوران این امکان باشد که تیمها در وضعیت نامناسب قرار گیرند،

 کند.ادامه پیدا 
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 پرتاب شده است.بطری به داخل زمین بازی ب ( 

 شده است. ریستثانیه به اشتباه  21دستگاه ج ( 

اگر ثانیه باقی مانده است. 21نیه از ثا 1کند و ادامه پیدا می Aبازی با پرتاب به داخل توسط تیم  ،در تمامی موارد   :فسیرت

 بگیرد .قرار  در وضعیت نامطلوب  Bتیم  ، ممکن است ثانیه ریست شود  01به  ثانیه  21 دستگاه

 21ثانیه بعد بوق دستگاه  9کنترل می شود. A2، توپ از حلقه ریباند و توسط  A0پس از اقدام به شوت   : مثال 29/51-23

 ه اشتباه به صدا در می آید.داوران بازی را متوقف می کنند.بیه انث

پس از داوران باید در وضعیت نامطلوب قرار خواهد گرفت.  Aثانیه را اعالم کنند ، تیم  21چنانچه داوران تخلف    :فسیرت

        و ادامه دهند Aتیم توسط بازی را با پرتاب به داخل  ،ثانیه 21و همچنین مسئول  (اگر حضور داشته باشد)مشورت با ناظر

 باقی مانده است. ثانیه  21ثانیه از  5

ثانیه اقدام به شوت می کند.توپ به حلقه برخورد نمی کند ،اما مسئول  21ثانیه مانده به پایان  1در  A0  : مثال 29/51-24

  A3توپ را ریباند می کند و پس از یک زمان مشخص ، A2می کند .ریست (  reset)ثانیه را  21ثانیه به اشتباه دستگاه  21

 توپ را وارد سبد می کند.در این زمان داوران از موقعیت آگاه می شوند.

حلقه برخورد  هب A0داوران باید )پس از مشورت با ناظر،اگر حضور داشته باشد( تائید کنند که توپ در نتیجه شوت    :فسیرت

 21   آمدن بوقبل از به صدا دروپ قثانیه ریست نمی شد ، ت 21تصمیم بگیرند اگر که دستگاه نکرده است .سپس داوران باید

ثانیه اتفاق افتاده و  21رها شده است.اگر که چنین باشد امتیاز باید پذیرفته شود.اگر نه ،تخلف  A3 )دستهای( ثانیه از دست

 شود. نباید قبول  A3گل 

 

 

ثانیه باقی مانده  21ثانیه از  1در زمین جلویی در حالیکه  A0آخر،  کوارترمانده به پایان بازی در  0:02در   : مثال 29/51-26

 توسط زمان استراحت  A0بعد از اولین پرتاب آزاد مرتکب خطای غیر ورزشی می شود.بر روی او   B0،که است ،دریبل می زند

 خواست می شود.در Bیا  Aان تیم سرمربییکی از 

                ،تایم استراحت داده  A0پرتابهای آزاد  بعد از اجرای باید دومین پرتاب آزاد خود را بدون ریباند انجام دهد. A0  :فسیرت

را  01 ایدثانیه ب 21ادامه می یابد.دستگاه  Aمی شود.پس از پایان تایم استراحت بازی با پرتاب به داخل در زمین جلو تیم 

 نشان دهد.

 

 

 B2در حالیکه توپ در هواست  اقدام به شوت می کند. A0ه است که ندثانیه باقی ما 21ثانیه از  70   : مثال 29/51-28

 می باشد.توپ: کوارتردر این  Bمی شود.این دومین خطای تیم  A2مرتکب خطا برروی 

 الف ( وارد سبد می شود.

پرتاب به داخل به دلیل جریمه یک خطای غیر ورزشی و یا دیسکالیفه باید همیشه از محل خط    : توضیح 29/51-25

 ثانیه را نشان دهد. 01ثانیه نیز باید  21پرتاب به داخل در زمین جلو اجرا شود.دستگاه 

 

زمانیکه توپ برای شوت رها شده و سپس خطای بازیکن مدافع در زمین عقب اعالم                            : توضیح 29/51-27

 ریست شود. 01ثانیه باید به  21می شود،دستگاه 
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 اما وارد سبد نمی شود. ،ب(  به حلقه برخورد می کند

 ج ( به حلقه برخورد نمی کند.

    :فسیرت

 .پذیرفته می شود A0الف(  گل 

 ادامه می یابد. ثانیه 21از  ثانیه 01و با   Aتیم  توسطپرتاب به داخل   با  خطااز نزدیکترین محل وقوع  بازی در همه موارد،

 بر B2 ،در حالیکه توپ در هواست اقدام به شوت می کند. A0ه است که ندثانیه باقی ما 21ثانیه از  10  : مثال 29/51-29

 می باشد.توپ: کوارتردر این  Bمی شود.این دومین خطای تیم مرتکب خطا  A2روی 

 الف ( وارد سبد می شود.

 ب(  به حلقه برخورد می کند اما وارد سبد نمی شود.

 ج ( به حلقه برخورد نمی کند.

    :فسیرت  

 .پذیرفته می شود  A0الف(  گل 

باقی   ثانیه  21ثانیه از  10.ادامه می یابد  Aبازی از نزدیکترین محل وقوع خطا  با پرتاب به داخل  توسط تیم  ، در هر سه مورد

 مانده است.

و سپس  ثانیه به صدا درمی آید 21در حالیکه توپ در هواست بوق دستگاه  اقدام به شوت می کند. A0  : مثال 29/51-31

B2  مرتکب خطا بررویA2  می شود.این دومین خطای تیمB  می باشد.توپ: کوارتردر این 

 شود.الف ( وارد سبد می 

 اما وارد سبد نمی شود.،ب(  به حلقه برخورد می کند 

 ج ( به حلقه برخورد نمی کند.

    :فسیرت  

 .پذیرفته می شود  A0الف(  گل 

داده   Aبرای پرتاب به داخل  به تیم   خطااز نزدیکترین محل وقوع  باید توپ ثانیه رخ نداده است و 21،تخلف همه موارددر 

 ثانیه ریست می شود.( 01ثانیه به  21ثانیه باقی مانده است.)دستگاه  21ثانیه از  01شود.

برروی  B2 ،در حالیکه توپ در هواست اقدام به شوت می کند. A0ه است که ندثانیه باقی ما 21ثانیه از  01  : مثال 29/51-31

A2  می شود.این پنجمین خطای تیم مرتکب خطاB  می باشد.توپ: کوارتردر این 



    
 

  106 از 53  صفحه

 الف ( وارد سبد می شود.

 اما وارد سبد نمی شود. ،ب(  به حلقه برخورد می کند

 ج ( به حلقه برخورد نمی کند.

    فسیر:ت  

 .پذیرفته می شود  A0الف(  گل 

 داده می شود. A2پرتاب آزاد به  2  در همه موارد

و سپس  ثانیه به صدا درمی آید 21حالیکه توپ در هواست بوق دستگاه در  اقدام به شوت می کند. A0  : مثال 29/51-32

B2  بررویA2  می شود.این پنجمین خطای تیم مرتکب خطاB  می باشد.توپ: کوارتردر این 

 الف ( وارد سبد می شود.

 اما وارد سبد نمی شود. ،ب(  به حلقه برخورد می کند

 ج ( به حلقه برخورد نمی کند.

 .پذیرفته می شود  A0الف(  گل        :فسیرت

 داده می شود. A2به  باید  پرتاب آزاد 2  ثانیه رخ نداده است و 21در هر سه مورد تخلف

 

 

کنترل توپ را بدست  A3برخورد کرده و سپس حلقه را لمس می کند. B2پاس می دهد وتوپ به  A2به  A0: مثال 29/51-34

 د.رمی آو

 را نشان دهد.ثانیه  01 ثانیه باید 21دستگاه  ،بدست آوردکنترل توپ را در هر جایی از زمین  A3به محض اینکه    :فسیرت

 اقدام به شوت می کند ،در حالیکه : A0:  مثال 29/51-35

 ثانیه 1الف( 

 ثانیه  21ب( 

 کنترل می شود. A2ثانیه باقی مانده است.توپ به حلقه برخورد می کند وتوسط  21از 

ثانیه را نشان  01ثانیه باید  21بدست بیاورد، دستگاه  در هر جایی از زمینکنترل توپ را  A2اینکه به محض در هر دو  حالت ،

 دهد.

اگر به هر دلیلی توپ با حلقه حریف برخورد کند  و همان تیمی که کنترل توپ را در اختیار    : توضیح 29/51-33

 ثانیه را نشان دهد. 01ثانیه باید  21دستگاه داشت ، دوباره کنترل توپ را بدست بیاورد 

 



 
 

 106 زا 54 صفحه                        

                                             

کنترل توپ را به  A2توپ را لمس می کند و سپس  B0توپ به حلقه برخورد می کند..شوت می کند A0:  مثال 29/51-36

 دست می آورد.

 ثانیه را نشان دهد. 01ثانیه باید  21، دستگاه به دست آوردکنترل توپ را  در هر جایی از زمین A2به محض اینکه    :فسیرت

                 به اوت و سپس  شودلمس می  B0 توپ به حلقه می خورد. توپ توسط.کندشوت می اقدام به  A0:  مثال 29/51-37

 می رود.

چه از اینکه پرتاب به داخل در  صرف نظرداده می شود.  Aپرتاب به داخل از نزدیکترین محل به وقوع تخلف به تیم    :فسیرت

 ثانیه ریست شود. 01ثانیه باید به  21باشد ،دستگاه  جایی از زمین

توپ به توپ را به سمت حلقه پرتاب می کند. ثانیه 21به منظور ریست  A0ثانیه ، 21 مانده ازثانیه  1 در : مثال 29/51-38

 به اوت  می رود. Aدر زمین عقب تیم و سپس توپ  کردهتوپ را لمس  B0حلقه برخورد می کند.

 و از نزدیکترین جایی که توپ به اوت رفته بود ، ادامه می یابددر زمین عقب ،  Aبازی با پرتاب به داخل توسط تیم    :فسیرت

 ثانیه را نشان دهد. 01ثانیه باید  21دستگاه .

کنترل توپ را به  A3و سپس  ضربه می زندتوپ به   A2توپ به حلقه برخورد می کند..شوت می کند A0:  مثال 29/51-39

 دست می آورد.

 ثانیه را نشان دهد. 01ثانیه باید  21، دستگاه به دست آورد کنترل توپ را زمین  ی ازدر هر جای A3به محض اینکه    :فسیرت

مرتکب خطا می شود.این سومین  A2در ریباند بر روی  B2توپ به حلقه برخورد می کند..شوت می کند A0: مثال 29/51-41

 می باشد. کوارتردر این  Bخطای تیم 

 ثانیه را نشان دهد. 01ثانیه باید  21داده می شود. دستگاه   Aبه تیم  خطاپرتاب به داخل از نزدیکترین محل وقوع    :فسیرت

 Bخطا می کند.این سومین خطای تیم  A2بر روی  B2توپ وارد سبد می شود..شوت می کنداقدام به  A0  :مثال 29/51-41

 می باشد. کوارتردر این 

. دستگاه ادامه می یابداز نزدیکترین محل وقوع خطا و   Aتوسط تیم پرتاب به داخل بازی با می شود ،پذیرفته گل    :فسیرت

 ثانیه را نشان دهد. 01ثانیه باید  21

                 اعالم  B2 و A2کند.سپس در ریباند توپ مشترک بینتوپ به حلقه برخورد می .شوت می کند A0: مثال 29/51-42

 می باشد. Aمی شود.فلش مالکیت تناوبی برای تیم 

ثانیه را نشان  01ثانیه باید  21داده می شود. دستگاه   Aپرتاب به داخل از نزدیکترین محل وقوع جامپ بال به تیم    :فسیرت

 دهد.

                 Aفلش مالکیت تناوبی برای تیم  توپ بین حلقه و تخته گیر می کند..شوت می کنداقدام به  A0   :مثال 29/51-43

 ثانیه را نشان می دهد. 8ثانیه ، 21دستگاه  می باشد.
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ثانیه را   01باید ثانیه  21دستگاه . ادامه می یابدو از خط انتهایی ، نزدیک به تخته  Aپرتاب به داخل برای تیم بازی با    :فسیرت

 نشان دهد.

توپ را از دست می دهد و به حلقه برخورد    A2 پاس می دهد.  A2 توپ را برای دانک به در زمین جلو  A0   :مثال 29/51-44

 کنترل توپ را بدست می آورد. A3 می کند. سپس

  A3. اگر ثانیه را نشان دهد 01ثانیه باید  21، دستگاه به دست آورد در زمین جلو کنترل توپ را   A3به محض اینکه   :فسیرت

 ، تخلف نیمه رخ داده است.توپ را در زمین عقب لمس کند 

هوا پریده،توپ را می گیرد و  به زمین  به B2، پس از برخورد از حلقه برمی گردد  A0  اقدام به شوت   :مثال 29/51-45

 .کنترل می کندرا  توپ  A3می شود .سپس  خارج  B2توپ ضربه می زند و توپ از دست به  A2 .برمی گردد

 توپ بل از برخورد قکه ( نیست  A)تیم همان تیمی و این تیم   کنترل شده است   Bتیم توپ  توسط با توجه به اینکه    :فسیرت

 داده شود.ثانیه جدید  21باید یک   Aتیم ،به را در اختیار داشت  شبا حلقه کنترل

کنترل   A2 داقدام به شوت می کند.توپ به حلقه برخورد می کن A0ثانیه باقی مانده است که  21ثانیه از  1  :مثال 29/51-46

         کوارتردر این  Bبر روی او خطا می شود.این سومین خطای تیم  B2توپ را در زمین عقب به دست می آورد.سپس توسط 

 می باشد.

 ثانیه را نشان دهد. 21باید ثانیه نیز  21دستگاه  ادامه پیدا کند. Aاز زمین عقب تیم با یک پرتاب به داخل باید بازی    :فسیرت

 

 

 کنترل جدید توپ را در زمین بازی ، A0  هنگامیکه ساعت بازی کار می کند   :مثال 29/51-48

 الف( زمین عقب 

 ب( زمین جلو ، بدست می آورد.

 ثانیه جدید در اختیار دارد. 21یک  Aدر هر دو مورد ، تیم    :فسیرت

 فوراً کنترل جدید توپ را در  B  ،A0در نتیجه پرتاب به داخل توسط تیم    :مثال 29/51-49

 الف( زمین عقب 

 ب( زمین جلو ، بدست می آورد.

 ثانیه جدید در اختیار دارد. 21یک  Aدر هر دو مورد ، تیم    :فسیرت

 

در حالیکه ساعت بازی کار می کند، اگر هر تیمی کنترل جدید توپ زنده را چه در زمین عقب و   :توضیح  29/51-47

 ثانیه زمان در اختیار دارد. 21چه در زمین جلو بدست بیاورد، آن تیم 

 

داور  توسط بازی به علت خطا یا تخلف)شامل تخلف اوت( تیمی که کنترل توپ را در اختیار دارد ،  :توضیح  29/51-51

ثانیه  21ثانیه از  01داخل در زمین جلو در اختیار تیم مقابل قرارگیرد،آن تیم  متوقف شده است.اگر توپ برای پرتاب به

 زمان خواهد داشت.
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نمی تواند توپ   A2 که اونیز در زمین عقب می باشد، پاس می دهد.  A2در زمین عقب خود توپ را به  A0   :مثال 29/51-51

 را بگیرد و توپ از زمین عقب به اوت می رود.

داده ثانیه زمان  01 با از نزدیکترین جایی که توپ به اوت رفته  باید  یک پرتاب به داخل در زمین جلو و  Bبه تیم    :فسیرت

 ودش

 

 

 یک مالکیت جدید داده می شود. Aبه تیم  ثانیه از وقت بازی باقی مانده است 02زمانیکه   :مثال 29/51-53

 ثانیه باید خاموش شود. 21دستگاه    :فسیرت

با پا به  عمداًدر زمین عقب  B0ثانیه باقی مانده است ، 21ثانیه از  3ثانیه از زمان بازی و  08 که امیگهن  :مثال 29/51-45

 توپ ضربه می زند.

 ثانیه ادامه  می یابد. 21ثانیه از  01ثانیه مانده از زمان بازی و 08،در زمین جلو و  Aبازی با پرتاب به داخل برای تیم    :فسیرت

با پا به  عمداً در زمین عقب B0ثانیه باقی مانده است ، 21ثانیه از  3ثانیه از زمان بازی و  7که  هنگامی   :مثال 29/51-55

 توپ ضربه می زند.

 ثانیه  21و دستگاه  ثانیه مانده از زمان بازی ادامه  می یابد 7 و با  Aبا پرتاب به داخل برای تیم در زمین جلو بازی    :فسیرت

 باید خاموش شود.

 A0کنترل توپ را بدست می آورد. Aثانیه به پایان وقت را نشان می دهد، تیم  23که ساعت بازی زمانی   :مثال 29/51-65

                     را ریباند آن A2 ثانیه از وقت بازی باقی مانده ، اقدام به شوت می کند. توپ به حلقه برخورد می کند و 09 هنگامیکه

 می کند.

               توپ را ریباند  A2.اما به محض اینکه ثانیه نباید کارکند 21توپ می باشد دستگاه جدید مالک  Aزمانیکه تیم    :فسیرت

 را نشان دهد.  01ثانیه باید  21ثانیه را نشان می دهد، دستگاه  01می کند به دلیل اینکه ساعت بازی بیشتر از 

بر  عمداً با پا به توپ ضربه می زند یا Aتیم  در زمین عقب B0،چهارم کوارترثانیه به پایان بازی در  58در   :مثال 29/51-75

 .باقی مانده است  Aثانیه تیم  21ثانیه از  09 در این کوارتر می باشد. Bاین سومین خطای تیم  می شود. خطا مرتکب  A0روی 

 .تایم استراحت داده  می شود Aبه تیم 

را اجدر زمین عقب  یاتصمیم بگیرد که پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو باید  Aتیم  سرمربی   :فسیرت

 شود.

ثانیه  01فقط  Aتصمیم بگیرد که پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو انجام شود، تیم  Aتیم  سرمربیاگر 

 ثانیه در اختیار دارد. 21از 

ثانیه یا  01هر زمان که تیمی کنترل توپ زنده را چه در زمین عقب و یا زمین جلو بدست بیاورد و   :توضیح  29/51-52

 ثانیه باید خاموش شود. 21کمتر از زمان بازی باقیمانده باشد،دستگاه 
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 ثانیه جدید داده می شود. 21یک  Aتصمیم بگیرد که پرتاب به داخل در زمین عقب اجرا شود، به تیم  Aتیم  سرمربی چنانچه

به توپ ضربه می زند و  B0در زمین جلو دریبل می زند. A0چهارم ،  کوارترثانیه به پایان بازی در  31در   :مثال 29/51-85

 خطا A2عمداً با پا به توپ ضربه می زند  یا بر روی    B2کنترل می شود.   A2جایی که توسط  برمی گردد،توپ به زمین عقب 

تایم استراحت  Aبه تیم ثانیه زمان دارد.  21ثانیه از  8 فقط Aتیم می باشد. کوارتردر این  Bاین سومین خطای تیم  می کند.

 .داده می شود

در زمین عقب اجرا  باید تصمیم بگیرد که پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو یا Aتیم  سرمربی   :فسیرت

 شود.

ثانیه  01فقط  Aتصمیم بگیرد که پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو انجام شود، تیم  Aتیم  سرمربیاگر 

 ثانیه در اختیار دارد. 21از 

 ثانیه جدید داده می شود. 21یک  Aتصمیم بگیرد که پرتاب به داخل در زمین عقب اجرا شود، به تیم  Aتیم  سرمربی چنانچه

مرتکب خطا  می شود.  A0بر روی  Aدر زمین عقب تیم  B0ثانیه به پایان بازی در کوارتر چهارم، 58در   :مثال 29/51-95

تایم استراحت داده   Bباقی مانده است. به تیم   Aثانیه تیم  21ثانیه از  09در این کوارتر می باشد.  Bاین سومین خطای تیم 

 .می شود

 ثانیه جدید ادامه می یابد. 21و با یک  Aبازی با پرتاب به داخل در زمین عقب تیم    :فسیرت

به توپ ضربه می زند و  B0در زمین عقب دریبل می زند. A0ثانیه به پایان بازی در کوارتر چهارم ،  31در   :مثال 29/51-61

 .تایم استراحت داده می شود Aثانیه باقی مانده است. به تیم  21ثانیه از  09توپ به اوت می رود. 

در زمین عقب اجرا  باید تصمیم بگیرد که پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو یا Aتیم  سرمربی   :فسیرت

 شود.

ثانیه  01فقط  Aتصمیم بگیرد که پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو انجام شود، تیم  Aتیم  سرمربیاگر 

 ثانیه در اختیار دارد. 21از 

 ثانیه  زمان دارد. 09فقط  Aتصمیم بگیرد که پرتاب به داخل در زمین عقب اجرا شود،  تیم  Aتیم  سرمربی چنانچه

و توپ  زدهبه توپ ضربه  B0در زمین جلو دریبل می زند. A0ثانیه به پایان بازی در کوارتر چهارم ،  31در   :مثال 29/51-61

ثانیه  8 فقط Aتوپ را در زمین عقب به اوت می زند.تیم   B2کنترل می شود.   A2به زمین عقب برمی گردد، جایی که توسط 

 .تایم استراحت داده می شود Aثانیه زمان دارد. به تیم  21از 

تصمیم بگیرد که پرتاب به داخل در زمین عقب یا  از محل خط پرتاب به داخل در  Aتیم  سرمربیممکن است که    :فسیرت

 ثانیه زمان دارد. 21ثانیه از  8فقط  Aزمین جلو اجرا شود.در هر دو مورد تیم 

 21  کنترل توپ را بدست می آورد. یک ثانیه از Aدوم، تیم  کوارترثانیه مانده به پایان بازی در   25.2در   :مثال 29/51-62

                                  ثانیه به صدا  21اقدام به شوت می کند. درحالی که توپ در هواست بوق دستگاه  A0ثانیه باقی مانده است که 

 به صدا در می آید. کوارترثانیه  بوق ساعت بازی به منزله پایان  0.2می آید. توپ به حلقه برخورد نمی کند و بعد از  در 
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 21کنترل توپ را بدست بیاورد پس تخلف  Bثانیه نمی باشد.با توجه به اینکه داوران منتظر بودند که تیم  21تخلف     :فسیرت

 دوم تمام شده است. کوارترثانیه اعالم نشده است.

کنترل توپ را بدست می آورد. یک ثانیه از  Aدوم، تیم  کوارترثانیه مانده به پایان بازی در   25.2در   :مثال 29/51-63 

ثانیه به صدا در می آید.  21اقدام به شوت می کند. درحالی که توپ در هواست بوق دستگاه  A0ثانیه باقی مانده است که  21

 ی مانده است.ثانیه از زمان بازی باق 1.8ثانیه را اعالم می کنند ،در حالیکه  21توپ به حلقه برخورد نمی کند و داوران تخلف 

ثانیه از  1.8در حالیکه  .واگذار می شود Bبه تیم از خط انتهایی ثانیه می باشد.توپ برای پرتاب به داخل  21تخلف     :فسیرت

  باقی مانده است.   زمان بازی

ثانیه از  0.2کنترل توپ را بدست می آورد.  Aدوم، تیم  کوارترثانیه مانده به پایان بازی در   25.2در   :مثال 29/51-64

ثانیه به صدا در می آید. داوران تخلف  21توپ را در دستش )دستانش( دارد و بوق دستگاه  A0زمان بازی باقی مانده است که 

 ثانیه از زمان بازی باقی مانده است. 1.8ثانیه را اعالم می کنند ،در حالیکه  21

واگذار  Bبه تیم از نزدیکترین جایی که بازی متوقف شده بود، ثانیه می باشد.توپ برای پرتاب به داخل  21تخلف     :فسیرت

 .باقی مانده است نیه از زمان بازیثا 0.2در حالیکه .می شود 

هنوز توپ را در  A0یک پرتاب به داخل در زمین عقب در اختیار دارد.در حالیکه  A0در کوارتر سوم،   :مثال 29/51-56

 از خط اوت عبور می  کند. B0اختیار دارد ، دستان 

 ثانیه زمان دارد. A  ،21تیم  داده می شود. A0می باشد.مجدداً پرتاب به داخل به  B0تخلف     :فسیرت

هنوز توپ را در اختیار  A0یک پرتاب به داخل در زمین جلو در اختیار دارد.در حالیکه  A0در کوارتر سوم،   :مثال 29/51-66

 از خط اوت عبور می  کند B0دارد ، دستان 

 ثانیه  7الف( 

 ثانیه باقی مانده است. 21از ثانیه  07ب( 

 ، Aتیم  داده می شود. A0می باشد.مجدداً پرتاب به داخل به  B0تخلف     :فسیرت

 ثانیه 01 الف(

 ثانیه در اختیار دارد. 21از  ثانیه  07ب( 
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 نیمه( تخلف) عقب به زمین توپ  برگشت  :31 ماده

 

 

 

 

تیم  جلواز زمین  B0می نماید.  جلودر زمین  A2ه برای لباشد، اقدام به پاس ضد حممی  عقب که در زمین  A0 :مثال 31-2

B  و فرود می آید: می گیردپریده و زمانی که هنوز در هوا می باشد، توپ را 

 تیم خود. عقببا هر دو پا در زمین       (الف

 (.عقبو یک پا در زمین جلو یک پا در زمین یعنی  پاهایش قرار می گیرد) بین  طوری که خط مرکزی       (ب

 دهد.یا پاس میمی کند دریبل  به سمت زمین عقبد و سپس رپاهایش قرار دا بینطوری که خط مرکزی       (ج

هر دو پایش به زمین  که را بدست می آورد تا زمانی Bاولین کنترل تیمی تیم  در هوا  B0. وقتی تخلف نیمه نمی باشد :فسیرت

تیم  عقببطور قانونی در زمین  B0 موقعیت ها  مشخص نمی شود. در تمامی  ( عقبیا  جلوموقعیت او )زمین  گردد،ن ی برباز

 خود می باشد. 

 جلواز زمین  A2شود سپس توپ به طور قانونی زده می A0و  B0اول بین  کوارتردر جامپ بال شروع بازی در  مثال:  31-3

 آید:باشد توپ را گرفته و فرود میتیم خود پریده و زمانی که در هوا می

 تیم خود. عقببا هر دو پا در زمین       (الف

 (.عقبو یک پا در زمین جلو یک پا در زمین یعنی  پاهایش قرار می گیرد) بین  طوری که خط مرکزی       (ب

 دهد.یا پاس میمی کند دریبل  به سمت زمین عقبد و سپس رپاهایش قرار دا بینطوری که خط مرکزی       (ج

می شود. در   برقرار  Aکنترل توپ را در هوا بدست می آورد، اولین کنترل تیمی  A2. زمانی که تخلف نیمه نمی باشد :فسیرت

 تیم خود می باشد.  عقب قانونی در زمین به صورت   A2همه موقعیتها 

از  A2می نماید.  A2اقدام به پاس برای  می باشد که  تیم خود جلو در زمین به داخل بازیکن پرتاب کننده A0 مثال:  31-4

 و فرود می آید: می گیرد پریده، توپ را  جلوزمین 

 تیم خود. عقببا هر دو پا در زمین       (الف

 (.عقبو یک پا در زمین جلو یک پا در زمین یعنی  پاهایش قرار می گیرد) بین  طوری که خط مرکزی       (ب

 دهد.یا پاس میمی کند دریبل  عقببه سمت زمین د و سپس رپاهایش قرار دا بینطوری که خط مرکزی       (ج

ا آن ببازی بر روی زمین  ،تعلق دارد که آخرین تماس را قبل از پرش جاییبه ست ازیکنی که در هوابتوضیح:      31-1

باشد کنترل توپ را ا میخود پریده و در حالی که هنوز درهو جلوییمحل داشته است. زمانی که یک بازیکن از زمین 

 به علت سرعت چنانچهکنترل تیمی جدید را بدست آورده است. باشد کهتیم خود میاز اولین بازیکن  او ،د رآوبدست 

در هوا ه کنمی باشد. بنابراین اگر بازیکنی عقب بازگردد، قادر به جلوگیری از بازگشت با توپ به زمین  عقبزیاد به زمین 

 دو پای او به زمینخود پریده است( یک کنترل تیمی جدید را بدست بیاورد، تا زمانی که هر  جلوییباشد )و از زمین می

 که این بازیکن به کجا )زمین جلو یا عقب (تعلق خواهد داشت . نباید تعیین گرددگردد، ن بازی بر
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کنترل تیمی  A0بازیکن پرتاب کننده ، بگیرددر هوا توپ را  A2شده است. قبل از اینکه نیمه مرتکب تخلف  Aتیم  :فسیرت

 عقبتخلف بازگشت غیر قانونی توپ به زمین )نیمه تخلف مرتکب  A2موارد  همهدر  جلو در اختیار دارد.توپ را در زمین 

 شده است.(

برای پرتاب به  دوم از خط مرکزی )طوریکه خط مرکزی بین پاهایش  است (  کوارترشروع  درکه توپ را   A0 مثال:  31-5

 و فرود می آید: می گیرد پریده، توپ را  جلواز زمین  A2. پاس می دهد A2 به توپ را  ،در اختیار دارد داخل 

 تیم خود. عقببا هر دو پا در زمین       (الف

 (.عقبو یک پا در زمین جلو یک پا در زمین یعنی  پاهایش قرار می گیرد) بین  طوری که خط مرکزی       (ب

 دهد.یا پاس میمی کند دریبل  به سمت زمین عقبد و سپس رپاهایش قرار دا بینطوری که خط مرکزی       (ج

با پرش  A2 زمانیکه در اختیار دارد.کنترل تیمی توپ را  A0شده است. بازیکن پرتاب کننده نیمه مرتکب تخلف  A تیم :فسیرت

مرتکب با فرود به زمین عقب  خود ،   A2موارد  همهدر مالک توپ در زمین جلو می باشد. Aمی گیرد تیم  در هوا توپ را 

 نیمه( شده است.تخلف ) عقبتخلف بازگشت غیر قانونی توپ به زمین 

     در زمین جلو پاس A2دارد ،توپ را  به  رداخل را در زمین عقب خود در اختیا یک پرتاب به که A1 بازیکن : مثال 31-6

از زمین جلویی خود می پرد ،در حالیکه در هواست توپ را می گیرد و قبل از اینکه در زمین عقب خود فرود بیاید  B1می دهد.

 در زمین عقب پاس می دهد. B2توپ را به 

 نیمه( شده است.تخلف ) عقبمرتکب تخلف بازگشت غیر قانونی توپ به زمین  B تیم  :فسیرت

 

 

   

 

که او هم هر دو  A2به  ، ش در زمین جلو می باشد نزدیک خط مرکزی ایستاده استیدر حالیکه هر دو پا  A0 مثال:  31-8

 را لمس کند   A2پایش در تماس با زمین جلو و نزدیک خط مرکزی است پاس زمینی می دهد.درنتیجه پاس، توپ قبل از اینکه 

 زمین عقب برخورد می کند.به 

 است. رخ دادهنیمه( تخلف ) عقببازگشت غیر قانونی توپ به زمین برای   Aتیم  تخلف :فسیرت

پاس زمینی می دهد.درنتیجه پاس،  A2به  A0 ، ندنزدیک خط مرکزی ایستاده ا،هر دو در زمین جلو  A2و   A0 مثال:  31-9

 د.کنلمس می را  A2بعد از آن توپ می کند. برخوردزمین جلو به و سپس  زمین عقب به توپ 

 است. رخ دادهنیمه( تخلف ) عقببازگشت غیر قانونی توپ به زمین برای   Aتیم  تخلف :فسیرت

 که کامالً  Aبه صورت غیر قانونی به زمین عقب برمی گردد که یک بازیکن از تیم  زنده هنگامی توپ : توضیح  31-7

و پس از آن یک بازیکن از تیم  )زمین عقب را لمس کند( باعث شود توپ به زمین عقب برود ،است یی خوددر زمین جلو

A یک بازیکن از تیم هرچند زمانیکه کند. ، اولین نفر باشد که توپ را لمس می خود در زمین جلو یا عقبA  در زمین

اولین نفری باشد که توپ را در  Aیک بازیکن از تیم  عقب خود باعث شود که توپ با زمین جلو برخورد کند و سپس

 د ، این حرکت قانونی است.زمین عقب یا جلو لمس کن

 ان 
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که او هم هر دو  A2به  ، می باشد نزدیک خط مرکزی ایستاده است عقبش در زمین یدر حالیکه هر دو پا  A0 مثال:  31-11

را لمس  A2و نزدیک خط مرکزی است پاس زمینی می دهد.درنتیجه پاس، توپ قبل از اینکه عقب پایش در تماس با زمین 

 برخورد می کند. جلو به زمین  کند 

                                     نبوده است تخلف نیمه خود در زمین جلو  Aهیچ یک از بازیکنان تیم آنجا که تخلفی رخ نداده است. از :فسیرت

ثانیه در آن لحظه  شده است ، بنابراین به محض اینکه  8نمی باشد.هرچند ،تماس توپ با زمین جلو باعث توقف شمارش 

 ثانیه جدید شروع شود. 8شمارش  بایستی لمس کندخود در زمین عقب  را توپ  A2بازیکن 

               توپ را به زمین جلو پاس می دهد. توپ با داوری که خط مرکزی بین پاهایش  ی خودزمین عقب از A1 مثال:  31-11

 می باشد ،لمس می شود.خود که هنوز در زمین عقب  A2قرار دارد برخورد می کند و سپس توسط  

                     تخلف نیمه،در زمین جلو نبوده است  Aهیچ یک از بازیکنان تیم که  با توجه به اینرخ نداده است. تخلف نیمه  :فسیرت

 A2ثانیه در آن لحظه  شده است ، بنابراین به محض اینکه بازیکن  8باعث توقف شمارش  داورنمی باشد.هرچند تماس توپ با 

 ثانیه جدید شروع شود. 8شمارش  دبایلمس کند در زمین عقب را توپ 

لمس می شود و  B1و  A1در یک زمان توسط  تقریباًکنترل توپ را در زمین جلو در اختیار دارد.توپ  Aتیم  مثال:  31-21

 می باشد که توپ را لمس می کند. Aین نفر از تیم لاو A2گردد ،جایی که  برمی  A به زمین عقب تیم

 .است شده (عقببازگشت غیر قانونی توپ به زمین ) نیمهتخلف  مرتکب Aتیم  :فسیرت

می باشد.هر دو پای او در زمین جلو است ، در حالیکه توپ  خود در حال دریبل از زمین عقب به جلو A 0مثال:  31-31

     شروع به دریبل زدن  A2هنوز در زمین عقب می باشد.سپس توپ به پای او برخورد می کند و به زمین عقب برمی گردد،  

 می کند.

 . ، تخلفی صورت نگرفته است هنوز کنترل توپ را در زمین جلو بدست نیاورده  A 0 از آنجاییکه    :فسیرت

توپ را لمس می کند و توپ  A2در زمین جلو پاس می دهد. A2در زمین عقب به هم تیمی خود  A1 بازیکن  مثال: 31-41

 می باشد ،برمی گردد.خود که هنوز در زمین عقب  A1به 

 ، تخلفی انجام نشده است . بدست نیاورده خود هنوز کنترل توپ را در زمین جلو  A 2 با توجه به اینکه    :فسیرت

از روی خط مرکزی می پرد،در  A2پاس می دهد. A2توپ را به  A1، در زمین جلودر نتیجه پرتاب به داخل  مثال:  31-51

 ی راستش را در زمین عقبسپس پاو پای راستش در هواست توپ را می گیرد . خود حالیکه پای چپش در تماس با زمین جلو 

 می گذارد.خود 

از  پرتاب کننده به داخل A1 که چرا،است شدهنیمه( تخلف ) خود عقببازگشت غیر قانونی توپ به زمین  باعث   A2 :فسیرت

 در اختیار داشته است.  Aقبل کنترل تیمی را در زمین جلویی تیم 
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به توپ ضربه می زند و به زمین  B1در حال دریبل در زمین جلو و نزدیک به خط مرکزی می باشد ،که  A1   مثال:  31-61

که هر دو پایش هنوز در زمین جلو می باشد ، در حالیکه توپ در تماس با زمین عقب است به  A0برمی گردد. Aعقب تیم 

 دریبل خود  ادامه می دهد .

حتی می تواند به دریبل خود در  A1است . نبوده A. آخرین لمس توپ در زمین جلو توسط تیم بازی قانونی است  :فسیرت

 ثانیه جدید ادامه دهد. 8زمین عقب با یک 

از زمین جلو می پرد ، در حالیکه در هواست توپ  A2پاس می دهد. A2خود  یدر زمین عقب به هم تیم A1    مثال: 31-71

 را می گیرد و فرود می آید:

 با هر دو پا در زمین عقب. (الف

 خط مرکزی را لمس می کند . (ب 

     و سپس به زمین عقب پاس(عقبو یک پا در زمین جلو یک پا در زمین یعنی  )خط مرکزی بین هر دو پایش می باشد  (ج 

 می دهد یا دریبل می کند.

زمانیکه در  A1 مرتکب تخلف برگشت غیر قانونی توپ ) تخلف نیمه(به زمین عقب شده است. Aتیم در همه موارد ،  :فسیرت

 شده است.خود در زمین جلو  Aهوا توپ را بدست می آورد ، باعث کنترل تیمی 
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 تداخل توپ در باالی سطح حلقه  : 31 ماده 

 

 

 ،A0در آخرین یا تنها پرتاب آزاد توسط  مثال:  31-2

 قبل از برخورد توپ با حلقه، ( الف 

 گل شدن توپ وجود دارد. شانسبعد از برخورد توپ با حلقه در حالی که هنوز   (ب 

B0 نمایددست خود را از زیر وارد سبد کرده و توپ را لمس می. 

 لمس غیر قانونی توپ مرتکب تخلف شده است. دلیلبه  B0 :فسیرت

 د.گرداعالم  B0یک خطای فنی برای باید واگذار و  Aبه تیم  یک امتیاز بایستی ( الف 

 شود.اعالم نمی  B0خطای فنی برای نباید ،اما  داده شود Aبه تیم د باییک امتیاز   (ب 

 

 

 می نماید. را از زیر وارد سبد کرده و توپ را لمس شدست B0باالی حلقه می باشد و   A0توپ در نتیجه پاس  مثال:  31-4

 امتیاز واگذار شود. 3یا  A ،2شده است. بایستی به تیم تداخل مرتکب تخلف  B0 :فسیرت

 

 

، توپ به حلقه برخورد کرده و سپس به سمت باالی حلقه می رود. A0آخرین یا تنها پرتاب آزاد توسط  بعد ازمثال:  31-6

B0  توپ پس از لمس توسط  ، اماسعی می کند که توپ را از حلقه دور کندB0 .وارد سبد می شود 

 Aتیم کاپیتان داخل زمین امتیاز به  2و  کرده استقانونی لمس شده است، وضعیت پرتاب آزاد تغییر  صورتتوپ به  :فسیرت

 .واگذار می شود

 

 

حلقه می باشد، اگر بازیکنی دستش را از سطح  باالی در  شوت یا پرتاب آزاد  نتیجه زمانی که توپ در : توضیح  31-1

 .صورت گرفته است، تخلف تداخل نمایدزیر وارد سبد کند و توپ را لمس 

زمانی که توپ در حین پاس یا بعد از برخورد  با حلقه در باالی سطح حلقه می باشد، اگر بازیکنی دستش  : توضیح  31-3

 .صورت گرفته است، تخلف تداخل نمایدتوپ را لمس  را از زیر وارد سبد کند و

، بعد از برخورد توپ به حلقه و قبل از وارد شدن آن به سبد، نا موفق  پرتاب آزاد اگر در ادامه آخرین : توضیح  31-5

محسوب امتیازی   2 شوتتوپ بطور قانونی توسط هر بازیکنی لمس شود، وضعیت پرتاب آزاد تغییر خواهد کرد و مانند 

 می شود.

ق ساعت بو وبه حلقه برخورد کند ناموفق بعد از اینکه توپ در نتیجه اقدام به شوت ، آخرین پرتاب آزاد   :  توضیح31-7

 خطا اعالم گردد.اگروآید و توپ هنوز شانس ورود به سبد را داشته باشد بازی برای پایان کوارتریا وقت اضافه به صدا در

  هر بازیکنی توپ را لمس کند تخلف می باشد.
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 A2 در ریباند بر روی  B2 ود،به حلقه برخورد کرده و به باال می ر توپ A0آخرین یا تنها پرتاب آزاد  بعد از   مثال:31-8

 (.در حالیکه توپ هنوز شانس ورود به سبد را دارد توسط :B مخطای تیمرتکب خطا می شود)سومین 

       A3الف( 

 لمس می شود. B  3(ب

 این تخلف تداخل می باشد.   :فسیرت

تهایی از خط ان ،با مالکیت تناوبیباید نباید داده شود.هر دو جریمه پرتاب به داخل باهم لغو می شوند.بازی  الف(  هیچ امتیازی

 محل وقوع خطا و به استثنای پشت تخته ادامه پیدا کند. نزدیک به

داد شود.بازی باید با پرتاب به داخل از خط انتهایی ، نزدیک به محل وقوع خطا و به استثنای پشت  A0یک امتیاز به  ب(   باید

 ادامه پیدا کند. Aتخته برای تیم 

مرتکب خطا  A2 در ریباند بر روی  B2 به حلقه برخورد کرده و به باال می رود، A0آخرین یا تنها پرتاب آزاد   مثال: 31-9

 (.در حالیکه توپ هنوز شانس ورود به سبد را دارد توسط :B خطای تیم  پنجمین)می شود 

       A3الف( 

 لمس می شود. B  3(ب

 این تخلف تداخل می باشد.   :فسیرت

پرتاب آزاد بدون ریباند داده شود.بازی با پرتاب به داخل ،از امتداد خط پرتاب  2باید  A2نباید داده شود.به  الف(  هیچ امتیازی

 ادامه پیدا می کند. Bآزاد برای تیم 

پرتاب آزاد می بایست همانند بعد از آخرین ازی پرتاب آزاد داده شود و  ب 2باید  A2به  شود. هداد A0ب(   بایدیک امتیاز به  

 ادامه پیدا کند.معمولی 

.در حالیکه شانس ورود به سبد را  به حلقه برخورد کرده و به باال می رودم به شوت می کند توپ ااقد  A0  مثال: 31-11

 توسط : بوق پایان بازی به صدا در می آید.، دارد 

       A2الف( 

 لمس می شود. B  2(ب

 این تخلف تداخل می باشد.   :فسیرت

 باید داده شود.نالف(  هیچ امتیازی 

 داده شود. A0امتیاز باید به  3یا  2ب(  
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لمس می شود، سپس در  B2یا  A2انجام می شود، توپ در قوس صعودی توسط A0بعد از اینکه شوت توسط مثال:  31-12

 قوس نزولی توسط:

 A3 ( الف 

 .لمس می شود B3   ( ب 

یا  A3با این حال تماس  .با توپ در قوس صعودی قانونی می باشد و وضعیت شوت را تغییر نمی دهد  B2یا  A2تماس  :فسیرت

B3 .با توپ در قوس نزولی تخلف می باشد 

 داده می شود. Bتوپ برای پرتاب به داخل در امتداد خط پرتاب آزاد به تیم     (الف 

 واگذار می شود.  A0امتیاز به  3یا 2      (ب 

 

 

امتیازی می کند. زمانی که توپ در هوا می باشد، بوق خاتمه زمان  3درانتهای زمان بازی اقدام به شوت  A0  :مثال31-41

 باعث لرزش حلقه یا تخته می شود بطوریکه به قضاوت داور مانع ورود توپ به سبد  B0 ،بازی به صدا در می آید. بعد از بوق

 می شود.

              است.داده  رخ زمان بازی، توپ زنده خواهد ماند و بنابراین تخلف تداخل  پایانحتی بعد از به صدا درآمدن بوق  :فسیرت

 واگذار شود. A0امتیاز باید به  3

 

 

 

 

 

 

اگر بعد از اقدام به شوت در حین بازی، زمانی که توپ در قوس صعودی می باشد، بازیکنی توپ را لمس :  توضیح 31-11

 .نماید تمامی محدودیتهای مربوط به تداخل توپ باالی سطح حلقه اعمال خواهد شد

اگر در حین شوت، بازیکن باعث لرزش تخته یا حلقه شود، بطوریکه به تشخیص داور مانع ورود توپ :  توضیح 31-13

 صورت گرفته است.تداخل شود، تخلف یا باعث ورود توپ به سبد و به سبد 

 

وارد شدن آن به سبد وجود  شانسدر تماس با حلقه می باشد و هنوز در نتیجه شوت زمانی که توپ :  توضیح31-15

 .صورت گرفته استدارد، اگر بازیکن مدافع یا مهاجم حلقه یا تخته را لمس نماید، تخلف تداخل 

 

 .توپ در تماس با حلقه2شکل 

 



 
 

 106 زا 66 صفحه                        

                                             

توپ به حلقه برخورد کرده و به سمت باال می رود و سپس دوباره بر روی حلقه  A0بعد از انجام شوت توسط   :مثال31-61

 حلقه یا تخته را لمس می نماید. B0حلقه می باشد،  بر روی فرود می آید. زمانی که هنوز توپ 

د به سب شدن توپ محدودیتهای مربوط به تداخل تا زمانی که احتمال واردتمامی شده است. تداخل  مرتکب تخلف B0 :فسیرت

 . وجود دارد، اعمال خواهد شد

باالی سطح حلقه می باشد که همزمان توسط  ،در قوس نزولی و کامالً  A0شوت انجام شده توسط بازیکن      :مثال31-71 

A2  وB2  :لمس می شود.سپس توپ 

 الف(    وارد سبد می شود.

 ب(     وارد سبد نمی شود.

 جامپ  وضعیتهیچ امتیازی داده شود .این یک نباید در هردو مورد انجام شده است.  B2و  A2توسط تخلف تداخل    :فسیرت

 .بال می باشد

 

 می گردد. برخورد می کند و برامتیازی می کند.توپ به سبد  3اقدام به شوت   A0    :مثال31-19

 .ضربه می زندسبد  سمت سبد را می گیرد و به توپ به   A2الف(    

 سبد را می گیرد و با ضربه توپ را از سبد دور می کند. B0ب(     

 انجام شده است. B0و  A2توسط هر دو بازیکن  Interference))تخلف تداخل    :فسیرت

 از امتداد خط پرتاب آزاد ادامه می یابد. Bهیچ امتیازی داده نمی شود .بازی با پرتاب به داخل برای تیم   الف(

 داده می شود.  A0به امتیاز   3ب(     

 

 

 

 

 

 

   شده است. Interference))مرتکب تخلف تداخل  سبد را بگیرد ،اگر بازیکنی به منظور بازی با توپ  : توضیح31-18

 

 Interference))چنانچه بازیکن مدافع توپی را که وارد سبد شده است ، لمس کند تخلف تداخل    :توضیح 31-21

 صورت  گرفته است. 

 

 .توپ داخل سبد است.3شکل 
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ایین تر از سطح پر حلقه می چرخد و قسمتی از آن داخل یا ودر حالیکه توپ به داقدام به شوت می کند.  A0    :مثال31-12

 توپ را لمس می کند. B0حلقه می باشد،

ایین تر از سطح حلقه پداخل یا  توپبا توجه به اینکه  قسمتی از انجام شده است.  Interference)) تخلف تداخل   :فسیرت

  .است ، توپ درون سبد می باشد
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 برخورد: اصول کلی   : 33 ماده

 No-chargeمنطقه نیم دایره  :  11. 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  B0 بر روی  نماید و سپسبه هوا پریده و اقدام به شوت جفت می rgeach-Noدر بیرون از نیم دایره  A0     :مثال33-2

 کند. باشد، شارژ میکه در داخل نیم دایره می

  .به کار گرفته می شود rgeach-Noدایره قانون نیم  .چرا که باشد قانونی می A0 حرکت   :فسیرت

 مورب صورتباشد. بعد از رسیدن به منطقه پشت تخته بدر امتداد خط انتهایی در حال دریبل زدن می A0     :مثال33-3

شارژ ،مرتکب خطای باشد می rgeach-Noکه در وضعیت دفاعی قانونی داخل نیم دایره  B0 بر روی و می پردعقب  یا به

 .شودمی

از پشت تخته و  A0زیرا  داشت،نخواهد  کاربرد  rgeach-Noمرتکب خطای شارژ شده است. قانون نیم دایره  A0   :فسیرت

 .ه است شد No-chargeوارد منطقه نیم دایره  بصورت فرضی امتداد دارد،خطی که 

 ،به هوا پریده A2آید. و وضعیت ریباند بوجود می به حلقه برخورد می کندکند و توپ توپ را شوت می A0     :مثال33-4

 کند.باشد شارژ میمی rgeach -Noرا که در وضعیت دفاعی قانونی داخل نیم دایره  B0و سپس  می گیردتوپ را 

جلوگیری از دادن امتیاز به بازیکن مدافعی است که در زیر سبد  No-chargeدایره هدف از قانون نیم :  توضیح33-1

 باشد، خطایاست تا از بازیکن مهاجمی که کنترل توپ را در اختیار دارد و درحال نفوذ به سمت سبد میخودی ایستاده 

 شارژ بگیرد.

 :مورد توجه قرارگیرد دبایشاخص های زیر  No-chargeبرای اعمال قانون نیم دایره 

           دایره(. خطوط نیم 1قرار گرفته باشد )شکل No-chargeدایره هر دو پای بازیکن مدافع داخل نیم  یک پا  (الف 

No-charge منطقه نیم دایره  ءجزNo-charge می باشند. 

بازیکن مهاجم در حال نفوذ به سمت سبد و قطع کردن نیم دایره باشد و زمانی که در هوا است اقدام به پاس یا    (ب 

 شوت نماید.

اعمال نخواهد شد و هرگونه برخوردی بایستی مطابق قوانین عادی و معمولی  No-chargeزیر قانون نیم دایره  شرایطدر 

 قضاوت شود. بسکتبال از جمله اصل سیلندر )استوانه( و اصل سد و شارژ 

دایره و خط انتهایی و همچنین فضای بین نیم No-chargeدایره بیرون از نیم  بازی که در موقعیت هایتمامی  (الف 

 افتد. اتفاق می

 د.افتبیاتفاق باید شود و برخورد های ریباند در طول بازی بعد از شوت، زمانی که توپ ریباند می تمامی وضعیت (ب 

 هرگونه استفاده غیرقانونی از دستها، بازوها، پاها یا بدن توسط بازیکن مدافع یا مهاجم. (ج 
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 .کاربرد ندارد  rgeach-Noمرتکب خطای شارژ شده است. قانون نیم دایره  A2   :فسیرت

که A2توپ را به ،شوت  تمام کردنبه جای  A0باشد. کند و درحالت شوت میبه سمت سبد نفوذ می  A0     :ثالم 33-5

کند. باشد شارژ میمی rgeach-Noرا که در داخل نیم دایره  A0 ،B0دهد. سپس باشد، پاس میدقیقاً پشت سر او درحرکت می

 کند.میکسب با توپ به سمت سبد نفوذ کرده و امتیاز  A2در همان زمان 

غیر قانونی از  ترصوبه  A0اعمال نخواهد شد زیرا  rgeach-Noمرتکب خطای شارژ شده است. قانون نیم دایره  A0   :فسیرت

 به سمت سبد استفاده کرده است.  A2مسیر  برای بازکردنبدن خود 

شوت  تمام کردنبه جای هنوز در هواست ، A0باشد. کند و در حالت شوت میبه سمت سبد نفوذ می A0     :ثالم 33-6

باشد، می rgeach-Noدایره را که در داخل نیم  A0 ،B0دهد. سپس پاس می است،ایستاده که در گوشه زمین  A2توپ را به ،

 کند.شارژ می

 اعمال خواهد شد. rgeach-No. قانون نیم دایره استقانونی  A0 حرکت   :فسیرت

 

 

 No-chargeموقعیت بازیکن داخل و خارج از منطقه  :1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خارج داخل داخل داخل
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 خطای طرفین   : 35 ماده

 

تقریباً در یک  زمان بر روی  B1بازیکن دریبل کننده و  A0دارد. خطاB ،3خطا و تیم  A ،2 تیمدر یک کوارتر     :ثالم 35-2

 هم مرتکب خطا می شوند.

 یمتبا توجه به اینکه جرایم هر دو خطا یکسان می باشد، این خطای طرفین است.بازی باید با پرتاب به داخل توسط   :فسیرت

A  وقوع خطای طرفین ادامه یابد.به مکان و از نزدیکترین 

تقریباً در یک  زمان بر روی  B1بازیکن دریبل کننده و  A0دارد. خطاB ،2و تیم  خطا A ،5 تیمدر یک کوارتر     :ثالم 35-3

 هم مرتکب خطا می شوند.

 A تیمو  A0مالکیت توپ به دلیل خطای بازیکن مهاجم   Bتیم با توجه به اینکه جرایم هر دو خطا یکسان می باشد)   :فسیرت

و از  Aتیم بازی باید با پرتاب به داخل توسط  این خطای طرفین است. ،( B1مالکیت توپ به دلیل خطای بازیکن مدافع 

 وقوع خطا ادامه یابد. مکان  به  نزدیکترین 

تقریباً در یک  زمان بر روی  B1بازیکن دریبل کننده و  A0دارد. خطاB ،5و تیم  خطا A ،2 تیمدر یک کوارتر     :ثالم 35-4

 هم مرتکب خطا می شوند.

باید با پرتاب به داخل  A0با توجه به اینکه جرایم هر دو خطا یکسان نمی باشد، این خطای طرفین نیست.خطای    :فسیرت

جریمه شود. داوران باید قانون وضعیت ویژه را اعمال کنند و  A0پرتاب آزاد توسط  2با  B0جریمه شود.خطای  Bتوسط تیم 

 تاده است.فتصمیم بگیرند که کدام خطا اول اتفاق ا

بازی باید با پرتاب به داخل  پرتاب آزاد را بدون ریباند انجام دهد. 2باید  A0اتفاق افتاده باشد، B0ر موردی که اول خطای د

 وقوع خطا ادامه یابد. مکان  به  و از نزدیکترین  Bتیم توسط 

و بازی  پرتاب آزاد را انجام دهد 2باید  A 0باید لغو شود. Bتیم ،پرتاب به داخل اتفاق افتاده باشد A0در موردی که اول خطای 

 همانند هر پرتاب آزاد معمولی ادامه یابد.

 دارد. خطاB ،3و تیم  خطا A ،2 تیمدر یک کوارتر     :ثالم 35-5

دیگر را یک B0و  A0کنترل توپ را در اختیار دارد ،  A در حالیکه تیمموقعیت ، بدست آوردن یکالف(   در یک درگیری برای 

 دهند.هل می 

 دیگر را هل می دهند.یک B0و  A0ب(    در یک موقعیت ریباند ،

 یگر را هل می دهند.یکد B0و  A0می باشد که   A2دریافت پاس از در حال  A0ج(    

 بازی باید ادامه یابد: .می باشدهر سه مورد باال خطای طرفین     :فسیرت

 برای اینکه خطایی ، خطای طرفین در نظر گرفته شود بایستی هر دو خطا دارای جرایم یکسان باشند.:  توضیح35-1
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 ادامه یابد.  وقوع خطا مکان  به  و از نزدیکترین  A تیمالف ( و ج ( با پرتاب به داخل توسط 

 .ب ( با پرتاب به داخل تحت مالکیت تناوبی
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 فنی خطای   : 36 ماده

 

 

 

 اخطار داده شده است به دلیل: Aبه یکی از اعضای تیم      :ثالم 36-2

 در پرتاب به داخل تداخل     (الف 

 شرفتار     (ب 

 هر عمل دیگر که در صورت تکرار ممکن است منجر به خطای فنی شود.     (ج 

برای رفتارهای مشابه  Aمنتقل شود و در ادامه بازی در مورد تمامی اعضای تیم  Aتیم  سرمربیاخطار باید به این     :فسیرت

 اعمال گردد.

 

 

 

هم زدن تمرکز  هبباعث بازی روی زمین بر پا با فریاد زدن یا کوبیدن شدید  B0و  می باشدشوت  در حال A0     :ثالم36-4

A0    .توپمی شود: 

 وارد سبد می شود     (الف 

 وارد سبد نمی شود     (ب 

 :فسیرت

 Bتیم اعضای اگر  رسانده شود. Bتیم  سرمربیاخطار داده شود و به اطالع  B0باید به بازیکن  قبول می باشد.  A0 گل    (الف 

 گرفته شود. B1باید خطای فنی ، د ناز قبل به دلیل رفتار مشابه اخطار گرفته باش

 اعالم شود. B0یک خطای فنی باید برای      (ب

 

 

دهد که در صورت تکرار آن ممکن است منجر یا رفتار یک بازیکن به او اخطار می به دلیل عملداور      :توضیح 36-1

آن تیم رسانده شود و در مورد تمامی بازیکنان آن تیم برای اعمال  سرمربیبه خطای فنی گردد. این اخطار باید به اطالع 

 شود اقدام بهد و ساعت بازی متوقف میمیرشود. داوران باید فقط زمانی که توپ می به کار گرفتهمشابه در ادامه بازی 

 .دادن اخطار نمایند

یر که با اعمالی نظ اجازه ندارد حریف، بازیکنان تیم کردن می باشدبازیکن درحال شوت یک که هنگامی    :توضیح 36-3

، فریاد زدن، پا کوبیدن شدید، و یا دست زدن در نزدیکی بازیکن شوت قرار دادن دست نزدیک به چشم بازیکن شوت کننده

یکن شوت کننده را در وضعیت نامناسبی قرار دهد، می تواند منجر کننده، تمرکز او را به هم بزنند. انجام این اعمال، اگر باز

 به خطای فنی شود و یا اگر شوت کننده متضرر نگردد، می تواند اخطار داده شود.
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 بازیکن در زمین دارد: 5بیش از  Aتیم  مشخص می شود که  کار می کند،بازی هنگامی که ساعت      :ثالم36-6

 بازیکن( مالک توپ می باشد. 5)با  Bالف(    در زمان کشف این موضوع،تیم 

 بازیکن( مالک توپ می باشد.5)با بیش از  A این موضوع، تیمب (     در زمان کشف 

 :فسیرت

 متوقف شود ،مگر اینکه تیم مقابل در وضعیت نامناسب قرار گیرد. الف(   بازی باید فوراً

 متوقف شود. ب (  بازی باید فوراً

در هردوحالت بازیکنی که به صورت غیر قانونی به زمین برگشته یا در زمین باقی مانده است باید از زمین بیرون برود و یک 

 ثبت می شود. "  1B "به عنوان  کهداده شود  Aتیم  سرمربیخطای فنی به 

 

 

 

در زمین  Aتیم  داوران متوجه می شوند که  )بازی در حال انجام می باشد(در حالیکه ساعت بازی کار می کند   :ثالم 36-8

 : اینکه می کنند ،بعد از و بازی را متوقفبازیکن دارد  1 بازی

 مرتکب خطای شارژ می شود.  A0الف(  

 می کند. بکس امتیاز  A0ب (  

 که در حال شوت می باشد مرتکب خطا می شود .توپ وارد سبد نمی شود. A0برروی   B0ج (  

 د(   بعد از اینکه بازیکن ششم زمین بازی را ترک کرده است.

 

بازیکن در زمین است ، بدون اینکه تیم مقابل در  5چنانچه داوران متوجه شوند یک تیم با بیش از    :توضیح 36-5

 وضعیت نامناسب قرار گیرد این اشتباه بایستی هرچه سریعتر اصالح شود.

شته مین برگبا فرض اینکه داوران و داوران میز کار خود را به درستی انجام داده اند،یک بازیکن به صورت غیر قانونی به ز

یا در زمین باقی مانده است.بنابراین داوران بایستی اعالم کنند که یک بازیکن باید بالفاصله زمین بازی را ترک کند و 

اطمینان یافتن از  ئولثبت می شود.سرمربی مس"  1B "سرمربی آن تیم را با یک خطای فنی جریمه نمایند که به عنوان

 بازیکن تعویضی هر چه سریعتر زمین بازی را بعد از تعویض ترک کند.تعویض درست بازیکن می باشد و 

 

بازیکن در زمین بازی می باشد ، مشخص می شود بازیکنی  5بعد از اینکه کشف شد یک تیم با بیش از     :توضیح 36-7

که به صورت غیر قانونی در زمین بازی بوده،امتیاز کسب کرده یا مرتکب خطا شده است.تمامی امتیازات کسب شده قابل 

 به عنوان خطای بازیکن ثبت می شود. قبول می باشد و همه خطاهای انجام شده توسط یا بروی آن بازیکن ،
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 :فسیرت

 ، خطای بازیکن می باشد. A0خطای الف (   

 باید به حساب بیاید. A0ب( امتیاز کسب شده توسط 

پرتاب آزاد داده شود. درتمامی موارد )الف(،)ب( و )ج( ششمین بازیکن باید زمین بازی را ترک کند و  3یا  2باید   A0به ج(  

 ثبت می شود."  1B "عنوان داده شود و به  Aتیم  سرمربییک خطای فنی باید به 

 ثبت می شود."  1B "عنوان داده شود و به  Aتیم  سرمربید(   یک خطای فنی باید به 

 در  

 

 

 B0آن ه شرکت در بازی نمی باشد. بعد ازکه دیگر مجاز ب می رسد B0به اطالع ،خطای پنجم  انجامبعد از     :ثالم36-11

 دوباره به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین می شود. این شرکت غیر قانونی کشف می شود:

 قبل از اینکه توپ برای ادامه بازی زنده شود.      (الف 

 می باشد. Aبعد از اینکه توپ دوباره زنده شده و درکنترل تیم       (ب 

 می باشد. Bو درکنترل تیم د از اینکه توپ دوباره زنده شده بع      (ج 

 .می میردتوپ دوباره ،به بازی  B0بعد از اینکه در ادامه ورود       (د 

 :فسیرت

  .باید بالفاصله از بازی خارج شود   B0بازیکن    (الف 

 شود. باید از بازی خارج B0د. گیردر وضعیت نامناسبی قرار  Aبازی باید بالفاصله متوقف شود مگر اینکه تیم    (ب 

 شود.باید از بازی خارج  B0بازی باید بالفاصله متوقف شود.  )ج( )د ( ، 

 .ثبت می شود)نیمکت نشینان ( "  1B "به عنوان اعالم شود. Bتیم  سرمربی یک خطای فنی برای بایددر همه موارد ، 

 

 

 

 شرکت در اجازهدیگر  اطالع داده شود کهبازیکنی که پنجمین خطای خود را انجام داده است، اگر به     :توضیح36-9

به  این ورود غیر قانونی بایدقرار گیرد بدون اینکه تیم مقابل در وضعیت نامناسبی  ،دوباره وارد بازی شودرا ندارد و بازی 

 .محض کشف ، جریمه شود

 

که دیگر مجاز به  مطلع شداگر بازیکنی که پنجمین خطای خود را انجام داده است، بعد از اینکه     :توضیح36-11

شرکت در بازی نمی باشد، دوباره وارد بازی شود و قبل از کشف آن امتیاز کسب کند یا مرتکب خطا شود یا بر روی او 

ی انجام شده توسط آن بازیکن )و خطاها باید پذیرفته شود و خطاها اتامتیاز همه توسط بازیکن حریف خطا انجام شود،

 ه عنوان خطای شخصی بازیکن در نظرگرفته شود.ب انجام شده بر روی او(
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رسانده می شود که دیگر مجاز به شرکت در بازی نمی باشد. بعد از  A0خطای پنجم به اطالع  انجامبعد از     :ثالم36-21

 کشف می شود بعد از اینکه:A0غیر قانونی  وروددوباره به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین می شود. این  A0آن 

 می کند.کسب امتیاز  A0       (الف 

 مرتکب خطا می شود. A0      (ب 

 (. B خطا انجام می شود )پنجمین خطای تیم  B0توسط دریبل می کند ،در حالی که  A0بر روی      (ج 

 :فسیرت

 باید پذیرفته شود. A0امتیاز کسب شده توسط       (الف 

می باشد و باید در برگه منشی در جای خالی بعد از پنجمین خطا ثبت به عنوان خطای شخصی بازیکن  A0خطای       (ب 

 .شود

 انجام شود.او  باید توسط بازیکن جایگزین  A0 آزاد داده شده به پرتاب  2      (ج 

  .ثبت می شود "  1B "به عنوان  اعالم شود. Aتیم  سرمربی یک خطای فنی برای بایددر همه موارد ،

 

 

 

 

وارد بازی می شود. داوران   A1و می میرد  A0 خطایدر نتیجه  را دارد. توپ  A0درخواست تعویض با  A1    :ثالم36-41

دوباره به عنوان بازیکن تعویضی وارد بازی می شود.  A0. بعد از آن او اطالع نمی دهندرا به  A0خطای پنجم  کوتاهی کرده و 

  زمانی که: مشخص می شود A0شرکت غیر قانونی  ساعت بازی شروع به کار کرد بعد از اینکه

    کسب امتیاز کرده است. A0   (الف

 مرتکب خطا می شود. B0بر روی  A0      (ب

 در حالت شوت مرتکب خطا می شود و توپ وارد سبد نمی شود.  A0بر روی   B0      (ج

در  B تیمبازی باید متوقف شود بدون اینکه در نظر گرفته نمی شود. A0هیچگونه جریمه ای برای شرکت غیر قانونی     :فسیرت

 باید بالفاصله از زمین خارج شود و یک بازیکن به جای او وارد زمین شود.  A0 . وضعیت نامناسبی قرار گیرد

 باید پذیرفته شود.  A0امتیاز کسب شده توسط       ( الف

 اجازه شرکت در بازی را نداردکه دیگر  داده نشوداطالع ،بازیکنی بعد از انجام پنجمین خطابه اگر     :توضیح36-13

 .ز بازی خارج شوداآن بازیکن باید ،بازیکن در زمین باقی بماند و یا دوباره وارد بازی شود، به محض کشف اشتباه آن و 

. نباید هیچگونه جریمه ای برای شرکت غیر قانونی بازیکن اعمال در وضعیت نامناسبی قرار گیردبدون اینکه تیم مقابل 

خطا انجام شود، امتیاز باید حریف شود. اگر آن بازیکن امتیاز کسب کند، مرتکب خطا شود یا بر روی او توسط بازیکن 

 شود و خطاها به عنوان خطای شخصی بازیکن در نظر گرفته شود.پذیرفته 
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و باید در برگه منشی در جای خالی بعد از پنجمین  باید به عنوان خطای شخصی بازیکن در نظر گرفته شود A0خطای       (ب

 .خطا ثبت شود

 واگذار شود. باید پرتاب آزاد 3یا  A0  ،2به جایگزین       (ج

 سرمربیاعالم می شود. قبل از شروع بازی  A0دقیقه قبل از شروع بازی یک خطای فنی برای بازیکن  01    :ثالم36-51

 نمی باشد. Bنفر شروع کننده تیم  5 ءجز B0پرتاب آزاد مشخص می کند ولی  0را برای انجام   B0بازیکن  Bتیم 

باید پرتاب های آزاد را انجام دهد.  ،بازیکنان شروع کننده مشخص شده استنفر  5یکی از بازیکنانی که به عنوان    :فسیرت

 قبل از شروع زمان بازی انجام شود. تواندنمی   تعویض

 

 

 

 

 

 

او می دهد که بر روی   با حرکت ناگهانی سر نشان A0او را دفاع می کند.  B0در حال دریبل است که   A0    :ثالم36-71

 ه است.او را هل داد B0خود را به زمین پرتاب می کند به این منظور که  A0 در ادامه بازیسپس خطا انجام شده است. B0توسط 

پرتاب دومین گول و برای  A0نشان دهد.همچنین برای نخستین گول  A0را به  (fake)داور باید عالمت گول زدن :   فسیرت

دلیل به   Aتیم  سرمربیبازیکن و  کردن خود بر روی زمین باید خطای فنی دریافت کند.حتی اگر بازی برای دادن اخطار به

  متوقف نشده باشد. A0 نخست گول 

 او با حرکت ناگهانی سر نشان  می دهد که بر روی A0او را دفاع می کند.  B0در حال دریبل است که   A0    :ثالم36-18

 ه است.او را هل داد A2خود را به زمین می اندازد به این منظور که  B2 بازی ادامهخطا انجام شده است.در  B0توسط 

به محض اینکه بازی متوقف شد نشان دهد. B2و  A0را به هر دو بازیکن  (fake)عالمت گول زدن نخستین داور باید :   فسیرت

 هر دو تیم داده شود.  سرمربیو   B2و  A0دو بازیکن  ، اخطار باید به 

 

 

 

انجام شده بر روی او توسط بازیکن مقابل خطایی  (fake)کند می زمانی که یک بازیکن وانمود      :توضیح 36-16

 ، روشهای زیر بایستی اعمال گردد: است

 بدون اینکه بازی متوقف شود داوران باید عالمت گول زدن (fake)  .را نشان دهند 

  به بازیکن و سرمربی تیم داده شود.به هر دو تیم یک بار اخطار به محض اینکه بازی متوقف شد ، اخطار باید

 داده     می شود.

 بازیکن آن تیم عمل گول زدن  هر یک از  اگر بار دیگر(fake)  .را انجام دهد، باید خطای فنی اعالم گردد

ده  متوقف نش به بازیکن یا سرمربی آن تیم قبلی دادن اخطارخطای فنی در مواردی که بازی به منظور همچنین 

 قابل اعمال می باشد. ،است

 .در موارد شدید که هیچ برخوردی رخ نداده است ، ممکن است خطای فنی بدون اخطار قبلی اعالم گردد 

 

بر روی او توسط  (fake)زمانی که یک بازیکن خود را به زمین می اندازد برای اینکه وانمود کند     :توضیح 36-19

ناجوانمردانه بدست بیاورد یا  از اعالم ناعادالنه خطای بازیکن مقابل یک امتیاز انجام شده است وبازیکن مقابل خطایی 

 د.ورزشی در نظر گرفته شو اعمالی باید غیرورزشی ایجاد کند، چنین  داور جو غیرضد در میان تماشاچیان بر 
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بدون اینکه .از پشت به زمین می خورد  B0در حال نفوذ به سمت سبد می باشد، بازیکن مدافع  A0 کهزمانی   :ثالم36-21

را به همراه  B0که حرکت نمایشی ، A0و یا بعد از برخورد کوچک  این دو بازیکن وجود داشته باشد هیچگونه برخوردی بین 

 به بازیکنان داده شده است. Bتیم  سرمربیچنین اعمالی از طریق  به دلیلیک اخطار نیز،قبل از این دارد. 

جریان روان بازی می شود. یک خطای  اختالل دراست که چنین رفتارهایی غیر ورزشی می باشد و باعث  مشخص   :فسیرت

 اعالم شود. B0برایفنی باید 

 

 

 

دفاع می شود و بدون  B0نزدیک توسط  ازبالفاصله  A0و به زمین باز می گردد.  کندمی توپ را ریباند  A0   :ثالم36-22

 را بترساند یا فضای کافی برای چرخش، پاس یا دریبل ایجاد کند. B0آرنج خود را بیش از حد می چرخاند تا  B0تماس با 

 اعالم شود. A0با روح قانون مطابقت ندارد. یک خطای فنی می تواند برای  A0 حرکت    :فسیرت

 

است.او دومین خطای فنی خود را  گرفتهاولین خطای فنی را به دلیل آویزان شدن از حلقه در نیمه اول  A0   :ثالم36-42

 به دلیل رفتار غیر ورزشی در نیمه دوم دریافت می کند.

بایستی از بازی اخراج شود و برای ادامه بازی به رختکن برود و درآنجا باقی بماند یا  اگر خودش بخواهد سالن  A0   :فسیرت

و هیچ جریمه اضافی بابت  اخراج از بازی نباید اجرا مسابقه را ترک کند .تنها جریمه ، جریمه دومین خطای فنی می باشد 

 داور را مطلع کند.باید از بازی اخراج شود ، او بعد از دومین خطای فنی بازیکن و اینکه  بالفاصله باید شود. منشی

 

  

 

    چهارم او پنجمین خطای شخصی خود را انجام کوارتراول مرتکب خطای فنی می شود.در  کوارتردر  B0   :ثالم36-62

خطای فنی دریافت ،می رود تیم خود در حالیکه به سمت نیمکت  B0در این کوارتر می باشد.  B.این دومین خطای تیم می دهد 

 می کند.

  B"1"به عنوانتیم  سرمربیبا پنجمین خطای شخصی از زمین اخراج می شود.خطای فنی او باید در مقابل  B0     :فسیرت
می تواند پرتاب آزاد را انجام دهد.بازی باید باپرتاب به داخل  Aاز بازیکنان تیم  یکینباید دیسکالیفه شود. B0.ثبت شود

 ، ادامه یابد.و خطای فنی اعالم شد از نزدیکترین مکان به جایی که توپ قرار داشت   A توسط تیم

ر وضعیت  مخصوصاً د بوجود بیاید. های جدی آسیبممکن است چرخش بیش از حد آرنج در نتیجه    :توضیح 36-21

تواند یک می برخورد بوجود آیدچنین اعمالی در نتیجه شود. اگر نزدیک میزمانی که از بازیکن، دفاعِ ریباند و های 

 تواند خطای فنی اعالم شود.اعالم شود و اگر برخوردی بوجود نیاید می ، غیرورزشی و حتی  دیسکالیفهخطای شخصی 

 

 .زمین بازی اخراج شودخطای فنی دریافت کند ، باید از  2زمانیکه یک بازیکن     :توضیح  36-23

بعد از اینکه بازیکنی پنجمین خطای شخصی خود را انجام داد و بر روی نیمکت نشست،چنانچه در     :توضیح 36-25

خطای شخصی آن  5اگر یکی از ثبت می شود. B"1"ادامه برای او خطای فنی اعالم شودآن خطا برای سرمربی و بصورت 

و می تواند در نیمکت اخراجی نمی باشد  خطا بازیکن 5بازیکن خطای فنی و یا غیر ورزشی باشد ، این روش کاربرد دارد.

 باقی بماند. 
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چهارم او پنجمین خطای شخصی خود را  کوارترسوم مرتکب خطای غیر ورزشی می شود.در  کوارتردر  B0   :ثالم36-27

سمت نیمکت تیم خود می رود ،خطای حالیکه به رد B0.  در این کوارتر می باشد  Bاین سومین خطای تیم  .انجام می دهد 

 فنی دریافت می کند.

  B"1"به عنوانتیم  سرمربیبا پنجمین خطای شخصی از زمین اخراج می شود.خطای فنی او باید در مقابل  B0     :فسیرت
می تواند پرتاب آزاد را انجام دهد.بازی باید باپرتاب به داخل  Aاز بازیکنان تیم  یکینباید دیسکالیفه شود. B0.ثبت شود

 ، ادامه یابد.و خطای فنی اعالم شد از نزدیکترین مکان به جایی که توپ قرار داشت   A توسط تیم

ین خطای شخصی خود را انجام می دهد و این دومین پنجم B0  خطا می کند.  A0 بر روی دریبل کننده B0  :ثالم36-28

 دیسکالیفه می شود.حالیکه به سمت نیمکت تیم خود می رود ،رد B0در این کوارتر می باشد.   Bخطای تیم 

در و  Dدر برگه امتیازات به عنوان  خطای دیسکالیفه او بایددیسکالیفه شده است و باید به رختکن تیمش برود. B0:  فسیرت

می تواند پرتابهای آزاد را انجام دهد.بازی باید باپرتاب  Aاز بازیکنان تیم  یکیثبت شود. B"2"به عنوان Bتیم  سرمربیمقابل 

 ثانیه ادامه یابد. 01از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو و با   A به داخل توسط تیم

پنجمین خطای شخصی خود را انجام می دهد و این پنجمین  B0  خطا می کند.  A0 بر روی دریبل کننده B0  :ثالم36-29

 دیسکالیفه می شود.حالیکه به سمت نیمکت تیم خود می رود ،رد B0در این کوارتر می باشد.   Bخطای تیم 

و در  Dدیسکالیفه شده است و باید به رختکن تیمش برود.خطای دیسکالیفه او باید در برگه امتیازات به عنوان  B0:  فسیرت

 Aپرتاب آزاد خود را بدون ریباند انجام دهد.یکی از بازیکنان تیم  2باید  A0ثبت شود. B"2"به عنوان Bمقابل سرمربی تیم 

از محل خط پرتاب به داخل در   A پرتاب آزاد را بدون ریباند انجام دهد.بازی باید باپرتاب به داخل توسط تیم 2می تواند 

 ثانیه ادامه یابد. 01زمین جلو و با 

 

 

یک خطای دوم نیز  نیمهدر و  ، خطای فنی دریافت می کندبازی  درتاخیر  ایجاداول به دلیل  نیمهدر  A0     :ثالم36-31

 مرتکب می شود دریافت می کند. B0 غیر ورزشی به دلیل خطای شدیدی که بر روی

از بازی اخراج شود و برای ادامه بازی به رختکن برود و درآنجا باقی بماند یا  اگر خودش بخواهد سالن مسابقه  باید A0   :فسیرت

اجرا  نباید )دیسکالیفه(اخراج از بازی می باشد و هیچ جریمه اضافی بابت خطای غیر ورزشیرا ترک کند .تنها جریمه ، جریمه 

بازی  باید ازاو و اینکه  غیر ورزشی شدخطای مرتکب یک خطای فنی و یک  بازیکن اینکهبالفاصله بعد از  باید شود. منشی

خل از محل خط پرتاب به داخل در زمین پرتاب آزاد انجام دهد.بازی با پرتاب به دا 2باید  B0داور را مطلع کند.اخراج شود ، 

 ثانیه ادامه یابد. 21ثانیه از  01و با  Bجلو  توسط تیم 

خطای غیر ورزشی  ،یک حملهیک برخورد با بازیکنان تیم ایجاد  توقف بازی با ه دلیلبنیمه اول  در A0     :ثالم36-23

 )گول زدن داور(وانمود می کند A0به دلیل اینکه  می زنددر زمین عقب دریبل  A2درحالیکه  نیز ومد درنیمه .دریافت می کند

 .مرتکب خطای فنی می شودبر روی او خطایی انجام شده، 

  هنگامیکه بازیکنی یک خطای فنی و یک خطای غیر ورزشی مرتکب می شود ، باید دیسکالیفه شود.  :توضیح 36-31
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بایستی از بازی اخراج شود و برای ادامه بازی به رختکن برود و درآنجا باقی بماند یا  اگر خودش بخواهد سالن  A0   :فسیرت

 می باشد و هیچ جریمه اضافی بابت  اخراج از بازی نباید اجرا شود. منشی خطای فنیمسابقه را ترک کند .تنها جریمه ، جریمه 

،  باید از بازی اخراج شوداو و اینکه  غیر ورزشی شد خطای مرتکب یک خطای فنی و یک بازیکن اینکهبالفاصله بعد از  باید

پرتاب به داخل توسط  را انجام دهد.بازی باید با بدون ریباند می تواند پرتاب آزاد Bاز بازیکنان تیم  یکی داور را مطلع کند.

ادامه ثانیه  21زمان باقی مانده از همان با ، و خطای فنی اعالم شد از نزدیکترین مکان به جایی که توپ قرار داشت   A تیم

 یابد.

 

 

 

 

 

 

 

 

اول به دلیل وانمود کردن )گول زدن( اینکه بر روی او خطا انجام شده به  کوارتر،در  سرمربی –بازیکن  A0     :ثالم36-43

و به  سرمربیبه عنوان  A0در حال دریبل زدن می باشد که    A2 چهارم  کوارتردرخطای فنی دریافت می کند.،عنوان بازیکن 

 .ثبت می شود C"1 "که  دلیل رفتار غیر ورزشی خودش یک خطای فنی می گیرد

از بازی اخراج شود و برای ادامه بازی به رختکن برود و درآنجا باقی بماند یا  اگر خودش  دبای سرمربی–بازیکن  A0   :فسیرت

می باشد و هیچ جریمه اضافی بابت  اخراج از بازی  دومین خطای فنیبخواهد سالن مسابقه را ترک کند .تنها جریمه ، جریمه 

طای فنی خمرتکب یک خطای فنی به عنوان بازیکن و یک  یسرمرب -بازیکن اینکهبالفاصله بعد از  باید نباید اجرا شود. منشی

می تواند پرتاب  Bاز بازیکنان تیم  یکی داور را مطلع کند.باید از بازی اخراج شود ، او و اینکه  شد سرمربیبه عنوان   شخصی

و خطای فنی  از نزدیکترین مکان به جایی که توپ قرار داشت   A آزاد را انجام دهد.بازی باید باپرتاب به داخل توسط تیم

 ثانیه ادامه یابد. 21با همان زمان باقی مانده از ، اعالم شد

                                                       B0دوم به عنوان بازیکن مرتکب خطای غیر ورزشی بر روی  کوارتر،در سرمربی –بازیکن  A0   :ثالم36-53

به دلیل رفتار غیر ورزشی فیزیوتراپ تیم  سرمربیبه عنوان  A0که در حال دریبل زدن می باشد   A2 سوم کوارترمی شود.در

       A0در حال دریبل زدن می باشد که   A2چهارم  کوارترمی شود  و در  ثبت "1B" ،به عنوانبا خطای فنی جریمه می شود 

 ثبت می گردد،جریمه می شود. "1B"که به صورت  A1بازیکن ذخیره  خطای فنی  با  سرمربی –بازیکن 

بایستی از بازی اخراج شود و برای ادامه بازی به رختکن برود و درآنجا باقی بماند یا  اگر  ،سرمربی–بازیکن  A0   :فسیرت 

 اخراج خطای فنی می باشد و هیچ جریمه اضافی بابتدومین خودش بخواهد سالن مسابقه را ترک کند .تنها جریمه ، جریمه 

 د:گرداگر با خطاهای زیر جریمه  ،باید دیسکالیفه شود سرمربی -ک بازیکنی    :توضیح36-33

 2 .خطای فنی به عنوان بازیکن 

 2 .خطای غیر ورزشی به عنوان بازیکن 

 0 خطای فنی به عنوان بازیکن. 0غیر ورزشی و  خطای 

 0  1 "خطای فنی به عنوان سرمربی که"C  خطای فنی به عنوان بازیکن 0خطای غیرورزشی یا  0ثبت شده و. 

 0  1 "خطای فنی به عنوان سرمربی کهB"  2 "یاB"  1 "خطای فنی به عنوان سرمربی که  0،ثبت شده"C  ثبت

 .خطای فنی به عنوان بازیکن 0خطای غیرورزشی یا  0و  شده

 2  1 "خطای فنی به عنوان سرمربی کهB"  2 "یاB"  خطای فنی به عنوان 0خطای غیرورزشی یا  0ثبت شده و

 بازیکن.

 2  1 "خطای فنی به عنوان سرمربی که"C .ثبت شده 

 0  1 "خطای فنی به عنوان سرمربی که"C  ،1 "خطای فنی به عنوان سرمربی که  2ثبت شدهB"  2 "یاB"  ثبت

 شده.

 3  1 "خطای فنی به عنوان سرمربی کهB"  2 "یاB" .ثبت شده 
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      خطای غیرورزشی به عنوان بازیکن و 0مرتکب  سرمربی -بازیکن اینکهبالفاصله بعد از  باید از بازی نباید اجرا شود. منشی

  کی ی داور را مطلع کند.باید از بازی اخراج شود ، او و اینکه  شد سرمربیخطای فنی به دلیل رفتار نیمکت نشینان  به عنوان  2

از نزدیکترین مکان   A را انجام دهد.بازی باید باپرتاب به داخل توسط تیم بدون ریباند می تواند پرتاب آزاد Bاز بازیکنان تیم 

 ثانیه را دراختیار دارد. 21همان زمان باقی مانده از   Aتیم ، ادامه یابد.اعالم شد A1و خطای فنی  به جایی که توپ قرار داشت 

مرتکب خطای  سرمربیدلیل رفتار غیر ورزشی خود به عنوان دوم به  کوارتر،در  سرمربی –بازیکن  A0    :ثالم36-63

ورزشی انجام خطای غیر    B0 چهارم  به عنوان بازیکن بر روی کوارترثبت می شود.در   "1C "و به صورت  می شود      فنی   

 می دهد.

کن برود و درآنجا باقی بماند یا  اگر  رختاتاق از بازی اخراج شود و برای ادامه بازی به ، باید  سرمربی–بازیکن  A0   :فسیرت

اخراج  می باشد و هیچ جریمه اضافی بابت خطای غیر ورزشیخودش بخواهد سالن مسابقه را ترک کند .تنها جریمه ، جریمه 

 سرمربیان به عنو فنی شخصیخطای یک مرتکب  ،سرمربی -بازیکن اینکهبالفاصله بعد از  باید از بازی نباید اجرا شود. منشی

پرتاب آزاد  2باید  B0داور را مطلع کند.باید از بازی اخراج شود ، او و اینکه  شد بازیکن به عنوان  غیر ورزشیخطای یک   و

 ثانیه ادامه یابد. 21ثانیه از  01و با  Bانجام دهد.بازی با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو  توسط تیم 

مرتکب خطای    B0 می زند که ثانیه باقی مانده است ،دریبل  21ثانیه از  20در زمین عقب در حالیکه  A0    :ثالم36-73

 شود.فنی می 

از   A پرتاب به داخل توسط تیم انجام دهد.بازی باید با را باید یک پرتاب آزاد بدون ریباند Aاز بازیکنان  تیم  یکی    :فسیرت

ثانیه جدید در  21ثانیه و  8یک A تیم ، ادامه یابد.و خطای فنی اعالم شد نزدیکترین مکان به جایی که توپ قرار داشت 

 اختیار دارد.

مرتکب خطای  A2 می زند که ثانیه باقی مانده است ،دریبل  21ثانیه از  20در زمین عقب در حالیکه  A0    :ثالم36-83

 فنی می شود.

از   A انجام دهد.بازی باپرتاب به داخل توسط تیم را باید یک پرتاب آزاد بدون ریباند Bاز بازیکنان  تیم  یکی    :فسیرت

ثانیه برای بردن توپ به زمین  A ، 5 تیم یابد.می ، ادامه و خطای فنی اعالم شد نزدیکترین مکان به جایی که توپ قرار داشت 

 ثانیه زمان دارد. 21ثانیه از  20جلو و 

خطا   A0بر روی    B0 اعالم می شود.در کوارتر چهارم  A2 بر روی   B0 در کوارتر سوم خطای غیرورزشی      :ثالم36-39

سرداوردر  زمانیکهفق است.داوران مطمئن نیستند که خطای شخصی را به غیر ورزشی افزایش دهند.می کند و شوت آن مو

تائید می کند که  سیستم بازبینی فوری خطای فنی دریافت می کند.    B0 ،حال استفاده از سیستم بازبینی فوری می باشد

 غیرورزشی بوده است.خطای   A0 بر روی   B0 خطای 

به دلیل دریافت دومین خطای غیر ورزشی باید اخراج شود.خطای فنی برای بازیکن اخراج شده اعالم گردیده    B0     :فسیرت

از باید یک پرتاب آزاد بدون ریباند را انجام دهد.بازی باپرتاب به داخل  A0ثبت شود. Bیا مربی  تیم     B0 است و نباید برای 

 ثانیه زمان دارد. A ، 01 تیم ادامه می یابد.  A تیمخط پرتاب به داخل در زمین جلو 
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 A0 در دستتوپ در زمین جلو و .ثانیه باقی مانده است 21ثانیه از  00کوارتر چهارم و از زمان بازی در 0:18   :ثالم36-14
 می شود. A0  دستش را باالی خط اوت نگه می دارد و مانع پرتاب به داخل   B0 می باشد.برای پرتاب به داخل 

باید به دلیل ایجاد تداخل    B0 قرار بدهد ، اخطار داده بود، A0توپ را  در اختیار  با توجه به اینکه داور قبل از اینکه    :فسیرت

می تواند پرتاب آزاد را انجام دهد.بازی باید باپرتاب به  Aاز بازیکنان تیم  یکی فنی دریافت کند.در پرتاب به داخل خطای 

ثانیه  01فقط  Aتیم ، ادامه یابد.و خطای فنی اعالم شد از نزدیکترین مکان به جایی که توپ قرار داشت   A داخل توسط تیم

 ثانیه زمان دارد. 21از 

         و  عقبتوپ در زمین .ثانیه باقی مانده است 21ثانیه از  02کوارتر چهارم و بازی دراز زمان  80:1   :ثالم36-24

 می شود. A0  دستش را باالی خط اوت نگه می دارد و مانع پرتاب به داخل   B0 برای پرتاب به داخل می باشد. A0 دستدر

باید به دلیل ایجاد تداخل    B0 قرار بدهد ، اخطار داده بود، A0توپ را  در اختیار  با توجه به اینکه داور قبل از اینکه    :فسیرت

می تواند پرتاب آزاد را انجام دهد.بازی باید باپرتاب به  Aاز بازیکنان تیم  یکی در پرتاب به داخل خطای فنی دریافت کند.

ثانیه  21یک Aتیم ادامه یابد. ،و خطای فنی اعالم شد از نزدیکترین مکان به جایی که توپ قرار داشت   A داخل توسط تیم

 جدید در اختیار دارد.

 

 

 

آزاد  بر روی او مرتکب خطا می شود.قبل از اینکه اولین  پرتاب  B0  امتیازی می کند که 2اقدام به شوت  A0   :ثالم36-44

 مرتکب خطای فنی می شود. A2اجرا شود،

را خود  پرتاب آزاد 2باید  A0اجرا شد، Bاز بازیکنان تیم  یکیتوسط  A2بعد از اینکه پرتاب آزاد جریمه خطای فنی     :فسیرت

 آخرین پرتاب آزاد ادامه می یابد. به طور معمولی بعد ازبازی انجام دهد.

 اولین  پرتاب A0 از اینکه بعدبر روی او مرتکب خطا می شود.    B0  امتیازی می کند که 2اقدام به شوت  A0   :ثالم36-54
 مرتکب خطای فنی می شود. A2،را انجام دادآزاد 

نشان                   دقیقه یا کمتر را در کوارتر چهارم یا هر یک از وقت های اضافه  2زمانیکه ساعت بازی     :توضیح 36-41

 مورد بازیکن مدافع اعمال می گردد: می دهد و یک پرتاب به داخل باید اجرا گردد،روش زیر در

 .داور قبل از اینکه توپ را در اختیار بازیکن قرار دهد باید عالمت قطع کردن غیر قانونی خط اوت را نشان دهد 

  اگر مدافع بخشی از بدن خود را به منظور ایجاد تداخل در پرتاب به داخل باالی خط اوت قرار دهد،بدون هیچ

 ی اعالم شود.اخطاری می باید خطای فن

این روش بعد از به ثمر رسیدن گل و آخرین پرتاب آزاد موفق ،زمانیکه هنوز توپ در اختیار پرتاب کننده به 

 داخل قرار نگرفته است ، کاربرد دارد.

 

عد از بهنگامیکه خطای فنی اعالم می شود،جریمه پرتاب آزاد باید بالفاصله و بدون ریباند اجرا شود.    :توضیح 36-43

، و خطای فنی اعالم شد بازی باید با پرتاب به داخل از  نزدیکترین مکان به جایی که توپ قرار داشت  اجرای پرتاب آزاد،

 .ادامه یابد
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پرتاب آزادش دومین باید  A0اجرا شد، Bاز بازیکنان تیم  یکیتوسط  A2بعد از اینکه پرتاب آزاد جریمه خطای فنی     :فسیرت

 بازی همانند آخرین پرتاب آزاد ادامه می یابد. را انجام دهد.

 مرتکب خطای فنی می شود.  A0، در زمان تایم استراحت     :ثالم36-64

که برای تایم  پرتاب آزاد را انجام می دهد.بازی باید از جایی  Bاز بازیکنان تیم  یکیبعد از پایان تایم استراحت،     :فسیرت

 استراحت متوقف شده بود ادامه یابد.

 اقدام به شوت می کند، در حالیکه توپ در هواست خطای فنی :  A0     :ثالم36-74

     B0 الف( 

 اعالم می شود. A2ب ( 

 بعد از اجرای پرتاب آزاد توسط    :فسیرت

     B0 به دلیل خطای فنی Aاز بازیکنان تیم  یکیالف( 

 A2به دلیل خطای فنی  Bاز بازیکنان تیم  یکیب( 

     از هر جای خط انتهایی ادامه Bوارد سبد شده باشد ، گل قبول است و بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  A0اگر که شوت 

 می یابد.

 وارد سبد نشده باشد ،بازی با استفاده از مالکیت تناوبی ادامه می یابد. A0اگر که شوت 

 اقدام به شوت می کند، در حالیکه توپ در هواست خطای فنی :  A0      :ثالم36-84

 B   پزشک تیم الف( 

 اعالم می شود. A پزشک تیم ب ( 

 بعد از اجرای پرتاب آزاد توسط     :فسیرت

 B   پزشک تیم به دلیل خطای فنی Aالف( یکی از بازیکنان تیم 

 A پزشک تیمبه دلیل خطای فنی  Bب( یکی از بازیکنان تیم 

    از هر جای خط انتهایی ادامه  Bوارد سبد شده باشد ، گل قبول است و بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  A0اگر که شوت 

 می یابد.

 وارد سبد نشده باشد ،بازی با استفاده از مالکیت تناوبی ادامه می یابد. A0اگر که شوت 
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 اقدام به شوت می باشد و هنوز توپ در دستش است که خطای فنی :در حال   A0    :ثالم36-94

     B0 الف( 

 اعالم می شود. A2ب ( 

 ،بعد از اجرای پرتاب آزاد توسط     :فسیرت

 : B0 به دلیل خطای فنی Aالف( یکی از بازیکنان تیم 

    از هر جای خط انتهایی ادامه  Bوارد سبد شده باشد ، گل قبول است و بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  A0اگر که شوت 

 می یابد.

از نزدیکترین مکان به جایی که توپ قرار   A بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم وارد سبد نشده باشد ، A0اگر که شوت 

 ،ادامه یابد.و خطای فنی اعالم شد داشت 

 :A2به دلیل خطای فنی  Bب( یکی از بازیکنان تیم 

از نزدیکترین مکان به   A بازی باید باپرتاب به داخل توسط تیموارد سبد شده باشد ، گل قبول نیست و  A0اگر که شوت 

 ، ادامه یابد.و خطای فنی اعالم شد جایی که توپ قرار داشت 

 از نزدیکترین مکان به جایی که توپ قرار داشت  A بازی با پرتاب به داخل توسط تیم وارد سبد نشده باشد، A0اگر که شوت 

 ،ادامه می یابد.و خطای فنی اعالم شد

 خطای فنی :اقدام به شوت می باشد و هنوز توپ در دستش است که در حال   A0     :ثالم36-51

 B   پزشک تیم الف( 

 .اعالم می شود A   پزشک تیم ب ( 

 ،بعد از اجرای پرتاب آزاد توسط     :فسیرت

 :B   پزشک تیم به دلیل خطای فنی Aاز بازیکنان تیم  یکیالف( 

    از هر جای خط انتهایی ادامه  Bوارد سبد شده باشد ، گل قبول است و بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  A0اگر که شوت 

 می یابد.

از نزدیکترین مکان به جایی که توپ قرار   A پرتاب به داخل توسط تیم بازی باید با وارد سبد نشده باشد ، A0اگر که شوت 

 ،ادامه یابد.و خطای فنی اعالم شد داشت 

 :A پزشک تیمبه دلیل خطای فنی  Bاز بازیکنان تیم  یکیب( 
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از نزدیکترین مکان به جایی   A پرتاب به داخل توسط تیم بازی باوارد سبد شده باشد ، گل قبول نیست و  A0اگر که شوت 

 ،ادامه می یابد.و خطای فنی اعالم شد که توپ قرار داشت 

از نزدیکترین مکان به جایی که توپ قرار   A پرتاب به داخل توسط تیم بازی باید با وارد سبد نشده باشد، A0اگر که شوت 

 ،ادامه یابد.و خطای فنی اعالم شد داشت 

 خطای فنی دریافت می کند. A0 بالفاصله بعد از به صدا درآمدن بوق ساعت بازی برای پایان کوارتر اول     :ثالم36-51

یک پرتاب آزاد بدون ریباند انجام می دهد.تیمی که مالکیت تناوبی  Bتیم قبل از شروع کوارتر دوم یکی از بازیکنان     :فسیرت

 ثانیه آغاز می کند. 21را در اختیار دارد کوارتر دوم را با پرتاب به داخل از امتداد خط مرکزی و با 
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 خطای غیر ورزشی  : 37 ماده

 

  

 

توپ را برای پرتاب به داخل در اختیار  A0که  ،باقی مانده استدر کوارتر چهارم ثانیه به پایان زمان بازی  53  :ثالم37-2

 شود.اعالم می  B2شود و خطای در داخل زمین بازی می A2 با  باعث بوجود آمدن برخورد B2 .دارد

آورد. کند و با اجازه ندادن به اینکه ساعت بازی کار کند یک امتیاز بدست میبرای توپ بازی نمی B2است که مشخص    :فسیرت

بازی باپرتاب به  باند اقدام کند.پرتاب آزاد بدون ری 2باید  A2اعالم شود. B2خطای غیر ورزشی،بایستی بدون دادن اخطار 

 ثانیه زمان دارد. A ، 01 تیم ادامه می یابد.  A تیماز خط پرتاب به داخل در زمین جلو داخل 

توپ را برای پرتاب به داخل در اختیار  A0که  ،باقی مانده استدر کوارتر چهارم ثانیه به پایان زمان بازی  53  :ثالم37-3

 شود.اعالم می  A2شود و خطای در داخل زمین بازی می B2باعث بوجود آمدن برخورد با  A2 .دارد

مگر اینکه برخورد .شوداعالم باید  A2آورد. یک خطای شخصی برای خطا هیچ امتیازی بدست نمی این با انجام A2    :فسیرت

. توپ برای پرتاب به داخل از نزدیکترین محل به گرددکه در این صورت خطای غیر ورزشی اعالم می رخ داده باشد،شدید 

 شود.واگذار می Bوقوع خطا به تیم 

 

 

 

 

باشد. بعد می Aبه سود تیم  83-81باقی مانده است و نتیجه بازی چهارم  کوارتربازی در به پایان زمان  0:12  :ثالم37-5

که در حال  A2در داخل زمین بازی باعث بوجود آمدن برخورد با  B2، شدبرای پرتاب به داخل رها  A0از اینکه توپ از دست 

 شود.اعالم می B2شود و خطای باشد میدریافت توپ می

تالش برای بازی با توپ نباشد  و اعالم شود مگر اینکه به قضاوت داوران  B2یک خطای شخصی باید بالفاصله برای     :فسیرت

از  Aتیم توسط پرتاب به داخل  بازی با غیر ورزشی یا دیسکالیفه اعالم شود. که خطایباشدبه گونه ای  B2شدت برخورد 

 ادامه می یابد.نزدیکترین محل به وقوع خطا 

باشد. بعد می Aبه سود تیم  83-81باقی مانده است و نتیجه بازی چهارم  کوارتربازی در به پایان زمان  0:12   :ثالم37-6

شود و می B2در داخل زمین بازی باعث بوجود آمدن برخورد با  A2،شدبرای پرتاب به داخل رها  A0از اینکه توپ از دست 

 .گردد اعالم می A2خطای 

دقیقه یا کمتر را به پایان بازی  2ساعت بازی های اضافه  وقتهر یک از چهارم و  کوارترزمانیکه در     :توضیح37-1 

 د،باشباشد و یا در اختیار بازیکن پرتاب کننده قرار گرفته های داور  در دستتوپ درخارج از زمین هنوز نشان می دهد و

رخورد خطای داخل زمین باعث بوجود آمدن برخورد با بازیکنان مهاجم شود، این ب اگر در این لحظه بازیکن مدافع در

 .می باشد  غیر ورزشی

 

دقیقه یا کمتر را به پایان بازی  2ساعت بازی های اضافه  وقتهر یک از چهارم و  کوارترزمانیکه در    :توضیح37-4

شود، بازیکن مدافع برای بعد از اینکه توپ از دست بازیکن پرتاب کننده برای پرتاب به داخل رها مینشان می دهد ،

روی بازیکن مهاجمی که توپ را دریافت کرده است  متوقف کردن ساعت بازی یا برای شروع به کار نکردن زمان بازی بر

گر م ،شود. چنین برخوردهایی باید بالفاصله خطای شخصی اعالم شودباشد، مرتکب خطا مییا در حال دریافت توپ می

 کالیفه یا دیس برخورد شدید وجود داشته باشد که در این صورت خطای غیر ورزشی تالش برای بازی با توپ نباشد یا اینکه

 شود. اصل سود و زیان نبایستی اعمال شود.اعالم می
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اعالم  A2آورد. یک خطای شخصی باید بالفاصله برای خطا هیچ امتیازی )سود( به دست نمیاین با انجام دادن  A2    :فسیرت

   واگذار Bشود مگر اینکه برخورد شدید وجود داشته باشد. توپ برای پرتاب به داخل از نزدیکترین محل به وقوع خطا به تیم 

 می شود.

باشد. بعد می Aبه سود تیم  83-81باقی مانده است و نتیجه بازی چهارم  کوارتربازی در به پایان زمان  0:12   :ثالم37-7

شود باعث در خارج از منطقه ای که پرتاب به داخل انجام می B2،  شدبرای پرتاب به داخل رها  A0از اینکه توپ از دست 

 د.گرداعالم می B2شود و خطای می  A2بوجود آمدن برخورد با 

 یک امتیاز )سود(کند،اینکه ساعت بازی کارادن به کند و با اجازه ندنمیتالش توپ بازی با برای  B2واضح است که    :فسیرت 

بازی  باند اقدام کند.پرتاب آزاد بدون ری 2باید  A 2خطای غیر ورزشی اعالم شود.،آورد. بایستی بدون دادن اخطار بدست می

 ثانیه زمان دارد. A ، 01 تیم ادامه می یابد.  A تیماز خط پرتاب به داخل در زمین جلو باپرتاب به داخل 

 

 

 

از  B1در حال دریبل زدن می باشد و هیچ بازیکن مدافعی بین او و حلقه حریف نمی باشد. در ضد حمله  A0  :ثالم37-9

 پشت به صورت غیر قانونی با او برخورد می کند و خطا اعالم می شود.

 این خطا باید به عنوان خطای غیر ورزشی اعالم شود.   :فسیرت 

از پشت با بازوی او برخورد   B0 ه اقدام به شوت کند،در ضد حمله توپ را در اختیار دارد و قبل از اینک  A0  :ثالم37-11

 :می کند

 تالش برای ضربه به توپالف( در 

 ب ( با یک برخورد خیلی شدید

 در هر دو مورد باید خطای غیر ورزشی اعالم شود.ر:    فسیت

 از پشت با بازوی او برخورد می کند.  B0که  ضد حمله اقدام به شوت می کند  پایان در  A0  :ثالم37-11

 الف( در تالش برای ضربه به توپ 

 ب ( با یک برخورد خیلی شدید

 این باید ،   :فسیرت

 شخصیالف( به عنوان خطای 

                    از پشت یا کنار با بازیکن مهاجمی که در موقعیت ضد حمله  هر گونه برخورد بازیکن مدافع    :توضیح37-8

مگر اینکه بازیکن مهاجم است.خطای غیر ورزشی وجود ندارد،می باشد و هیچ بازیکن مدافع دیگری بین او و حلقه حریف 

گونه برخورد عدم تالش برای بازی مستقیم با توپ و هر باشد.هرچند ممکن است ،ت خود را شروع کرده اقدام به شو

 به عنوان خطای غیر ورزشی اعالم گردد.در هر زمان از بازی شدید 
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 اعالم شود.  ب ( به عنوان خطای غیر ورزشی

 

 

 

 را هل می دهد و خطای   B0در حالیکه به سمت نیمکت می رود،خود را انجام داده است.پنجمین خطای   A0  :ثالم37-13

 غیر ورزشی او اعالم می گردد.

ثبت  "1B"جریمه و به صورت  سرمربیخطا می باشد.خطای غیر ورزشی  او باید به عنوان خطای فنی  5بازیکن    A0   :فسیرت

از نزدیکترین جایی که توپ  Bتوسط تیم پرتاب آزاد را انجام می دهد.بازی با پرتاب به داخل  Bاز بازیکنان تیم  یکی گردد.

 اعالم شد ، ادامه می یابد. A0قرار داشت و خطای غیر ورزشی 

و  پنجمین خطای خود را انجام داده است.در حالیکه به سمت نیمکت می رود به داور ناسزا می گوید  A0  :ثالم37-14

 او اعالم می شود.فنی  خطای

 Bاز بازیکنان تیم  یکی ثبت گردد. "1B"و به عنوان  سرمربیخطا می باشد.خطای فنی  او باید برای  5بازیکن    A0   :فسیرت

 A0از نزدیکترین جایی که توپ قرار داشت و خطای فنی  Bپرتاب آزاد را انجام می دهد.بازی با پرتاب به داخل توسط تیم 

 اعالم شد ، ادامه می یابد.

در این کوارتر می باشد.در حالیکه به  Aپنجمین خطای خود را انجام داده است.این دومین خطای تیم   A0  :ثالم37-15

را به سمت عقب هل می دهد و  A0نیز  B0غیر ورزشی او اعالم می گردد. را هل می دهد و خطای   B0سمت نیمکت می رود،

 .شودخطای غیر ورزشی او نیز اعالم می 

ثبت  "1B"جریمه و به صورت  سرمربیخطا می باشد.خطای غیر ورزشی  او باید به عنوان خطای فنی  5بازیکن    A0   :فسیرت

بدون ریباند پرتاب آزاد را  Bاز بازیکنان تیم  یکیثبت می شود.  "2U"برای خود او و به عنوان    B0خطای غیر ورزشی  گردد.

از محل  Aبازی با پرتاب به داخل توسط تیم .انجام دهدپرتاب آزاد بدون ریباند  2نیز باید   A0بازیکن جایگزین  انجام می دهد.

 ، ادامه می یابد. ثانیه 01و با   خط پرتاب به داخل در زمین جلو

 

 

 

 

 

 

خطا شد ، جریمه هر خطای فنی ،غیر ورزشی و دیسکالیفه بعدی توسط آن  5بعد از اینکه بازیکنی    :توضیح37-12

 بازیکن مطابق همان اعمال خواهد شد. 
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 خطای دیسکالیفه  : 38 ماده

 

 

زا به داور ناس ،زمین را ترک می کند  در حالیکه به دلیل رفتار غیر ورزشی زشت دیسکالیفه شده است .او A0  :ثالم38-2

 می گوید.

از  ار باید گزارشی( اگر حضور داشته باشد)از قبل دیسکالیفه شده است و نباید دوباره جریمه شود.داور یا ناظر  A0   :فسیرت

 ارسال نمایند.  به کمیته برگزاری مسابقاتشرح رویداد 

 

 

 شود. میدیسکالیفه   A0اعالم شده است. به داور ناسزا می گوید و  A0تخلف رانینگ    :ثالم38-4

از بازیکنان تیم  یکیثبت می شود. D"2"بازیکن اخراج شده است.خطای دیسکالیفه او برای خودش و به عنوان  A0   :فسیرت

B   تیم  داخل در زمین جلود.بازی با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به پرتاب آزاد بدون ریباند انجام ده 2بایدB  01و با 

 ادامه می یابد.ثانیه 

 

 

 A0در این کوارتر می باشد. Aاین دومین خطای تیم شده است.  مرتکب اش را پنجمین خطای شخصی A0   :ثالم 38-6

 شود. به داور ناسزا می گوید و دیسکالیفه می حالیکه به سمت نیمکت تیمش می روددر

از  یکی .ثبت  شود" 2B"و به عنوان  A تیم سرمربیباید برای  A0 دیسکالیفهی خطابازیکن اخراج شده است. A0   :فسیرت

د.بازی با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو پرتاب آزاد بدون ریباند انجام ده 2باید   Bبازیکنان تیم 

 ادامه می یابد.  Bتیم 

 

 

 

 

 

بی ،سرمربی، کمک مردرادامه بازی دیگر به عنوان اعضای تیم یک نفر دیسکالیفه می شود ، زمانیکه    :توضیح38-1

 بنابراین نباید او به دلیل رفتار غیر ورزشی بعدی جریمه شود.  نمی باشد.  تیم همراهانیا خطا  5اول ،تعویضی ، بازیکن 

 

دیسکالیفه                              (زمانیکه بازیکنی به دلیل رفتار غیر ورزشی زشت ) بدون برخورد فیزیکی    :توضیح38-3

 می شود،جریمه آن همانند خطای دیسکالیفه با برخورد فیزیکی می باشد.

 

خطا و همراهان تیم دیسکالیفه می شوند و به سرمربی  5زمانیکه کمک مربی اول ، تعویضی، بازیکن    :توضیح38-5

 برای او ثبت می شود. جریمه آن همانند سایر دیسکالیفه ها خواهد بود. "2B"یک خطای فنی داده می شود، به عنوان 
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 یک خطای غیر ورزشی رخ می دهد:  :ثالم 38-8

 با مشت ضربه می زند. A2 در زمین بازی به هم تیمی خود  A0 سوم، کوارتر)الف(   در 

 زمین بازی را ترک می کند و به یک تماشاچی با مشت ضربه می زند. A0 )ب(  

 با مشت ضربه ای می زند.  A7 در محوطه نیمکت تیم خود به هم تیمی اش   A1 )ج(  

 ثانیه می شود. 21به میز منشی ضربه می زند و موجب خسارت به دستگاه   A1 )د(   

 . ثبت می شود" 2D"باید دیسکالیفه شود و خطای دیسکالیفه برای او و به عنوان   A0 در مورد )الف( و )ب(    :فسیرت

از  .یکی ثبت می شود" 2B"او  و به عنوان  سرمربیو خطای دیسکالیفه برای باید دیسکالیفه شود    A1 )د(  در مورد )ج( و 

د.بازی با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو پرتاب آزاد بدون ریباند انجام ده 2باید   Bبازیکنان تیم 

 ادامه می یابد. ثانیه  01با   Bتیم 

 

 

 

 

 

 

 

ل  ،کمک مربی او سرمربیتوسط بازیکن، و ناپسند زشتخطای دیسکالیفه یک رفتار غیر ورزشی    :توضیح38-7

 تیم می باشد. هر یک از همراهانیا خطا  5،تعویضی،بازیکن 

 که همچنین می تواند  :

 )الف( در مقابل یک فرد از تیم حریف،داوران، داوران میز و ناظر مسابقه باشد.

 اعضای تیم خودی باشد.)ب( در مقابل هر یک از 

 هر گونه خسارت فیزیکی عمدی به تجهیزات مسابقه باشد.هرکدام از افراد باال که عنوان شد ،برای  ( ج) 
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 نزاع   : 39 ماده 

 

 

 برای :توپ را  A نزاع رخ می دهد ، تیم زمانیکه یک وضعیت  :ثالم 39-2

 ثانیه  21الف( 

 ثانیه 5ب( 

                                     اخراج  شانرا به دلیل ترک منطقه نیمکت دو نفر از بازیکنان ذخیره هر دو تیم.داوران در اختیار داشته است

 د.)دیسکالیفه می شوند.(نمی کن

خط  محلبایستی یک پرتاب به داخل از که در زمان وقوع نزاع کنترل توپ را در اختیار داشته است ،  Aبه تیم    :فسیرت

 :با  پرتاب به داخل در زمین جلو 

 ثانیه  1الف( 

 داده شود.  ثانیه 21مانده از ثانیه  09ب( 

 

 

 

 

 

 

 

 گردد. میدر یک موقعیت نزاع وارد زمین بازی می شود و به همین دلیل از بازی اخراج  A1  :ثالم 39-4

بدون پرتاب آزاد   2باید   B از بازیکنان تیم یکیثبت می شود . "2B"و به صورت  Aتیم  سرمربیبرای فنی  یخطا   :فسیرت

ثانیه باید  21ادامه یابد.دستگاه  Bبازی باید با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلوتیم  ریباند انجام دهد.

 ثانیه ریست شود 01به 

اگر در موقعیت نزاع همه جرایم با یکدیگر حذف شوند، به آن تیمی که در زمان شروع نزاع کنترل    :توضیح 39-1

مقدار  داده می شود و این تیم تنهاتوپ را دراختیار داشت یک پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو 

 اختیار خواهد داشت. در،باقی مانده بود  وقوع نزاع  هنگامثانیه در  21زمانی را که از 

 

)اگر یکی یا هر دو در حفظ یا بدست آوردن  کمک مربی اول ،برای دیسکالیفه شدن خودش سرمربیبه    :توضیح39-3

خطا و همراهان تیم به دلیل ترک نیمکت تیم در یک موقعیت نزاع ، باید  5تعویضی، بازیکن نظم به داوران کمک نکنند( 

مالکیت پرتاب آزاد به همراه  2برای او ثبت می شود. جریمه آن  "2B"یک خطای فنی داده شود، خطای فنی به عنوان 

 .توپ برای تیم حریف می باشد 

 .پرتاب آزاد به همراه مالکیت توپ برای تیم حریف است  2برای هر خطای دیسکالیفه دیگر جریمه 

 همه جریمه ها باید اعمال شود،مگر اینکه جرایم یکسانی وجود داشته باشد که با یکدیگر لغو می شوند.

الیفه باید با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلوتیم در همه موارد ،بازی همانند همه خطاهای دیسک

 ثانیه ریست شود. 01ثانیه باید به  21ادامه یابد.دستگاه 
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وارد زمین می شوند ولی در   B1و  A1در داخل زمین با یکدیگر شروع به نزاع می کنند.در این لحظه  B0و  A0  :ثالم 39-5

 ضربه می زند. B0وارد زمین می شود و با مشت به صورت  A7 نزاع شرکت نمی کنند. همچنین

 دیسکالیفه و به عنوان A 7.گرددثبت می  "cD"هردو دیسکالیفه می شوند، در برگه امتیازات به عنوان  B0و  A0   :فسیرت

"2D" در برگه امتیازات تمامی خانه های باقی مانده در قسمت خطاهای شخصی ثبت می شود .A7 باید حرف F  وارد شود.A 

خطای فنی دریافت هر دو  Bتیم  سرمربیو  Aتیم  سرمربیبه دلیل ورود به زمین در طی نزاع دیسکالیفه می شوند و   B1و 1

در برگه امتیازات باید با حرف  B1و A 1.جاهای خالی در محل ثبت خطای بازیکنان ثبت می شود "cB"ی کنند که به صورت م

F .هر دو خطای دیسکالیفهجرایم پر شود(A0  وB0 ) فنیهر دو خطای و(A1  وB1 ) جرایم یکسان حذف یکدیگر را لغو(                    

بازی باید با پرتاب به داخل از محل خط  پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد. 2باید  B0بازیکن جایگزین  می کنند.می شود.(

 دارد.زمان ثانیه  B 01 تیم ادامه یابد. B پرتاب به داخل در زمین جلوتیم 

   وارد زمین بازی  Aو مدیر تیم  A1در داخل زمین با یکدیگر شروع به نزاع می کنند.در این لحظه  B0و  A0  :ثالم 39-6

 می شوند و در نزاع شرکت می کنند.

جرایم هر دو خطای  گردد.ثبت می  "cD"هردو دیسکالیفه می شوند، در برگه امتیازات به عنوان  B0و  A0   :فسیرت

د که می کن خطای فنی دریافت Aتیم  سرمربی یکدیگر را لغو می کنند.)جرایم یکسان حذف می شود.( ( B0و  A0دیسکالیفه)

جاهای خالی در محل گردد.ثبت می  "2D"دیسکالیفه می شوند،دربرگه امتیازات به عنوان  A1.ثبت می شود "2B"به صورت 

نیز دیسکالیفه می شود.خطای دیسکالیفه او  Aمدیر تیم  پر شود. Fدر برگه امتیازات باید با حرف  A1ثبت خطای بازیکن 

 .ثبت می شود "2B"و به عنوان  سرمربیبرای 

به دلیل  Aتیم  سرمربیپرتاب آزاد به دلیل خطای فنی  2)پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد. 1 باید  Bاز بازیکنان تیم  یکی

پرتاب آزاد به دلیل خطای 2 و A1پرتاب آزاد به دلیل دیسکالیفه شدن  2نیمکت خود را ترک کرده اند، Aو مدیر تیم  A1اینکه  

 که در نزاع شرکت کرده بود.( Aبرای دیسکالیفه شدن مدیر تیم   Aتیم  سرمربیفنی 

 ثانیه زمان دارد. B 01 تیم ادامه یابد. B بازی باید با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلوتیم  

 نیمکت تیم را ترک کرده و به صورت فعال در نزاع شرکت می کند.A سرمربی تیم   :ثالم 39-7

عالوه  گردد.ثبت می  "2D"به دلیل ترک نیمکت دیسکالیفه می شود، در برگه امتیازات به عنوان  Aتیم   سرمربی   :فسیرت

دربرگه امتیازات به عنوان که را به شدت هل داده است ،دریافت می کند  B3یک خطای دیسکالیفه دیگر به دلیل اینکه  این بر

"2D"  تیم سرمربی خالی در محل ثبت خطای  جایگردد.ثبت میA  در برگه امتیازات باید با حرفF .یکی از بازیکنان  پر شود

بازی باید با پرتاب به  پرتاب آزاد بدون ریباند انجام می دهد. B3 2سپس  پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد. 2باید   Bتیم

 ثانیه زمان دارد. B 01 تیم ادامه یابد. B داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلوتیم 
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 وضعیت های ویژه  : 42ماده 

 

 

می آید. بعد از  ثانیه به صدا در  21اقدام به شوت می نماید. زمانی که توپ در هوا می باشد بوق دستگاه  A0  :ثالم 42-2

 :و مرتکب خطای غیر ورزشی می شود A0بر روی  B0هنوز در هوا می باشد،  A0بوق و زمانی که 

 توپ به حلقه نمی رسد.      (الف 

 وارد سبد نمی شود. اما  ،توپ فقط به حلقه برخورد کرده      (ب 

 توپ وارد سبد می شود.      (ج 

 .را نادیده گرفت B0نمی توان خطای غیر ورزشی   موارد باال همهدر    :فسیرت

صرف  Aثانیه توسط تیم  21است. باید از تخلف  شده خطا بر روی او مرتکب  B0،  در حالت شوت بوده A0زمانی که    (الف

و در ادامه پرتاب به گردد واگذار  A0به  باید پرتاب آزاد 3یا  2بعد از خطای غیر ورزشی اتفاق افتاده است.  چرا که شود  نظر

 انجام می شود.محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو از  Aداخل توسط تیم 

از  Aپرتاب به داخل توسط تیم  بازی باو گردد واگذار  A0به باید پرتاب آزاد  3یا  2ثانیه صورت نگرفته است.  21تخلف    (ب 

 محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو ادامه می یابد.

محل خط پرتاب از  Aپرتاب به داخل توسط تیم  بازی باو شود واگذار  A0به  آزادیک پرتاب به همراه  ،امتیاز  3یا  2 باید  (ج 

 به داخل در زمین جلو ادامه می یابد.

هنوز در حالت  A0بر روی او مرتکب خطا می شود. بعد از آن و زمانی که  B2اقدام به شوت می نماید و  A0  :ثالم 42-3

 مرتکب خطا می شود.او بر روی  B0شوت می باشد، 

 ورزشی یا دیسکالیفه باشد. می شود مگراینکه خطای غیر صرف نظر B0از خطای    :فسیرت

                    مرتکب خطای فنی  Bو  Aتیم سرمربیبعد از خطا ، .می شودورزشی  ی غیرمرتکب خطا A0بر روی  B0  :ثالم 42-4

 می شوند.

ازی حذف می شود .ب سرمربیف شوند.بنابراین جرایم خطاهای فنی هر دو ذجرایم مساوی به ترتیب وقوع حباید  فقط  :فسیرت

 ادامه پیدا می کند. محل خط پرتاب به داخل در زمین جلواز  Aو پرتاب به داخل توسط تیم  A0پرتاب آزاد به  2با واگذاری 

 ثانیه زمان دارد. A ،01تیم 

مرتکب خطای  A0وارد سبد می شود.سپس  A0شوت .که در حال شوت می باشد ،خطا می کند A0بر روی  B0    :ثالم 42-5

 فنی می شود.

تعیین های ویژه که تعدادی جریمه در یک زمان متوقف برای اجرا وجود دارد، داوران برای  در وضعیت   :توضیح 42-1

ها یا خطاها توجه ویژه داشته  تخلف وقوع  ، باید به ترتیب دکدام یک از جرایم اجرا و کدام یک حذف می شو کردن اینکه

 باشند.

 



    
 

  106 از 93  صفحه

پذیرفته می شود.جریمه هر دو خطا یکسان است و با هم حذف می شوند و بازی از خط انتهایی مانند زمانیکه  A0گل   :فسیرت

 گل به ثمر می رسد، ادامه می یابد.

              وارد سبد        A0شوت .می شودورزشی  ی غیرمرتکب خطاکه در حال شوت می باشد ، A0بر روی  B0    :ثالم 42-6

 مرتکب خطای فنی می شود. A0می شود.سپس 

ک .هر یحذف شوند  یکسان نمی باشد و با یکدیگر نبایدو فنی  غیر ورزشیپذیرفته می شود.جرایم خطاهای  A0گل   :فسیرت

بازی باید یک پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد.   A0باید یک پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد.سپس   B تیماز بازیکنان 

 ادامه می یابد.محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو از  Aپرتاب به داخل توسط تیم با 

می شود.این سومین خطای اعالم   B0 ی شخصیخطا را هل می دهد .  A0 برای بدست آوردن یک موقعیت B0   :ثالم 42-7

 ضربه می زند و خطای غیر ورزشی اعالم می گردد.  B0 با آرنج به A0می باشد.سپس   B تیم

پرتاب آزاد 2باید  B0جرایم هر دو خطا یکسان نمی باشد و با یکدیگر حذف نمی شوند. این خطای طرفین نمی باشد.  :فسیرت

 یابد.ادامه می محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو از  Bپرتاب به داخل توسط تیم بازی با  بدون ریباند انجام دهد.

                             در این کوارتر  B.این سومین خطای تیم کندخطا می  حال دریبل می باشدکه در A0 بر روی B0   :ثالم 42-8

 و...(. سینهپرتاب می کند )دست ، پا،   B0توپ را به سمت بدن  A0 می باشد.سپس 

پرتاب آزاد  0باید   Bخطای فنی دریافت می کند.به یکی از  بازیکنان تیم  A0 اعالم می شود. B0خطای شخصی      :فسیرت

      گرفته شد، ادامه  B0و از نزدیکترین مکان به جایی که خطای  Aبازی با پرتاب به داخل توسط تیم داده شود، بدون ریباند 

 می یابد.

                    در این کوارتر       B.این پنجمین خطای تیم که در حال دریبل می باشد خطا می کند A0 بر روی B0     :ثالم 42-9

 پرتاب می کند .  B0 ) سر( از یک فاصله نزدیک توپ را مستقیم به سمت صورت A0 می باشد.سپس 

بدون ریباند  پرتاب آزاد  2 باید  A0بازیکن جایگزین . دیسکالیفه می شود A0 اعالم می شود.  B0خطای شخصی        :فسیرت

پرتاب به داخل توسط تیم بازی با داده شود، بدون ریباند پرتاب آزاد  2باید   Bبه یکی از  بازیکنان تیم  .بعد از آن انجام دهد

B  ادامه می یابد.محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو از 

                     در این کوارتر      B.این سومین خطای تیم حال دریبل می باشد خطا می کندکه در  A0 بر روی B0    :ثالم42-11

 پرتاب می کند .  B0از یک فاصله نزدیک توپ را مستقیم به سمت صورت  A0 می باشد.سپس 

بدون  پرتاب آزاد 2باید   Bدیسکالیفه می شود. به یکی از  بازیکنان تیم  A0مرتکب خطای شخصی می شود.  B0   :فسیرت

 ادامه می یابد.محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو از  Bپرتاب به داخل توسط تیم بازی با .داده شود ریباند

سپس  .در این کوارتر است B.این پنجمین خطای تیم که در حال دریبل می باشد خطا می کند A0 بر روی B0   :ثالم42-11

 A0  توپ را به سمت بدنB0   ،و...(. سینهپرتاب می کند )دست ، پا 
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بدون  پرتاب آزاد 0باید   Bبه یکی از بازیکنان تیم  خطای فنی دریافت می کند. A0 اعالم می شود.  B0خطای شخصی   :فسیرت

 می یابد.  بازی به طور معمولی بعد از آخرین پرتاب آزاد ادامهو  ده می شوددا A0به پرتاب آزاد  2 داده شود، سپس ریباند

  B2می شود.بعد از آن  A0 بر روی زمین عقب مرتکب خطا در B0 ثانیه باقی مانده است که 21از ثانیه  8    :ثالم42-12

 خطای فنی می کند.

 در این کوارتر می باشد. B  پنجمین خطای تیم  B2،خطای فنی  Bچهارمین خطای تیم  B0الف( خطای 

 در این کوارتر می باشد. B  مین خطای تیمشش  B2،خطای فنی  Bپنجمین خطای تیم  B0ب( خطای 

 در حالت اقدام به شوت بوده است که بر روی او خطا می شود و توپ وارد سبد نمی شود. A0 ج( 

 در حالت اقدام به شوت بوده است که بر روی او خطا می شود و توپ وارد سبد می شود. A0 د( 

باید یک پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد.پس از اجرای  Aیکی از بازیکنان تیم به دلیل خطای فنی در همه موارد    :فسیرت

 پرتاب آزاد:

                          اعالم شده بود ، ادامه  A0  بر رویاز نزدیکترین مکان به جایی که خطا   A الف( بازی با پرتاب به داخل توسط تیم

 د.ارزمان دثانیه  A ،01تیم  می یابد.

 آخرین پرتاب آزاد ادامه می یابد. به طور معمولی بعد ازپرتاب آزاد انجام دهد و بازی  2باید  A0 ب( 

 بازی به طور معمولی بعد از آخرین پرتاب آزاد ادامه می یابد. پرتاب آزاد انجام دهد و 3یا  2باید  A0 ج( 

 به طور معمولی بعد از آخرین پرتاب آزاد ادامه می یابد.بازی پرتاب آزاد  انجام دهد و  0باید   A0 پذیرفته می شود . A0گل   د(

 سپس:می شود. A0 بر روی رزشیوی غیر  مرتکب خطا  B0 ثانیه باقی مانده است که 21ثانیه از  8    :ثالم42-13

 A2 الف( 

 مرتکب خطای فنی می شود.،  B2   )ب

 ریباند انجام دهد.بدون آزاد باید یک پرتاب  Bاز بازیکنان تیم  یکیالف(    :فسیرت

 بدون ریباند انجام دهد.آزاد باید یک پرتاب  Aاز بازیکنان تیم  یکیب( 

پرتاب به بازی با  پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد. 2باید  A0 در هر دو مورد ، پس از اجرای پرتاب آزاد به دلیل خطای فنی ،

 ثانیه زمان دارد. A ،01تیم  ادامه می یابد.محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو از  Aداخل توسط تیم 

 

 

اگر در حین پرتاب های آزاد یک خطای طرفین یا خطاهایی با جرایم مساوی انجام شود، خطاها باید    :توضیح 42-14

 .جریمه ای اجرا نخواهد شد چهیثبت شوند و 
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 پرتاب:اولین واگذار شده است. بعد از   A0به پرتاب آزاد 2  :ثالم 42-51

 شوند.مرتکب خطای طرفین می A2و  B2بازیکن       (الف

 شوند.مرتکب خطای فنی می A2و  B2بازیکن       (ب 

بعد از  و بازی باید بطور معمولی پرتاب دوم خود را انجام دهدباید  A0ثبت شوند. بعد از آن  B2و  A2خطاها باید برای   :فسیرت

 پرتاب آزاد ادامه پیدا کند.ین آخر

پرتاب  بعد ازپرتاب آزاد وارد سبد می شود. قبل از اینکه توپ  2واگذار شده است. هر  A0 به پرتاب آزاد 2    :ثالم42-61

 آخر زنده شود:

 شوند.مرتکب خطای طرفین می A2و  B2بازیکن      (الف

 شوند.مرتکب خطای فنی می A2و  B2بازیکن      (ب

بطور معمولی  و از خط انتهایی  Bبا پرتاب به داخل توسط تیم  و بعد از آن بازی ثبت شوند B2و  A2خطاها باید برای   :فسیرت

 کند.می پرتاب آزاد ادامه پیدا ین آخربعد از 

 

 

 

در این کوارتر می باشد.این موقعیت منجر به  Bمرتکب خطا می شود.این پنجمین خطای تیم  A0 برروی B0   :ثالم42-18

با خطای فنی جریمه می شود،که به  Aوارد زمین بازی می شود اما در نزاع شرکت نمی کند.سرمربی تیم  A1نزاع می شود.

 .ثبت می شود "2B"عنوان 

پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد.یکی از  2باید  A0به دلیل ورود به زمین بازی در جریان نزاع باید اخراج شود. A1  :فسیرت

انجام دهد.بازی می بایست با پرتاب به داخل از محل خط  Aپرتاب آزاد به دلیل خطای فنی مربی تیم  2باید   Bتیم بازیکنان 

 ثانیه زمان دارد. B ،01تیم  ادامه یابد. Bپتاب به داخل در زمین جلو تیم 

 

 

 

 

 

این مورد اعالم شود،پرتاب آزاد جریمه باید بالفاصله و بدون ریباند اجرا شود.اگر خطای فنی    :توضیح 42-17

خطا و همراهان تیم خطای فنی دریافت می کند قابل  5هنگامیکه سرمربی به دلیل اخراج کمک مربی اول، ذخیره،بازیکن 

به داخل در زمین جلوتیم  پرتاب آزاد و پرتاب به داخل از محل خط پرتاب 2اجرا نیست.جریمه این خطای فنی)شامل 

 مقابل می باشد.(باید به ترتیب وقوع خطا و تخلف اجرا شود،مگر اینکه آنها لغو شده باشند.

 

 

 

بعد از حذف جرایم مساوی هر دو تیم جریمه دیگری برای اجرا  چنانچه خطاهای طرفین، وضعیت در    :توضیح 42-19

ته توپ را در اختیار داش داخل توسط تیمی که در زمان وقوع اولین خطا کنترل یا مالکیت، بازی با پرتاب به نماند باقی 

 کند.است، ادامه پیدا می

لکیت د، بازی با مانهیچ کدام از تیمها در زمان وقوع اولین خطا کنترل یا مالکیت توپ را در اختیار نداشته باش هنگامیکه

 (تناوبی ادامه پیدا می کند.)وضعیت جامپ بال
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مرتکب خطای  Bو  Aتیم  سرمربیشوند و یا دیسکالیفه می B0و  A0دوم ،اول و  کوارتردر اینتروال تایم بین    :ثالم42-21

 د. فلش مالکیت تناوبی:گردنفنی می

 می باشد. Aبه سمت تیم       (الف

 می باشد. Bبه سمت تیم       (ب

هنگامیکه می کند.   از امتداد خط مرکزی و روبروی میز منشی ادامه پیدا Aبازی با پرتاب به داخل توسط تیم   (الف   :فسیرت

توپ یکی از بازیکنان داخل زمین را لمس کند یا بطور قانونی توسط یکی از بازیکنان داخل زمین لمس شود، فلش مالکیت 

 می چرخد. Bتناوبی به سمت تیم 

زمانیکه توپ بازیکنان را .می یابداز امتداد خط مرکزی و روبروی میز منشی ادامه  Bبازی با پرتاب به داخل توسط تیم     (ب

 تغییر می کند. Aبرای تیم لمس می کند یا بصورت قانونی توسط بازیکنان لمس شود، جهت فلش مالکیت تناوبی 
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 قابل تصحیحاشتباهات   : 44ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرتاب  2اشتباه  بهمی باشد. در این کوارتر  B خطای تیم چهارمینمرتکب خطا می شود و این  A0بر روی   B0   :ثالم 44-2

د. بعد از آخرین پرتاب آزاد که وارد سبد هم می شود، بازی ادامه پیدا کرده و ساعت بازی شروع به شوواگذار می  A0آزاد به 

 ، دریبل کرده و کسب امتیاز می کند.می کندتوپ را دریافت  B2کار می کند. 

 اشتباه کشف می شود:

 قرار بگیرد. Aقبل از اینکه توپ برای پرتاب به داخل از خط انتهایی در اختیار بازیکن تیم       (الف 

 قرار می گیرد. Aبعد از اینکه توپ برای پرتاب به داخل از خط انتهایی در اختیار بازیکن تیم       (ب 

 پذیرفته می شود. B2امتیاز   :فسیرت

پرتابهای آزاد باید مردود اعالم شود و توپ برای پرتاب به داخل از  تمام و باشداشتباه هنوز قابل تصحیح می (الفدرحالت )

 واگذار شود. Aکه بازی برای تصحیح اشتباه قطع شده است، به تیم  جاییخط انتهایی 

 ( اشتباه دیگر قابل تصحیح نمی باشد و بازی ادامه پیدا می کند.ب در حالت )

داده  A0 پرتاب آزاد به 2 در این کوارتر است. B . این پنجمین خطای تیممرتکب خطا می شود A0بر روی   B0  :ثالم 44-3

در  B3 حالیکه.درپاس می دهد B3انتهایی به به اشتباه توپ را می گیرد و از خط  B2 می شود.بعد از اولین پرتاب آزاد موفق،

اجرا   A0که دومین پرتاب آزاد اشتباه  این باقی مانده است ،ثانیه  21ثانیه از  08زمین جلو و در حال دریبل زدن می باشد و 

 کشف می شود.، نشده است

 یک فاز بازی )یعنی زنده شدن توپ سپری شدنبرای اینکه اشتباه قابل تصحیح باشد، باید قبل از    :توضیح 44-1

 ، اگر حضور داشته باشد،توپ ، توسط داوران، داوران میز یا ناظر  دنزنده شو کارکردن ساعت بازی و مردن توپ( 

 شناسایی و کشف شود.

 یعنی:

 اشتباه قابل تصحیح است.                       افتداتفاق می در زمانی که توپ مرده است اشتباه 

 اشتباه قابل تصحیح است.                                                             توپ زنده می شود

 اشتباه قابل تصحیح است.                 کردن استکاردر حال یا ساعت بازی شروع به کارکرده و 

 اشتباه قابل تصحیح است.                                                                   توپ می میرد

 اشتباه دیگر قابل تصحیح نمی باشد.                                                             توپ زنده می شود

ه بازی برای تصحیح اشتباه در اختیار داشت توقفپس از تصحیح اشتباه بازی با واگذاری توپ به تیمی که توپ را در زمان 

 کند.است، ادامه پیدا می
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 بازی بایستی با پرتاب به.خود را بدون ریباند انجام دهدباید دومین پرتاب آزاد  A0 بازی باید بالفاصله متوقف شود .  :فسیرت

 ثانیه زمان دارد. B ،08تیم  ،از جاییکه متوقف شده بود و Bداخل توسط تیم 

 

 

 

 

 A0بازیکن  جای می باشد. بهدر این کوارتر  Bخطا انجام می دهد و این ششمین خطای تیم  A0 بر روی  B0   :ثالم 44-5

 آزاد داده می شود. این اشتباه کشف می شود:دو پرتاب  A2بازیکن به 

 رها شود. A2قبل از اینکه توپ در پرتاب اول از دست       (الف

 رها می شود. A2بعد از اینکه توپ در پرتاب اول از دست       (ب 

 بعد از پرتاب آزاد دوم که وارد سبد می شود.      (ج

پرتاب آزاد انجام دهد، بدون هیچ جریمه ای برای تیم  2باید  A0( اشتباه بالفاصله تصحیح می شود و الفحالت )در  :فسیرت

A. 

در از امتداد خط پرتاب آزاد  Bهای آزاد مردود اعالم می شود و بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  پرتاب )ب(،)ج(در حالت 

 ادامه پیدا می کند.زمین عقب 

خطای غیر ورزشی باشد نیز اعمال خواهد شد. در این حالت مالکیت توپ که بخشی از  B0در صورتی که خطای همین روش 

زمین  امتداد خط پرتاب آزاد دربرای پرتاب به داخل از  Bتیم به شود و توپ نیز لغو می باشدجریمه خطای غیر ورزشی می

 شود.واگذار می عقب

 نا موفق است. A0امتیازی  2،شوت شودمرتکب خطا میمی باشد ،شوت  ت اقدام بهحالدر که  A0بر روی  B0   :ثالم 44-6

                   هر  A2، دهد انجام   B0پرتاب آزاد به دلیل خطای  2که باید  A0شود. به جایاعالم می Bتیم  سرمربیدر ادامه خطای فنی 

 شود.، کشف میشود رها  A2برای سومین پرتاب آزاد از دست دهد. این اشتباه قبل از اینکه توپ پرتاب آزاد را انجام می 3

پرتاب آزاد انجام  2 .جریمه خطای فنی به صورت قانونی اجرا شده استبه دلیل  A2توسط  پرتاب آزاد انجام شده  :فسیرت

از  Bبازی با پرتاب به داخل توسط تیم بنابراین و می شود.  مردود اعالمباید  ،انجام شده است  A0 به جایکه  A2شده توسط 

 ادامه پیدا می کند. خط پرتاب آزاد در زمین عقب امتداد 

،این شودمرتکب خطا می A0بر روی  B0 ،زمانیکه بوق ساعت بازی برای پایان کوارتر سوم به صدا در می آید   :ثالم 44-7

دهد. پرتاب آزاد را انجام میدو  A0 ، A2به جای.داده می شود A0 پرتاب آزاد به 2خطای تیم در این کوارتر می باشد. ششمین

 شود.، کشف میشود رها  A2پرتاب آزاد از دست اولین برای از اینکه توپ  بعداین اشتباه 

اشد، صورت گرفته ب پرتاب کننده نا صحیحاگر اشتباه در مورد انجام پرتاب )های( آزاد توسط بازیکن    :توضیح 44-4

برای پرتاب به داخل از امتداد خط پرتاب آزاد د. توپ شونجام شده است، مردود اعالم میپرتاب )های( آزاد که به اشتباه ا

توپ برای پرتاب به داخل از نزدیکترین نقطه به محل ستی باید. اگر بازی شروع شده باشد، گردبه تیم حریف واگذار می

 اگر داورانبرای اجرا وجود داشته باشد. مگر اینکه جرایم مربوط به خطاهای دیگر ،قطع بازی به تیم حریف واگذار شود

قبل از اینکه توپ در اولین یا تنها پرتاب آزاد از دست بازیکن پرتاب کننده رها شود، متوجه این اشتباه شوند بایستی 

 بدون اینکه جریمه ای اجرا شود.بالفاصله بازیکن صحیح با بازیکن فوق جایگزین شود و 
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در زمین عقب و با  Bپرتاب آزاد باید لغو شود.کوارتر چهارم با پرتاب به داخل از امتداد خط پرتاب آزاد توسط تیم  2  :فسیرت

 ثانیه جدید شروع خواهد شد.جهت فلش مالکیت تناوبی تغییر نمی کند.  21

 

 

 

 

  

 2به جای  اشتباهیمی باشد. در این کوارتر  Bخطا انجام می دهد و این پنجمین خطای تیمی  A0بر روی  B0   :ثالم44-9

 سرمربیتوپ را به بیرون می زند.  B2توپ را در زمین دریبل می کند و  A2واگذار می شود.  A0به  به داخل پرتاب  ،پرتاب آزاد

می آورند درخواست تایم استراحت می نماید. در طول تایم استراحت داوران متوجه این اشتباه می شوند و یا به یاد  Aتیم 

 واگذار می شده است.  A0 پرتاب آزاد به  2که باید 

 پرتاب آزاد معمولی ادامه پیدا کند. آخرین مانندواگذار شود و پس از آن بازی  A0پرتاب آزاد به  2باید   :فسیرت

به جای ی اشتباهمی باشد. در این کوارتر  Bو این پنجمین خطای تیم  مرتکب خطا می شود  A0 بر روی  B0   :ثالم 44-11

 می کند،  که اقدام به شوت ناموفق   A2بر روی  B2 واگذار می شود. پس از پرتاب به داخل  A0به  اوت پرتاب آزاد، پرتاب از 2

در طول تایم استراحت . داده می شودتایم استراحت   Aتیم  بهواگذار می شود.  A2پرتاب آزاد به  2مرتکب خطا می شود و 

 واگذار می شده است. A0 به پرتاب آزاد2 اشتباه می شوند و یا به یاد می آورند که باید داوران متوجه این

          پرتاب آزاد انجام  A2 ،2سپس  . واگذار شود A0به  پرتاب آزاد 2باید  بدون اینکه بازیکنی در منطقه ریباند باشد،  :فسیرت

 پرتاب آزاد معمولی ادامه پیدا می کند. آخرین از آن بازی همانند بعدمی دهد و 

پرتاب  2به جای  ی. اشتباهدر این کوارتر است Bخطا انجام می دهد و این پنجمین خطای تیم  A0بر روی  B0   :ثالم44-11

کسب امتیاز می کند. قبل از اینکه توپ زنده شود،  A2واگذار می شود. پس از پرتاب به داخل  A0آزاد، پرتاب از بیرون به 

 داوران متوجه این اشتباه می شوند.

 ادامه پیدا می کند. به ثمرمی رسد،گل زمانیکه می شود و پس از آن بازی مانند  این اشتباه نادیده گرفته  :فسیرت

 

 

می باشد،به  B  71تیم  -A  71تیم و نتیجه بازی  ثانیه از زمان بازی در کوارتر چهارم باقی مانده است 7   :ثالم44-13

بعد از اینکه توپ یکی از بازیکنان داخل زمین را لمس می کند، ساعت است.پرتاب به داخل در زمین جلو داده شده  یک Aتیم 

در این زمان داوران متوجه توپ را وارد سبد می کند، A0ثانیه، 1ثانیه تاخیر شروع به کار می کند.با گذشت بیش از  3بازی با 

 ثانیه تاخیر شروع به کارکرده است. 3می شوند که ساعت بازی با 

امه پیدا اشتباه قطع شده بود، ادکه برای تصحیح نزدیکترین جائیبازی باید از ،پس از تصحیح اشتباه    :توضیح 44-8

 کند مگر اینکه تصحیح اشتباه شامل واگذاری پرتابهای آزاد قانونی باشد و:

تغییری در مالکیت تیمی صورت نگرفته باشد، بازی باید پس از پرتاب آزاد همانند  رخ دادن اشتباهاگر بعد از    (الف

 پرتاب آزاد معمولی ادامه پیدا کند.آخرین 

اگر بعد از وقوع اشتباه تغییری در مالکیت تیمی صورت نگرفته باشد و همان تیم کسب امتیاز نماید باید از اشتباه    (ب 

 صرفنظر شود و بازی پس از آن همانند هر گل معمولی ادامه پیدا کند.

 

 

 

 

اشتباه در نگه داشتن زمان بازی که شامل اتالف یا سپری شدن زمان بازی است، در هر زمان تا  قبل از    :توضیح44-12

 امضاء برگه امتیازات توسط سرداور قابل اصالح می باشد.
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گل باید پذیرفته  ،ه استدیرس به ثمرثانیه باقیمانده زمان بازی  7در طی گل  که با هم توافق داشته باشنداگر داوران    :فسیرت

است،بازی باید با پرتاب به داخل به کار کرده ثانیه تاخیر شروع  3عالوه بر این اگر داوران توافق داشته باشند که بازی با شود.

 ثانیه زمان ادامه یابد. 3آن و با از خط انتهایی   Bتیم توسط 
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 و اختیارات وظایف-سرداور  : 46 ماده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3یا  2وارد سبد می شود. A1یا بازی به صدا در می آید، شوت  کوارترزمانیکه بوق ساعت بازی برای پایان     :مثال 46-2

 ستند.نی مطمئن قبل از پایان زمان بازی رها شده است ، A1امتیاز توسط داوران داده می شود.داوران از اینکه شوت 

بازی از دست  ای کوارترکند که توپ بعد از پایان زمان  تائید و واضح به طور قطعیسیستم بازبینی فوری مشاهده اگر    :فسیرت

ایان که توپ قبل از پ شودثابت  سیستم بازبینی فوری مشاهدهبا  بازیکن رها شده است،امتیاز باید مردود اعالم شود.چنانچه 

 بدهند. Aامتیاز به تیم  3یا  2یا بازی از دست بازیکن رها شده است، داوران تشخیص می دهند که  کوارترزمان 

ید، آیا بازی به صدا در می  کوارترایان زمانیکه بوق ساعت بازی برای پ می باشد. امتیاز پیشتاز 2با  Bتیم     :مثال 46-3

A1  امتیاز می دهند.داوران شک می کنند که شوت  2اقدام به شوت می کند و داورانA1  ،3 .امتیازی باشد 

 روش استفاده از سیستم باز بینی فوری:    :توضیح 46-1

 سیستم بازبینی فوری بایستی توسط داوران اجرا گردد. .0

چنانچه قضاوت و یا تصمیم داوران منوط به استفاده از سیستم بازبینی فوری است ،تصمیم نهایی بایستی در  .2

 زمین بازی نشان داده شود.

پیش از استفاده از سیستم بازبینی فوری، ممکن است داوران تمام اطالعات مناسب را از داوران میز و ناظر اگر  .3

 حضور داشته باشد جمع آوری کنند.

این سرداور است که تصمیم می گیرد از سیستم بازبینی فوری استفاده شود یا خیر؟اگر که استفاده نشود  .1

 اولیه داوران پابرجا خواهد بود. ،تصمیم

پس از استفاده از سیستم بازبینی فوری ، تصمیم اولیه داور)داوران( فقط زمانی می تواند تصحیح شود که  .5

 در اختیار داوران قرار دهد. قطعی و واضح را برای تصحیح اشتباه سیستم بازبینی فوری یک مدرک 

 وارترکقبل از شروع  ، این کار باید در نهایت فوری استفاده شودیا بایستی از سیستم بازبینی  اگر قرار باشد .1

 مگر که غیر از این باشد.انجام شود.داور به امضاء برسد از اینکه برگه امتیازات توسط سر و یا قبل بعدی

ثانیه رخ داده باشد  8ثانیه یا  21دوم خطا ، تخلف اوت بازیکن شوت کننده،تخلف  کوارترچنانچه قبل از پایان  .7

م از سیستم بازبینی فوری برای تصمی قرار باشد یا اینکه زمان بازی بایستی به ساعت بازی اضافه شود .اگر که

 دارند. هر دو تیم را در زمین بازی نگه دگیری استفاده شود ، داوران بای

             چهارم یا هر یک از وقت های اضافه از سیستم بازبینی فوری استفاده    کوارتره در انتهای داوران زمانیک .8

 دارند.  می کنند ، بایستی هر دو تیم را در زمین بازی نگه

هرچه سریعتر به طور مناسب اجرا شود.چنانچه مشکل فنی برای سیستم باز  یک سیستم بازبینی فوری باید .9

 افزایش دهند.  آمده باشد ، داوران می توانند زمان مشاهده سیستم بازبینی فوری را بینی فوری پیش

مناسبی تایید نشده باشد، نمی توان از سیستم  جایگزینیاگر سیستم بازبینی فوری کار نکند،و تجهیزات  .01

 استفاده کرد. بازبینی فوری

ن شوند که افراد غیر مجاز به صفحه نمایش مطمئ ددر طول مدت استفاده از سیستم بازبینی فوری ، داوران بای .00

 سیستم بازبینی فوری دسترسی ندارند.

به صورت واضح توسط سرداور و در جلوی میز منشی  دبعد از مشاهده سیستم بازبینی فوری ، تصمیم نهایی بای .02

 ان هر دو تیم برسد.سرمربیگزارش شود و اگر نیاز باشد به اطالع 
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بینی فوری استفاده سیستم بازامتیاز می باشد در هر زمان می توان از  3یا  2برای تصمیم گیری اینکه شوت موفق     :فسیرت

 کرد.

                            یا بازی به صدا  کوارترپایان ساعت بازی برای ، بوق A1امتیازی موفق  3همزمان با شوت  تقریباً    :مثال 46-4

  هنگام شوت خط اوت را لمس کرده است. A1نیستند که بازیکن  مطمئنداوران در می آید.

وت موفق که آیا شمورد استفاه قرار بگیرد ، کوارترسیستم بازبینی فوری می تواند برای تصمیم گیری در انتهای     :فسیرت

اگر بازیکن شوت کننده یا بازی از دست بازیکن رها شده است.همچنین  کوارترانجام شده ،قبل از به صدا درآمدن بوق پایان 

ازی اعت باینکه چه مقدار زمان باید بر روی س برای تصمیم گیری  در مرتکب تخلف اوت شده باشد ، این سیستم می تواند

 ،استفاده شود.نمایش داده شود 

 A1  ثانیه به صدا در می آید.در همان زمان ، 21چهارم بوق دستگاه  کوارترمانده به پایان بازی در  0:37در    :مثال 46-5
 دستدر  مرتکب خطا می شود.داوران در مورد اینکه آیا توپ هنوز B2 در زیر سبد بر روی  A2 توپ را وارد سبد می کند و

A1  ثانیه به صدا درآمده مطمئن نیستند. 21بوده و بوق دستگاه 

ثانیه به صدا در بیاید از دست  21شوت موفق قبل از اینکه بوق دستگاه آیا به منظور تصمیم گیری در مورد  اینکه     :فسیرت

، از سیستم بازبینی فوری استفاده می شود.اگر سیستم بازبینی فوری تایید کند که توپ قبل از اینکه بوق بازیکن رها شده 

 باید اجرا شود. A2خطای جریمه ثانیه به صدا درآید از دست بازیکن رها شده است،گل قبول می شود و  21دستگاه 

ثانیه به صدا درآید از دست بازیکن رها شده  21سیستم بازبینی فوری تایید کند که توپ بعد  از اینکه بوق دستگاه  چنانچه

 صرف نظر شود. A2است،گل قبول نمی شود و باید از خطای 

توپ  A1  ، همزمانثانیه به صدا در می آید. 21چهارم بوق دستگاه  کوارترمانده به پایان بازی در  0:37در     :مثال 46-6

بوده  A1 در دست مرتکب خطا می شود.داوران در مورد اینکه آیا توپ هنوز A2 در زیر سبد بر روی B1 را وارد سبد می کند و

 ثانیه به صدا درآمده مطمئن نیستند. 21و بوق دستگاه 

ثانیه به صدا در بیاید از دست  21به منظور تصمیم گیری در مورد  اینکه آیا شوت موفق قبل از اینکه بوق دستگاه     :فسیرت

بازیکن رها شده ، از سیستم بازبینی فوری استفاده می شود.اگر سیستم بازبینی فوری تایید کند که توپ قبل از اینکه بوق 

 باید اجرا شود. B1خطای جریمه ن رها شده است،گل قبول می شود و ثانیه به صدا درآید از دست بازیک 21دستگاه 

ثانیه به صدا درآید از دست بازیکن رها شده  21سیستم بازبینی فوری تایید کند که توپ بعد  از اینکه بوق دستگاه  چنانچه

 صرف نظر شود. B1است،گل قبول نمی شود و باید از خطای 

             داور تخلف تداخل را اعالم    اقدام به شوت می کند. A1 ،چهارم کوارترمانده به پایان بازی در  01:0در     :مثال 46-7

 داوران مطمئن نیستند که آیا توپ در سیر نزولی به سمت سبد بوده است. می کند.

 استفاده کرد. فوری می توان از سیستم  بازبینی ،در مورد اینکه تخلف تداخل به درستی اعالم شده     :فسیرت

 اگر سیستم بازبینی فوری تایید کند  که توپ در مسیر نزولی به سمت سبد بوده است، تخلف تداخل صحیح می باشد.

 .نبوده است،این یک موقعیت جامپ بال می باشدکه توپ در مسیر نزولی به سمت سبد سیستم بازبینی فوری تایید کند اگر 
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توپ پس از برخورد با تخته و قدام به شوت می کند.ا  A1 ،چهارم کوارترمانده به پایان بازی در ثانیه  38در    :مثال 46-8

 را قانونی می داند وتخلف تداخل اعالم نمی کند. B1لمس می شود.داور لمس توپ توسط  B1در مسیر حلقه توسط 

  اعالم کرده باشد.زمانی استفاده می شود که داور تخلفی را  سیستم  بازبینی فوری    :فسیرت

در  B2توپ را برای پرتاب به داخل در اختیار دارد که  A1،چهارم کوارترمانده به پایان بازی در ثانیه  11در    :مثال 46-9

برخورد می کند و خطای غیر ورزشی او اعالم می شود.داوران مطمئن نیستند ، موقعی که خطا اعالم شده   A2داخل زمین با 

 بوده است. A1توپ هنوز در دستان 

به   یاکاهش خطا باید به عنوان یک خطای شخصی جریمه  در هر زمان از بازی می توان برای تصمیم گیری اینکه     :فسیرت

 کرد.استفاده  ، از سیستم  بازبینی فوریافزایش یابدخطای غیر ورزشی عنوان 

همچنان  B2،رخ داده است ،خطای اگر سیستم بازبینی فوری تائید کند که خطا قبل از اینکه توپ از دست بازیکن رها شود 

 خطای غیر ورزشی می باشد.

بوده  ،رخ داده است   A2اگر سیستم بازبینی فوری تائید کند که خطا بعد از اینکه توپ از دست بازیکن رها شده و در دست 

 به عنوان خطای شخصی اعالم می شود. B2،خطای 

با آرنج به  B1اعالم می شود.داوران مطمئن نیستند که  A1به دلیل ضربه با آرنج به  B1خطای غیر ورزشی     :مثال 46-11

A1 .ضربه زده است 

نوان به عباید در هر زمان از بازی می توان برای تصمیم گیری اینکه خطای شخصی ،غیر ورزشی  یا دیسکالیفه     :فسیرت

 کرد.استفاده  ، از سیستم  بازبینی فوریخطای فنی در نظر گرفته شود

 نیفتاده است ،خطای غیر ورزشی به خطای فنی کاهش می یابد.اگر سیستم بازبینی فوری تائید کند که هیچ برخوردی اتفاق 

 اعالم می شود.داوران از اینکه این خطا ، خطای غیر ورزشی بوده است ، شک دارند. B1خطای شخصی     :مثال 46-11

افزایش  ربیشتجریمه با  یخطای عنوانخطای شخصی به جریمه در هر زمان از بازی می توان برای تصمیم گیری اینکه     :فسیرت

می توان از ن  هیچ گونه برخوردی را تائید نکند،سیستم باز بینی فوری  اما اگرکرد.استفاده  ، از سیستم  بازبینی فورییابد

 خطای شخصی صرف نظر کرد.

در یک موقعیت ضد حمله در حالیکه بین او و حلقه حریف هیچ بازیکن مدافعی حضور ندارد به سمت   A1    :مثال 46-12

برخورد می کند.داور خطای غیر ورزشی  A1از کنار با  بازویش در تالش برای بدست آوردن توپ با  B1 سبد دریبل می زند .

B1  را اعالم می کند.داور در مورد اینکه خطای غیر ورزشیB1 درستی اعالم شده باشد ، شک  دارد.ه ب 

به ا ی به خطای شخصی کاهش یابد غیر ورزشی جریمه خطای در هر زمان از بازی می توان برای تصمیم گیری اینکه     :فسیرت

مسئول  A1حتی اگر سیستم باز بینی فوری نشان دهد که کرد.استفاده  ، از سیستم  بازبینی فوریافزایش یابددیسکالیفه 

تغییر   A1برای بازیکن مهاجم  نمی تواند B1بوده است.خطای غیر ورزشی بازیکن مدافع  B1برخورد با ضربه زدن به بازوی 

 کند.تصمیم اولیه داور معتبر می ماند.
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به این خطا باید جریمه که  مطمئن نیستندداور اعالم می کند. A1 را بر روی دریبل کننده  B1 داور خطای    :مثال 46-13

  .افزایش یابدخطای غیر ورزشی 

از  ،افزایش یابدغیر ورزشی  خطای شخصی به خطایجریمه در هر زمان از بازی می توان برای تصمیم گیری اینکه     :فسیرت

خطای  بوده است. B1مسئول برخورد با  A1حتی اگر سیستم باز بینی فوری نشان دهد که  کرد.استفاده  سیستم  بازبینی فوری

 تغییر کند.تصمیم اولیه داور معتبر می ماند.  A1نمی تواند برای بازیکن مهاجم  B1بازیکن مدافع 

 یا بازی به صدا  در می آید.داوران  کوارتر، بوق ساعت بازی برای پایان  A1همزمان با شوت موفق  تقریباً    :مثال 46-41

 .ثانیه رخ داده است ،شک دارند 21در مورد اینکه تخلف 

رد ،که آیا مورد استفاه قرار بگییا  وقت اضافه  کوارترسیستم بازبینی فوری می تواند برای تصمیم گیری در انتهای     :فسیرت

همچنین اگر تخلف  یا بازی از دست بازیکن رها شده است. کوارترشوت موفق انجام شده ،قبل از به صدا درآمدن بوق پایان 

رخ داده باشد ، این سیستم می تواند در تصمیم گیری برای  اینکه چه مقدار زمان باید بر روی ساعت بازی نمایش  ثانیه 21

 داده شود ،استفاده شود.

 یا بازی به صدا  در می آید.داوران  کوارتر، بوق ساعت بازی برای پایان  A1همزمان با شوت موفق  تقریباً    :مثال 46-51

 .ثانیه شده است ،شک دارند 8مرتکب تخلف  Aدر مورد اینکه تیم 

ق مورد استفاه قرار بگیرد ،که آیا شوت موف کوارترسیستم بازبینی فوری می تواند برای تصمیم گیری در انتهای     :فسیرت

            ثانیه  8همچنین اگر تخلف  یا بازی از دست بازیکن رها شده است. کوارترانجام شده ،قبل از به صدا درآمدن بوق پایان 

می توان از این سیستم  ، در تصمیم گیری برای  اینکه چه مقدار زمان باید بر روی ساعت بازی نمایش داده شود ، شده باشد

 .کرد استفاده

                    یا بازی به صدا در کوارترزمانیکه بوق ساعت بازی برای پایان  امتیاز پیشتاز می باشد. 2با  B تیم    :مثال 46-61

 می باشد. Bتیم این پنجمین خطای که در حال دریبل می باشد ،مرتکب خطا می شود.A0  بر روی B0 می آید،

 برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا خطا قبل در انتهای کوارتر یا هر وقت اضافه  می توان ازسیستم بازبینی فوری    :فسیرت

 ساعت بازی به زمان باقی مانده برمیگردد.پرتاب آزاد را انجام دهد. 2باید   A0استفاده کرد.،از پایان زمان بازی رخ داده است 

در همین  تقریباً شوت او وارد سبد نمی شود.روی او مرتکب خطا می شود. بر B0کند و  اقدام به شوت می  A1  :مثال 46-71

 به صدا در می آید. کوارترزمان بوق ساعت بازی برای پایان  

 برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا خطا قبل ازدر انتهای کوارتر با وقت اضافه  می توان از سیستم بازبینی فوری    :فسیرت

 به صدا درآمدن بوق ساعت بازی رخ داده است ،استفاده کرد.

 ،زمان باقی مانده بر روی ساعت بازی باید اصالحرخ داده است کوارتراگر سیستم بازبینی فوری تائید کند که خطا قبل از پایان 

 .گرددشود و پرتاب های آزاد اجرا 

شود و هیچ  صرف نظرباید  B0،ازخطای رخ داده است کوارتراز پایان  بعدسیستم بازبینی فوری تائید کند که خطا  چنانچه

دنبال بعدی  کوارتردر بازی خطای غیر ورزشی یا دیسکالیفه باشد و  B0داده شود، مگر اینکه خطای  A0پرتاب آزادی نباید به 

 می شود.
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هر دو تالش می کنند که کنترل توپ را بدست آورند،  B0و  A0اول ، زمانیکه  کوارترمانده به پایان  5:53در  :مثال 46-81

                                 پرتاب به داخل دادهبرای  Aتوپ به تیم  .اوت می رود  و به توپ بر روی زمین و کنار خط مرکزی غل می خورد

 داوران مطمئن نیستند که چه کسی توپ را به اوت زده است.می شود.

داوران نمی توانند از سیستم بازبینی فوری به منظور تشخیص اینکه کدام بازیکن توپ را به اوت زده در این زمان     :فسیرت

تهای اضافه نشان دهد،    ریک از وقهچهارم یا  کوارتردقیقه یا کمتر را در  2زمانی که ساعت بازی فقط  . ،استفاده کنند است

 کرد.می توان از سیستم بازبینی فوری استفاده 

امتیاز می دهند.داوران در مورد اینکه شوت از منطقه  3شوت می کند ،توپ وارد سبد می شود و داوران  A0   :مثال46-91

 امتیازی انجام شده است،مطمئن نمی باشند. 3

می توان امتیاز حساب شود ،  3یا  2در هر زمان از بازی به منظور تصمیم گیری در مورد اینکه شوت موفق باید     :فسیرت

باید در اولین فرصت ، هنگامیکه ساعت بازی کار نمی کند یا توپ مرده  این سیستماز  ازسیستم بازبینی فوری استفاده کرد.

 :بر اینالوه عشود. استفاده

دقیقه یا کمتر را نشان می دهد ، به محض  2 وقت های اضافه هر یک از  چهارم یا  کوارترموقعی که ساعت بازی در  .0

 اینکه توپ وارد سبد شود یا اینکه ساعت بازی متوقف شود می توان از سیستم بازبینی فوری استفاده کرد.

تایم الم شد ،زمانیکه سیستم بازبینی فوری استفاده شد یا تصمیم برای استفاده از سیستم بازبینی فوری اع .2

 شده می تواند لغو شود . خواستاستراحت و تعویض در

در مورد بازیکن صحیح که باید پرتاب آزاد داوران  پرتاب آزاد داده می شود. 2خطا می کند و  A0بر روی  B0   :مثال46-21

 .مطمئن نیستند را انجام دهد،

،در هر زمان از بازی به منظور تشخیص  رها شودپرتاب کننده در اولین پرتاب آزاد  از دستقبل از اینکه توپ تا     :فسیرت

رتاب پ سیستم بازبینی فوریاما اگر  پرتاب کننده صحیح پرتاب های آزاد ، می توان ازسیستم بازبینی فوری استفاده کرد.

رای بنادرست  بازیکن اجازه دادن  به یک یک اشتباه قابل تصحیح در رابطه با کننده نادرست پرتاب آزاد را تائید می کند ، 

ر دتوپ  .پرتاب های آزاد انجام شده و مالکیت توپ اگر بخشی از جریمه باشد،باید لغو شود پرتاب آزاد روی داده است .  اقدام

 برای پرتاب به داخل از امتداد خط پرتاب آزاد به تیم حریف داده می شود.زمین عقب 

                          بازیکنان بیشتری وارد درگیری به دنبال آن  یکدیگر می کنند وبه  مشت زدنشروع به  B0و  A0   :مثال46-21

 نظم را در زمین بازی برقرار می کنند.  داورانمی شوند. بعد از چند دقیقه، 

که در طول درگیری وارد زمین بازی  اعضاء و همراهان تیم  شخیصمی توانند برای ت داورانزمانی که نظم برقرار شد،     :فسیرت

از موقعیت درگیری، تصمیم نهایی  قطعی استفاده کنند. بعد از جمع آوری شواهد واضح و  فوری بازبینیسیستم  از شدند، 

 . گردداعالم می هر دو تیم  سرمربیگزارش داده می شود و به  منشیتوسط داور در مقابل میز 

                           پاس  A2توپ را به  طولیدر نزدیکی خط  A0است،  مانده باقی هدر وقت اضافاز زمان بازی  0:15   :مثال46-22

خارج از زمین بوده  A2به  پاس اقدام  ازقبل  A0که  شک دارند داوران. به خارج از زمین می رود B0.توپ با ضربه می دهد

 است. 

ی استفاده بینی فورزسیستم بانمی توان از  ،بازیکن یا توپ خارج از زمین بودهکه آیا اینبرای تصمیم گیری در مورد     :فسیرت

 . کرد
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پرتاب به که توپ به خارج از زمین می رود. توپ برای  ،چهارم باقی مانده است کوارتراز زمان بازی در  0:37   :مثال46-23

توپ به باعث شده  کدام بازیکنکه  مطمئن نیستند داوراناستراحت می گیرد. تایم Aداده می شود و تیم  Aبه تیم  داخل

  .خارج از زمین برود

برای تعیین بازیکنی که باعث شده توپ به  دقیقه یا کمتر را در کوارتر آخر نشان می دهد، 2زمانیکه ساعت بازی    :فسیرت

ود آغاز می شوقتی فقط تایم استراحت دقیقه یک  زمان بینی فوری استفاده کرد.زسیستم بااز  ،می توانخارج از زمین برود

 تمام شده باشد. بینی فوریزسیستم بااز استفاده که 

  

 

موفقیت شوت . اقدام به شوت می کند A0، هنگامیکه بوق ساعت بازی برای پایان مسابقه به صدا در می آید   :مثال46-52

بیان می کند که بازی توسط  Bتایید شده در زمین بازی وجود ندارد، اما مدیر تیم  سیستم بازبینی فوریآمیز است. 

 . دهد ارائه می داوران  تیم از زاویه باال ضبط شده است و فیلم را برای بازبینی به این فیلمبرداران 

 نخواهد شد.  پذیرفتهبازبینی     تفسیر:

 

 

                   توپ را به سمت زمین جلو دریبل  Aاست،تیم  دوم باقی مانده کوارترثانیه از زمان بازی در  12.2   :مثال46-27 

  ثانیه خاموش شده اند و کار نمی کنند. 21بازی و دستگاه در این لحظه داوران متوجه می شوند که ساعت می زند.

به منظور تعیین اینکه چه مقدار زمان باید بر روی هر دو دستگاه نشان داده شود  .بازی باید بالفاصله متوقف شود    تفسیر:

و از نزدیکترین  A با پرتاب به داخل برای تیم ستیمی تواند استفاده شود.بازی بایسیستم بازبینی فوری از در هر زمان از بازی ،

 ادامه پیدا کند. ،ف شده بودقجایی که متو

 

 

 

 

اده درباره امکان استف سرمربی هر دو  و به تائید می کندرا  سیستم باربینی فوریقبل از بازی، داور    :توضیح46-24

 داور می توان برای بازبینی استفاده کرد. سرید شده توسط ئتا سیستم بازبینیاز آن اطالع می دهد. فقط از 

 

دارد به منظور ثانیه به درستی عمل نکرد ، سرداور اختیار  21بعد از اینکه ساعت بازی یا دستگاه    :توضیح46-26

 اینکه چه مقدار زمان باید تصحیح شود از سیستم بازبینی فوری استفاده کند.
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