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قابل اجرا  بازی موقعیتهایتمام ی برا 3به  3نسخه منتشر شده قوانین رسمی بسکتبال   آخرین

ذکر  3به  3قوانین و یا تفسیر رسمی بسکتبال  حتی اگر آن موقعیتها مشخصا در باشد، می

 نشده باشد.

موقعیتهای کاربردی و  درهدف از این مقاله بکارگیری و اجرای مفاهیم و قواعد کتاب قانون 

 بوجود بیاید.  3به  3بخصوصی است که ممکن است در طول بازی 

به آن صریحا اشاره نشده، قدرت تام و  3 به 3که در قوانین و یا تفسیر بازی در مواردی 

  است. گیری در اختیار داورصالحیت در تصمیم

مطلب در مورد مواد قانون این منابع برای جلوگیری از هر گونه شبهه )تردید( در سراسر 

 وتاه.نسخه ک -3به  3رجوع کنید به اخرین نسخه منتشر شده قوانین بسکتبال 

 

  د.انهایی که با زرد مشخص شده به روز شده قسمت
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  مین و توپ. ز1

 

 

 بعاد قانونی زمیناشود.انجام می با یک حلقهو  3به  3بازی در زمین بسکتبال  1-1

زمین دارای یک حلقه قانونی با سایز باشد. متر در طول می 11و  متر در عرض 15،  3به  3

 (، و منطقه نیم75/6(، خط دو امتیازی )80/5ب پنالتی )زمین بسکتبال که شامل خط پرتا

استفاده  توان از نیمه زمین سنتی )عادی( بسکتبالباشد. میدایره نوشارژ در زیر حلقه می

 کرد. 

 . شوداستفاده  هاهدر همه ردباید  3به3از توپ رسمی )قانونی(  1-2

 

 نکته: 

انجام شود و با توجه به فضای قابل دسترس  همه جا توانددر سطح خیابانی می 3 به 3 بازی -1

فیبا باید مطابق با مشخصاتی که در باال  3به  3ای رسمی هاگرچه رقابتشود. زمین خط کشی می

 ضربه گیر پوشانده شود.  باشد. میله ساعت شوت باید با ،آمده

)شامل زیر  3به  3ی نای جهاهای المپیک، رقابتهمسابقات رسمی فیبا عبارتند از: رقابت -2

سال، تور  23زیر  ملتهاسال(، لیگ  17)شامل زیر  ایهمسابقات منطق ،سال(23سال و زیر 18

 بانوان.  3به  3و سری مسابقات  CHALLENGERS 3x3، مسابقات 3به  3جهانی 

 

 . تیم ها2
 

 

  بازیکن در زمین و یک ذخیره(. 3اشد )بمی نفر 4هر تیم شامل 

ندارد.از راه دور و از روی صندلی تماشاچیان نیز مجاز به نکته: مربی در زمین حضور 

 باشد. مربیگری نمی

 

کند و بیرون از زمین بازی نشسته، بازی، فردی که به عنوان مربی کار میدر طول  :1-2مثال 

 افتد: کند. این وضعیت اتفاق میبازیکنان را راهنمایی می

  در زمان بازی  •                      

 زمان تایم استراحت  در •

 

بیرون زمین مکالمه یا مبادله  در هر دو مورد بازیکنان نباید با هیچ فردی :1-2تفسیر 

داشته باشند. مبادله نامناسب با افراد بیرون از زمین یا هرگونه حالتی که نشان دهنده 

اشد. به بمیارتباط بین بازیکنان و مربیان در طول بازی باشد شامل یک رفتار غیر ورزشی 

مسئول مسابقات  شود، هر تخلف بعدی خطای فنی به همراه خواهد داشت.میتیم یک اخطار داده 

 ممکن است داور را از این گونه تخلف آگاه نماید. 
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  . داوران مسابقه3

 

 

 شود. میداور میز و سرپرست مسابقات اگر بود، اداره  3داور و  2 حداکثر بازی با

 

 باشد. میبقات خیابانی نشامل مسا 3ماده  نکته:

 

 تذکر: 

نظمی یبعالوه بر داوران میز، مسئول مسابقات )درصورت حضور( ممکن است داور را از هرگونه  

 آگاه نماید. 3به  3نقض قوانین داخلی فیبا، قوانین رسمی یا تفسیر قوانین در 

  

 

تواند به قضاوت نمی بیند ودقیقه بعد از شروع بازی یکی از داوران آسیب می3  :1-3مثال 

 ادامه دهد. 

 

دقیقه بعد از اتفاق   5 اگر داور به دلیل آسیب دیدگی یا هر دلیل دیگری تا :1-3تفسیر 

داور  کند.وظایف خود نباشد، بازی ادامه پیدا می دادن پیش آمده، قادر به ادامه

ایگزینی داور باقیمانده به تنهایی بقیه بازی را قضاوت خواهد کرد، مگر اینکه امکان ج

آسیب دیده با داور ذخیره واجد شرایط وجود داشته باشد. داور باقیمانده پس از مشورت با 

 گیرد. برگزارکنندگان در مورد داور جایگزین تصمیم می

 

 

 . شروع بازی 4

 

 

 کنند. قبل از بازی هر دو تیم بطور همزمان خود را گرم می 4-1

 

شود. تیمی که برنده پرتاب سکه شود سکه معین می اولین مالک زمین بوسیله پرتاب 4-2

کند: یا مالکیت توپ در شروع بازی و یا هرکدام از این شرایط را که بخواهد انتخاب می

 مالکیت توپ در شروع وقت اضافه.

 

    بازیکن آماده بازی در زمین نباشند بازی شروع نخواهد شد.  3اگر یکی از تیمها با  4-3

  

                                             باشد.میبرای مسابقات خیابانی اجباری ن 3-4نکته: بند 
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باشد. مالک توپ در شروع می 51برابر قانونی بازی، نتیجه بازی  درپایان وقت :1-4مثال 

بدلیل رفتار  B1بوده است. در زمان اینتروال بازی، قبل از وقت اضافه  Aبازی تیم 

 کند. داور خطای فنی )تکنیکال فول( دریافت میغیرمحترمانه با 

 

یک پرتاب آزاد بدون ریباند  Aقبل از شروع وقت اضافه، یکی از بازیکنان تیم  :1-4تفسیر 

 اشد. بمیمالک توپ در شروع وقت اضافه  Bدهد. تیم انجام می

 

مسابقه با  در زمان برنامه ریزی شده برای شروع Bدر مسابقات رسمی فیبا، تیم  :3-4مثال 

 باشد. نفر آماده بازی می 3کمتر از 

 

 3تواند به تعویق بیفتد )در مسابقات رسمی دقیقه می 5  شروع مسابقه تا حداکثر :3-4تفسیر 

تواند این زمان را تغییر دهد(. اگر ورزشی بنا برصالحدید خود می ناظر/سرپرستفیبا،  3به 

باید آغاز  بالفاصله ه و آماده بازی گردد، بازیدقیقه وارد زمین شد 5  بازیکن غایب قبل از

باخت فنی جریمه  Bدقیقه نرسد و آماده بازی نباشد، تیم  5  گردد. اگر بازیکن غایب قبل از

 کند. دریافت می

 

بدلیل آسیب دیدگی یا اخراج از زمین با  Aفیبا تیم  3به  3در مسابقات رسمی  :4-4مثال 

 افتد:شود و این در دو حالت اتفاق میحاضر مینفر در زمین مسابقه  3کمتر از 

 پیش از شروع بازی  •

 بعد از شروع بازی    •

 

 باشد. الزام حضور حداقل سه بازیکن در زمین، فقط برای شروع بازی می :4-4تفسیر 

تواند بازی را می Aتواند شروع شود، در صورتیکه در حالت ب( تیم در حالت الف(: بازی نمی

بعد از شروع بازی هر تیم باید حداقل با یک بازیکن در  نفر ادامه دهد. 3ز با کمتر ا

 زمین حاضر باشد.

 

 Aتیم  به دلیل آنکه  کند.دیدگی بازی را ترک میآسیب  به دلیل A1در طول بازی  :5-4مثال 

تواند بازی را با دو نفر باقیمانده ادامه دهد. از آنجایی که بازیکن ذخیره ندارد، می

بازیکن بر روی  1در حالیکه  ،نیز به هر دلیلی Bکند، تیم بازیکن بازی می 2با  Aم تی

  گیرد با دو بازیکن بازی کند.تصمیم می ،صندلی تعویض نشسته

 

  Bشود. حتی اگر تیم مینفر پذیرفته  2مبنی بر بازی کردن با  Bتصمیم تیم  :5-4تفسیر 

از آنها باید در زمین بازی حضور داشته  بازیکن آماده داشته باشد، حداقل یک نفر 3

  باشند.
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به خاطر به کار بردن الفاظ غیرمحترمانه با داور،  B1قبل از شروع بازی،  :6-4مثال: 

 کند. میخطای فنی دریافت 

 

یک پرتاب آزاد بدون ریباند  Aقبل از شروع مسابقه، یکی از بازیکنان تیم  :6-4تفسیر 

ل از شروع بازی یک پرتاب پنالتی برای تیم مقابل به همراه دهد. فول فنی قبمیانجام 

  ود. شمیسکه آغاز روند نتیجه  خواهد داشت. بعد از آن بازی با

 

 

 . کسب امتیاز5
 

 

 امتیاز خواهد داشت.  1امتیازی(  1هر شوتی از داخل قوس )منطقه  5-1

 شت. امتیاز خواهد دا 2امتیازی(  2هر شوتی از خارج قوس )منطقه  5-2

  امتیاز خواهد داشت.  1هر پرتاب آزاد موفق  5-3

 

هایی که تیم مدافع مالکیت را به دست بیاورد و بدون اینکه توپ را در تمام موقعیتتذکر: 

توپ را  ،تیم ، گل پذیرفته نیست. به این دلیل کهاز قوس خارج نماید کسب امتیاز نماید

شامل ضربه کنترل شده و شوت بعد از ریباند  قبل از اقدام به شوت از قوس خارج نکرده، که

(put-back)  باشد.میهم 

هایی که تیم مدافع ریباند دفاعی را با ضربه به داخل حلقه بزند، بدون در تمام موقعیت

اینکه کنترل توپ را به دست بیاورد یا پاس را قطع کند و یا به توپ بدون اینکه دریبل 

ود و گل به نام آخرین بازیکنی از تیم حمله که مالک شمیبزند ضربه بزند، گل پذیرفته 

 صورت بگیرد گلامتیازی  1مسیر یا ضربه در منطقه شود. اگر این تغییر میبوده ثبت 

 امتیاز خواهد بود. 2امتیازی صورت بگیرد ارزش گل  2 درمنطقه گراو  خواهد بود  امتیازی ا

 

کند. توپ در قوس صعودی کسب امتیاز رها میامتیازی برای  2توپ را از منطقه  A1 :1-5  مثال

شود، توپ به حرکت می به طور قانونی لمس پریدهیازی امت 1 از منطقهخود توسط بازیکنی که 

 توسط: شود. خود ادامه داده و وارد حلقه می

 بازیکن حمله    •

 بازیکن دفاع    •

امتیازی  1لی که از منطقه گ ارزش گل بستگی به مکانی که توپ رها شده دارد. :1-5  تفسیر

خواهد داشت. در هر  امتیاز 2 ،رها شودمتیازی ا 2امتیاز و گلی که از منطقه  1رها شود، 

تعلق  Aامتیاز به تیم  2امتیازی رها کرده،  2توپ را از منطقه  A1دو حالت از آنجایی که 

 . گیردمی
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 شود:میه و توپ وارد سبد به توپ ضربه زد B1باشد که میدر حال دریبل  A1 : 2-5  مثال

• A1  .داخل قوس قرار دارد 

 گیرد. میتعلق  A1امتیاز به  1امتیازی بوده،  1در منطقه  A1: از آنجایی که 1-2-5  تفسیر

•  A1  .خارح قوس قرار دارد 

 گیرد.میتعلق  A1امتیاز به  2امتیازی بوده،  2در منطقه  A1از آنجایی که  : 2-2-5تفسیر 

 

 شود: میمنحرف شده و وارد سبد  B1دهد که توپ بوسیله  میپاس  A2توپ را به  A1 : 3-5مثال 

•  A1  .داخل قوس قرار دارد 

 رد. گیتعلق می    A1امتیاز به  1امتیازی بوده، 1در منطقه  A1: از آنجایی که 1-3-5تفسیر 

•  A1  .خارح قوس قرار دارد 

 

 گیرد.میتعلق  A1امتیاز به  2امتیازی بوده،  2ه در منطق A1از آنجایی که  : 2-3-5تفسیر 

 

 

 

  برنده مسابقهزمان بازی/ . 6

 

 

باشد. زمان بازی هنگامی که توپ مرده و یا می ایهدقیق 10 یک زمان زمان قانونی بازی 6-1

 کند وقتی: میبازی دوباره آغار به کار  زمانشود. نگام پرتاب پنالتی متوقف میدر ه

 

تبادل توپ، بعد از کامل شدن تبادل توپ، توپ در اختیار مهاجم قرار  در زمان   • 

 گیرد.

 بعد از اخرین پرتاب آزاد موفق، تیم حمله بعدی مالکیت توپ را بدست بیاورد.     • 
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به هر کدام باشد، توپ میزمانی که توپ زنده  از آخرین پرتاب آزاد ناموفق،بعد    • 

 لمس شود.  آنانبوسیله هر کدام از کرده و یا برخورد زمین از بازیکنان درون 

 

یا بیشتر برسد، برنده  21قبل از به پایان رسیدن زمان قانونی، اگر تیمی به امتیاز  6-2

کند )نه در زمان وقت بازی خواهد بود. این قانون فقط در مورد زمان قانونی بازی صدق می

 اضافه(.

 

و یابد میبازی در یک وقت اضافه ادامه  بود،ی اگر امتیاز در پایان وقت مسابقه مساو 6-3

دقیقه زمان اینتروال منظور خواهد شد. اولین تیمی که در وقت  1قبل از شروع وقت اضافه 

 امتیاز کسب کند، برنده مسابقه خواهد بود.  2اضافه 

 

ت آماده بازی نباشد، باخبازیکن  3با  تیمی که در زمان تعیین شده برای شروع مسابقه، 6-4

ثبت  W-0یا  W-0کند. در مورد باخت فنی جریمه، نتیجه بازی دریافت می فنی جریمه

برای تیم برنده نتیجه این مسابقه در باشد(. برنده می - WINنشان دهنده  Wشد )خواهد

 ه برای تیم بازنده نتیجهشود، در حالی کمیزمان محاسبه میانگین امتیاز درنظر گرفته ن

شود. یک تیم بعد میصفر امتیاز در نظرگرفته امتیازات، میانگین حاسبه مدر زمان  این بازی

 حاضر نشدن باید از دور مسابقات اخراج شود.  باخت فنی یا در صورتاز دومین 

 

 قبل از اتمام بازی به هر دلیلی از زمین خارج شود و یا به دلیل یک تیم در صورتی که 6-5

خورد. در مورد ترک کند، باخت فنی غفلت می ین رادیدگی یا اخراج همه بازیکنان زمآسیب 

یا باخت فنی ثبت شود،  تواند بین اینکه امتیاز را نگهداردتیم برنده میوضعیت باخت غفلت، 

 یکی را انتخاب کند. در حالیکه تیم مقصر در هر حالتی امتیازش صفر خواهد بود. 

از دور مسابقات خارج خواهد کند، میتیمی که بازی را بعلت غفلت و یا باخت فنی واگذار  6-6

 شد.

 

  نکته:

یا امتیاز الزم برای پایان  اگر ساعت زمان بازی در دسترس نباشد، طول زمان بازی و.1

پیشنهاد فیبا هماهنگ کردن طول زمان  گردد.میتعیین بنا به صالحدید برگزارکننده، بازی، 

 21دقیقه،  21 -امتیاز 15دقیقه،  15 -امتیاز 10دقیقه،  10باشد )امتیاز برد می بازی با

 امتیاز(. 

 باشد. میبرای رویدادهای خیابانی الزامی ن 4-6ماده . 2

 

متیازی به ا 1 یک گل A1باشد بازیکن مساوی می 20- 20در حالیکه امتیاز بازی  :1-6مثال 

 افتد: میرساند. این اتفاق میثمر 

 به پایان زمان بازی مانده دقیقه  2      •

 

 خواهد بود.  Aبه سود تیم  20-21برنده بازی خواهد بود. نتیجه نهایی  Aتیم  :1-1-6تفسیر 

 در وقت اضافه بازی       •
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امتیاز کسب کند برنده  2. در زمان اضافه تیمی که کندمیپیدا بازی ادامه  :2-1-6تفسیر 

 بازی خواهد بود. 

 

شود، شوت به ثمر باشد خطا میت قوس میکه در حال شوت کردن از پش A1بر روی  :2-6مثال 

 :افتدرسد. این اتفاق میمی

 باشد. برابر می 20-20در حالیکه امتیاز  بازی ماندهباقیمانده دقیقه  1 در •

 

باشد. می B 20و تیم  A 22برنده بازی خواهد بود. نتیجه نهایی تیم  Aتیم  :1-2-6تفسیر 

آزاد و مالکیت توپ  (ایه)باشد. از پرتابمی 22ازی بیشترین امتیاز ممکن در زمان قانونی ب

 بعد از خطا صرفنظر خواهد شد. 

 

 باشد.برابر می 21- 21در زمان وقت اضافه در حالیکه امتیاز       •

 

باشد می B 21و تیم  A 23 برنده بازی خواهد بود. امتیاز نهایی تیم Aتیم  :2-2-6تفسیر 

باشد. از پرتاب)های( آزاد و مالکیت توپ بعد می 23افه بیشترین امتیاز ممکن در زمان اض

 از خطا صرفنظر خواهد شد. 

 که از منطقه A1باشد، روی بازیکن می 51در حالیکه امتیاز بازی برابر  :3-6مثال 

می Bاین دهمین خطای تیمی تیم گیرد. باشد، خطا صورت ميمی امتیازی در حال شوت کردن 2

 شوت موفق است.یابد. مین بازی در زمان قانونی بازی به صدا درباشد. همزمان بوق پایا

 

نرسیده، به  21به امتیاز هنوز  Aپذیرفته شود از آنجایی که تیم باید  A1گل  :3-6تفسیر 

شود و نتیجه نهایی با میبرنده مسابقه  Aگردد. تیم میپرتاب آزاد واگذار  A1 2بازیکن 

گردد. از آنجایی که زمان بازی به اتمام رسیده است، یمتعیین  A1ای آزاد هاحتساب پرتاب

 دهد.میاز دست  مالکیت توپ را Aتیم 

 

 

 . خطاها/ پرتاب های آزاد7
 

 

تعداد گیرد. بازیکنان بر اساس خطای تیمی در موقعیت جریمه قرار می 6هر تیم بعد از  7-1

 .16بر اساس ماده شوند خطای شخصی محروم نمی

بازیکن در حال شوت انجام گیرد، تعداد پرتاب هایی که به بازیکن واگذار اگر خطا روی  7-2

 باشد: میشود اینگونه می
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 2پرتاب آزاد،  1و عالوه بر آن، محاسبه شده موفق باشد، گل رها شده اگر شوت   •  

 گردد. میپرتاب آزاد بخاطر هفتمین خطای تیمی واگذار 

پرتاب آزاد  2پرتاب آزاد،  1س ناموفق باشد، اگر شوت رها شده از منطقه داخل قو  • 

 گردد. میبخاطر هفتمین خطای تیمی واگذار 

 پرتاب آزاد.  2اگر شوت رها شده از پشت  قوس ناموفق باشد،    • 

 

شود. جریمه اولین خطای خطای تیمی درنظرگرفته می 2برای خطای غیرورزشی و دیسکالیفه  7-3

باشد. تمامی خطاهای دیسکالیفه زاد بدون مالکیت توپ میپرتاب آ 2غیر ورزشی هر بازیکن 

پرتاب آزاد و مالکیت را به  2باشد( جریمه )که شامل دومین خطای غیر ورزشی بازیکن نیز می

 همراه دارد. 

گیرد و خطای دهم و خطاهای تیمی پرتاب آزاد تعلق می 2به خطاهای هفتم ، هشتم و نهم  7-4

خطاهای این بند به توپ را نیز به همراه خواهد داشت.مالکیت  ،ادپرتاب آز 2بعدی عالوه بر 

را نقض خواهد  3-7و  2-7 ی بندها حین انجام شوت نیز داللت دارد ودرخطاهای غیر ورشی و 

 . شودمیولی در مورد خطای فنی اجرا ن کرد

 

ه باید پرتاب پنالتی بالفاصلشود. خطاهای فنی با یک پرتاب پنالتی جریمه میتمام  7-5

 انجام شود. بعد از پرتاب آزاد، تبادل توپ برای تیمی که کنترل توپ را در دست داشته و 

 

شود:بازی بدین صورت ازسرگرفته میباشد. می ،یادر زمان خطای فنی حق مالکیت توپ را داشته  

                        ثانیه  12اگر خطای فنی را بازیکن مدافع مرتکب شود، زمان شوت برای تیم حریف به    •

 شود.میریست 

    اگر خطای فنی را بازیکن مهاجم مرتکب شود، زمان شوت برای آن تیم از وقتی که    •

 کند. بازی متوقف شده ادامه پیدا می

 

 . شودمیخظای حمله با پرتاب آزاد جریمه ن نکته:

 

                                                                                                  :1تذکر

باشد چه  باشد، چه زمانی که توپ زندهمیخطای شخصی برخورد غیرقانونی یک بازیکن با حریف 

 مرده.

در زمین که قبال توسط )استوانه( یکنان حق اشغال هر مکانی در طی بازی هر کدام از باز

 و اشغال کرده روی زمین زیکن که با ایهحوطحریف اشغال نشده باشد را دارد. این قانون م

 گیرد. میدربررا  پریده هنگامی که بصورت عمودی فضای باالی سرش

 

دادن، شارژ هل   فتن،ربازیکن نباید با گ: بازیکنی که مالکیت توپ را در اختیار ندارد

و و یا ، شانه، ران، ساق پا، زانآرنجکردن، پشت پا زدن یا بوسیله بازکردن دست، بازو، 

اشد مگر اینکه آزادی حرکت بمیقانون سود و زیان قابل اجرا از پیشروی حریف شود.  پا مانع

دادن  یا هل بازیکن به وسیله حریف محدود شود. هیج بازیکنی نباید با نگه داشتن یا گرفتن

  و یا پرش حریف ایجاد نماید. تحریف کوچکترین محدودیت یا ممانعتی در حرک
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 * :ییویدئو مثالهای

 

    خطا  - گرفتن / نگه داشتن در برش  • 

 

  خطا -گرفتن / نگه داشتن در برش   •

  

 خطا -گرفتن / نگه داشتن در برش   •

  

 خطا - گرفتن / نگه داشتن در رول  • 

  

 خطا  –گرفتن / نگه داشتن در رول   • 

 

 خطای حمله -  POST - UPگرفتن / نگه داشتن در  • 

     

   خطا  – POST – UPگرفتن / نگه داشتن در   • 

 

  خطا  –گرفتن / نگه داشتن در ریباند   •

 

 خطا –گرفتن / نگه داشتن در ریباند   •     

 

 خطا –گرفتن / نگه داشتن در ریباند   •

 

 خطا –گرفتن / نگه داشتن در ریباند  •

 

 خطا –گرفتن / نگه داشتن در ریباند  •

 

 خطا –داشتن در ریباند  گرفتن / نگه •

 

 خطا –گرفتن / نگه داشتن در ریباند  •

 

دادن، هل  بازیکن دفاع نباید با گرفتن، باشد:میبازیکن مالک توپ که در حال شوت کردن ن

، شانه، ران، ساق پا، زانو و ا بوسیله بازکردن دست، بازو، آرنجشارژ کردن، پشت پا زدن ی

شود بازیکن حمله به طور وضوح کنترل توپ را از دست  باعث استوانه اشیا پا خارج از 

 بدهد. 

  

                                                           
 برای مشاهده ویدئوها از فیلتر شکن استفاده شود.*

https://youtu.be/L5oia_Yrhz4
https://youtu.be/KncrTXTro0o
https://youtu.be/QPYJXqfEtnU
https://youtu.be/qyyZ6a5cbc8
https://youtu.be/2enXtW1mjqs
https://youtu.be/1ULaUfGGjg4
https://youtu.be/u6RALxAn3NU
https://youtu.be/jalyN4bqQ10
https://youtu.be/287biihZSIw
https://youtu.be/dKjjSKKRznU
https://www.youtube.com/watch?v=oavBY0YGwtk&list=PLUJgyisN_KcpoKxu5PUJKP569KYYdwYYt&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=w0BVINQNLpE&list=PLUJgyisN_KcpoKxu5PUJKP569KYYdwYYt&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=EHw4xm9bVJI&list=PLUJgyisN_KcpoKxu5PUJKP569KYYdwYYt&index=43
https://youtu.be/JzFObk1Y3KE
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  :ویدئویی مثال

 

 خطا  –گرفتن / نگه داشتن  • 

 

به محض اینکه بازیکنی موقعیت عمودی )استوانه( خود را ترک کند و  بازیکن در حال شوت:

د، بازیکنی برخورد بدنی با بازیکنی که موقعیت عمودی )استوانه( خود را حفظ کرده پیدا کن

 مسئول برخورد خواهد بود.  که از استوانه خود خارج شده،

 شود تا زمانی که: میقانون سود و زیان اجرا 

 

تعادل خود و یا کنترل توپ را به دلیل برخورد شدید مدافع به طور وضوح  بازیکن مهاجم •

 از دست بدهد. 

 

یکن حمله به طور وضوح از دست تعادل خود را به دلیل برخورد شدید باز بازیکن مدافع  •

 بدهد. 

 

  :ویدئویی مثالهای

 

 صرفنظر از خطا –سه گام  برخورد در •

 

 صرفنظر از خطا –برخورد در سه گام  • 

 

 صرفنظر از خطا –برخورد در سه گام  •

  

 صرفنظر از خطا –سه گام در برخورد  • 

 

 صرفنظر از خطا –سه گام در برخورد  • 

 

 صرفنظر از خطا –سه گام ر دبرخورد  • 

 

 صرفنظر از خطا –سه گام در برخورد  •  

 

 

  : 2تذکر 

 خطای غیر ورزشی یک خطای شخصی است که برخوردی شدید، سخت یا خطرناک باشد. 

 باشد. مید نیز شامل خطای غیر ورزشی رکه کنترل توپ را در دست دا یگرفتن بازیکن

  

https://youtu.be/dMKlHQbAxfo
https://youtu.be/PrHxLi1vwTo
https://youtu.be/s0hcAeh6ceg
https://youtu.be/AazEFDb8IcM
https://youtu.be/bT6TUCuDTJo
https://youtu.be/JzFGU5TOzfw
https://youtu.be/E35zrt-bPes
https://youtu.be/kKrC2f-1gus
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  :ویدئویی مثالهای

 

 خطای غیر ورزشی  – (DRIVE)ن در زمان دریبل به سمت حلقه نگه داشت • 

 

 خطای دیسکالیفه –مشت زدن در هنگام برش  • 

 

 

  :3تذکر 

تواند بدون گرفتن اخطار میبزرگنمایی و اقدام به گول زدن نماید به طور وضوح بازیکنی که 

  بالفاصله خطای فنی دریافت کند.

 

  مثالهای ویویدویی: 

 

 فول فنی  –اغراق آمیز  برخورد •  

 

 فول فنی  –فریب دهنده  برخورد • 

 

 

  : 4تذکر 

 

 دهد. در موقعیتی که بازیکن مهاجم در مقابل بازیکن مدافع اسکرین انجام می

  

 طای حمله باید اعالم شود: خ    •       

 د. کنمیوقتی بازیکن مهاجم بدون مالحظه بازوی خود را برای هل دادن باز   •

 د. کنمیوقتی بازیکن مهاجم حرکت کرده و موقعیت قانونی خود را حفظ ن  • 

ا گرفتن/نگه داشتن وقتی بازیکن مهاجم بدون مالحظه کف دست خود را برای هل دادن ی • 

 گذارد.می ویبدن روی بازیکن مدافع 

     

 خطای دفاع باید اعالم شود:   •    

انعت از حرکتش نگه رای محدود کردن و یا ممقتی بازیکن مدافع بازیکن مهاجم را بو •

 دارد یا بگیرد. 

 

  

https://youtu.be/QEN8jLhsUOI
https://youtu.be/hwaOsnjYKGs
https://youtu.be/F2w0A6Q2n9Y
https://youtu.be/Wa6Pof65xzQ
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  :ویدئویی مثالهای 

 

 خطای حمله  -اسکرین سمت توپ: باز کردن بازو • 

 

 خطای حمله  –اسکرین سمت توپ: بازکردن بازو  •

 

 خطای حمله  –اسکرین سمت توپ: بازکردن بازو  •

 

 حمله  خطای –اسکرین سمت توپ: بازکردن بازو  •

 

 خطای حمله  –اسکرین سمت توپ: بازکردن بازو  •

  

 خطای حمله  –اسکرین سمت توپ: بازکردن بازو  •

 

 خطای حمله  –اسکرین سمت توپ: بازکردن بازو  •

 

 خطای حمله  –اسکرین سمت توپ: بازکردن بازو  •

 

 خطای حمله  –اسکرین سمت توپ: بازکردن بازو  •

 

 خطای حمله  –اسکرین در حال حرکت  اسکرین سمت توپ:•

 

 خطای حمله  –اسکرین سمت توپ: اسکرین در حال حرکت •

 

 خطای حمله –اسکرین سمت توپ: گرفتن / اسکرین در حال حرکت •

 

 خطای دفاع  –اسکرین سمت توپ: گرفتن •

 

  خطای حمله  –اسکرین سمت مقابل توپ: هل دادن )پرت کردن( •

 

  :5  تذکر

ای جه ویژهوران باید تودای باید چند جریمه اجرا شود، یتهایی که در یک توقف زماندر موقع

که کدام جریمه  تا بتوانند تصمیم بگیرند داشته باشند و خطاهابه ترتیب وقوع تخلفات 

  وند.شمیجرائم یکسان با همدیگر کنسل د. کنسل شوباید  باید اجرا شود و کدام جریمه

  

https://youtu.be/9MvBTQkq31A
https://youtu.be/qWkYFbZTesw
https://youtu.be/o4zvH-MW-oo
https://youtu.be/um3zPSHYKrY
https://youtu.be/JYHFmFJjUK0
https://youtu.be/Inb-dlIuxyQ
https://youtu.be/l87MNHGtWTE
https://youtu.be/svv8_XqnX3E
https://youtu.be/ENRxKYzQ5IQ
https://youtu.be/fx7TzTC04ns
https://youtu.be/c26bDR0OshY
https://youtu.be/qvmo3QRGrac
https://youtu.be/kPIBpdoPap8
https://youtu.be/2IhX1PiH2eg
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  : 6تذکر 

دون در نظر گرفتن موقعیت خطای تیمی اعم وند. بشمیرفین همیشه با هم کنسل ی طجرائم خطا

بعد از کنسل شدن جرائم مساوی،  .از اینکه اولین یا دومین خطای غیر ورزشی بازیکن باشد

گردد. ساعت شوت میتوپ با تبادل توپ به تیمی که کنترل یا مالکیت توپ را داشته واگذار 

چکدام از تیمها کنترل و یا مالکیت توپ را در اختیار نداشتند، ود. اگر هیشمیریست ن

ثانیه از زمان  12آخرین مدافع بوده با آید. توپ به تیمی که میموقعیت جامپ بال بوجود 

 گردد.میشوت واگذار 

 

  : 7تذکر 

 از جرائم خطای غیر ورزشی :  ایهخالص

 

 
   ود.شمیخطای تیمی محسوب  2خطاهای غیر ورزشی  هر

  

 

 فنی:  خطای  خالصه ای از جرائم

 

 

 

 

 اجرا شود.آن قبل از در صورت بودن جریمه دیگری  جریمه خطای فنی باید بالفاصله و
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 دهد. میخطای دیسکالیفه انجام  A1بازیکن  :1-7مثال 

 
 

باید توسط داوران  1A گردد.میواگذار و مالکیت توپ  پرتاب آزاد  B 2به تیم  :1-7تفسیر 

برگزارکنندگان بازیکن  همچنین ممکن است الفاصله زمین را ترک کند.بازی اخراج شده و ب از

 .(16)ماده قات اخراج کنندرا از دور مساب

 

در حال  A1، بازیکن اندشده خطا مرتکب 7مانده به پایان بازی، هر دو تیم  50/3 :2-7مثال 

نزدیک حلقه، درگیری  برای جاگیری B2و  A2باشد، مابین امتیازی می 2دریبل زدن در منطقه 

 کند: گیرد، داور خطا را اعالم میصورت می

 )خطای حمله(  A2از   •

 

خطای حمله یک خطای شخصی است که توسط یکی از بازیکنان تیمی که کنترل توپ  :1-2-7تفسیر 

تعلق  گیرد. بعد از خطای حمله پرتاب آزادزنده را در دست دارد یا مالک توپ است صورت می

 .Bبرای تیم  تبادل توپ ،گیردنمی

 )خطای دفاع( B2از   •

 

 گیرد.تعلق می A2پرتاب آزاد به 2 :2-2-7تفسیر 

 

به توپ ضربه زده و هر دو برای اینکه اول به توپ برسند  B1 باشد،در حال دریبل می A1 :3-7مثال 

 کند و این: اعالم می A1ک خطا از دهد و داور یمیهل  را A1  ،B1دوند. در این حال به سمت توپ می

 

 باشد.در بازی می Aم اولین خطای تی   •

 باشد. در بازی میA هفتمین خطای تیم   •

 باشد. در بازی می A دهمین خطای تیم   •

 

خطای  A1 دهد. بنابراین خطایتوپ را از دست نمی کنترل A، تیم B1بعد از ضربه  :3-7تفسیر 

 گردد. غاز میآ Bمه موارد، بازی با تبادل توپ برای تیم حمله محسوب شده و در ه

 

به طور  B1 در ادامه بازی .شودمییک خطای غیر ورزشی مرتکب  B1در شروع بازی  :4-7مثال 

 .دکنمیاعالم خطای فنی   Bتیم  کند و داور برایایجاد میتأخیر عمد در شروع بازی 

کند به می اعالم را مرتکب شده و داور آن را Bتیم ششمین خطای  B1نزدیک به انتهای بازی 

 عنوان یک: 

  

 یک خطای معمولی   •
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تواند به بازی ادامه دهد. بازیکن بدلیل ارتکاب خطای شخصی از می B1بازیکن  :1-4-7تفسیر 

 شود.بازی کردن محروم نمی

 

 یک خطای غیر ورزشی    •

 

به طور خودکار از زمین اخراج  خودبدلیل ارتکاب دومین خطای غیر ورزشی  :2-4-7تفسیر 

 (.16کند )ماده  ترکبالفاصله باید زمین را  B1 ود. شمی

 

 یک خطای فنی   •

 

خطای فنی  2دهد. هیچ بازیکنی به خاطر ارتکاب تواند به بازی ادامه می B1 :3-4-7تفسیر 

 (.16شود )ماده به طور خودکار از بازی اخراج نمی

 

دهد. شوت طا انجام میباشد خامتیازی می 1که در حال شوت  A1روی  به B1بازیکن  :5-7مثال 

 باشد. می Bو این سومین خطای تیم موفق نیست 

 

 گیرد.یک پرتاب تعلق می A1به  :5-7تفسیر 

 

کند، شوت موفق باشد خطا میامتیازی می 2که در حال شوت  A1بر روی  B1بازیکن  :6-7مثال 

 باشدمی Bتیم باشد و این پنجمین خطای می

 

 گیرد. تعلق می 1Aبه پرتاب آزاد  1و  Aتیاز برای تیم ام2  :6-7تفسیر 

 

کند، شوت موفق باشد خطا میامتیازی می 1که در حال شوت  1Aبر روی  B4بازیکن  :7-7مثال 

 .باشدمی Bباشد. این هشتمین خطای تیم نمی

 

 . گیردپرتاب آزاد اضافه تعلق می A1 2به  :7-7تفسیر 

 

کند، شوت موفق باشد خطا میامتیازی می 2که در حال شوت  A1بر روی  B1بازیکن  :8-7مثال 

 باشد. می Bباشد. این دهمین خطای تیم می

 

واگذار شده و در ادامه مالکیت  A1پرتاب آزاد نیز به  2و  Aامتیاز به تیم  2 :8-7تفسیر 

 گیرد. تعلق می Aتوپ به تیم 
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خطا کرده  A1بر روی  B1ا صدای بوق پایان بازی در زمان قانونی بازی، همزمان ب :9-7مثال 

 باشد. می Bبه نفع تیم  15-13گردد. نتیجه بازی اعالم میو خطا غیرورزشی 

• A1  1  دهد.را از دست میآزاد پرتاب  2یا 

 

 . شده استبازی تمام  :1-9-7تفسیر 

• A1 رساند.هر دو پرتاب را به ثمر می 

 

 B1اگر این اولین خطای غیر ورزشی کند بازی با وقت اضافه ادامه پیدا می :2-9-7تفسیر 

ود. اگر شمیبوده باشد، توپ به تیمی که بر اساس روند پرتاب سکه مالکیت داشته واگذار 

 Aباید دیسکالیفه شود. توپ باید به تیم  B1بوده باشد،  B1این دومین خطای غیرورزشی 

 )روند پرتاب سکه اجرا نخواهد شد(. واگذار گردد B1رزشی مین خطای غیر ووبدلیل د

 

 A1برای کوفت توپ به سمت  B1باشد، میامتیازی  2در حال شوت جفت از منطقه  A1 :10-7مثال 

 دود و می

• B1  قبل از اینکهA1 باعث یک برخورد جزئی ، با هر دو پایش روی زمین فرود بیاید

 .باشدمیدر فضای قانونی وی  A1د . فروشودمی A1 با قسمت پایین بدن

 

باعث شده از فضای فرود خود دور شود  B1بدلیل اینکه  A1به  .B1 دفاع خطای :1-10-7تفسیر 

 .گیردمیپرتاب آزاد تعلق  2و برخورد صورت گیرد، 

• A1 .قبل از رها کردن توپ، با بازکردن پای خود اولین برخورد را داشته 

 

 B. مالکیت توپ به تیم باید کنسل شود. اگرتوپ گل شود،  A1خطای حمله  :2-10-7تفسیر 

شدید یا بازی خطرناک ممکن است یک خطای  برخوردغیر از این، در مورد ه گردد. بمیواگذار 

 غیرورزشی گرفته شود. 

، وی با بازکردن پای خود اولین برخورد را داشته  A1بعد از رها کردن توپ توسط  •

 رخورد داشته است.و یا تالش برای آغاز ب

 

شود. اگر توپ گل شود، گل میبه دلیل تمارض داده فنی یک خطای  A1به  :3-10-7تفسیر 

)به دلیل اینکه  گرددمیو مالکیت توپ واگذار  یک پرتاب آزاد Bشود. به تیم یم پذیرفته

مان ، اگر شوت به حلقه برخورد نکند و در زبعد از به ثمر رسیدن گل مالک توپ بوده Bتیم 

. بغیر از این، در مورد (آیدمیاعالم خطا توپ در هوا بوده باشد، وضعیت جامپ بال بوجود 

 شدید یا بازی خطرناک ممکن است یک خطای غیرورزشی گرفته شود. یک برخورد 

 

 :ویدئویی مثالهای

 

  خطای دفاع –محل فرود  –محافظت از شوتیست  • 

  

https://youtu.be/nLmo-RLoX1w
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   طای دفاعخ –محل فرود  –محافظت از شوتیست  • 

 

  خطای دفاع –محل فرود  –محافظت از شوتیست  • 

 

  خطای دفاع –محل فرود  –محافظت از شوتیست  • 

 

   خطای دفاع –محل فرود  –محافظت از شوتیست  • 

 

 صرفنظر از خطا –محل فرود  –محافظت از شوتیست  • 

 

 خطای دفاع –برخورد با بازو  –محافظت از شوتیست  • 

  

به طرز  A2اشد، بمیرساند. هنگامی که توپ روی هوا مییک شوت موفق به ثمر  A1 :11-7 مثال

 ود. شمیداده  Aد. یک فول فنی به تیم کنمینامحترمانه با داور برخورد 

 

یک پرتاب آزاد  Bه تیم ب Aپذیرفته میشود. به دلیل خطای فنی تیم  A1گل  :11-7تفسیر 

ه در زمان اعالم خطای فنی توپ روی هوا بوده است، هیج تیمی ک نجاییآ گردد. ازمیواگذار 

آید. بازی با تبادل توپ میبال بوجود  دست نداشته، در نتیجه وضعیت جامپکنترل توپ را در 

    خرین تیم دفاع قبل از موقعیت جامپ بال(.آ(ود شمیاز سر گرفته  Bتیم 

 

 B1دهد. این اولین خطای غیر ورزشی میخطای غیر ورزشی انجام  A1بر روی  B1 :12-7مثال 

 دارای:  Bاشد. قبل از این خطای غیر ورزشی تیم بمی

 

 خطای تیمی  3 •

 

خطای  5  به Bود. بنابراین تیم شمیخطای تیمی محسوب  2 یخطای غیر ورزش :1-12-7تفسیر 

زی همانند گردد. بامیپرتاب آزاد به دلیل خطای غیر ورزشی واگذار  A1 2رسد. به میتیمی 

 ود. شمیآخرین پرتاب آزاد از سر گرفته 

 خطای تیمی   5    • 

 

خطای  7به  Bود. بنابراین تیم شمیخطای تیمی محسوب  2خطای غیر ورزشی  :2-12-7تفسیر 

گردد. بازی همانند آخرین پرتاب آزاد از سر میپرتاب آزاد واگذار  A1 2رسد. به میتیمی 

 ود. شمیگرفته 

 ای تیمی خط 8    •

https://youtu.be/SGBov-uz9tM
https://youtu.be/dPn1fMTXskY
https://youtu.be/gf9PXdv5t7M
https://youtu.be/XDvBlxetGHs
https://youtu.be/TyIcbEnyc5Y
https://youtu.be/d3cLf7L4_o8
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خطای  10به  Bود. بنابراین تیم شمیخطای تیمی محسوب  2خطای غیر ورزشی  :3-12-7تفسیر 

بازی با تبادل  Bخطا شدن تیم  10گیرد. به دلیل میپرتاب آزاد تعلق  A1 2رسد. به میتیمی 

 ود.  شمیاز سر گرفته  Aتوپ برای تیم 

 

 B1دهد. این دومین خطای غیرورزشی میم خطای غیر ورزشی انجا A1بر روی  B1 :13-7مثال 

 اشد. بمی

 

ود. صرفنظر از تعداد خطاهای تیمی، شمیخطای تیمی محسوب  2خطای غیر ورزشی  :13-7تفسیر 

 B1ود. شمیاز سرگرفته  Aگیرد و بازی با تبادل توپ برای تیم میپرتاب آزاد تعلق  A1 2به 

 ود. شمیبدلیل دومین خطای غیر ورزشی از بازی اخراج 

 

پرتاب آزاد  2د. کنمیبر روی او خطا  B1د و کنمیامتیازی  2اقدام به شوت  A1 :14-7مثال 

 گردد.میواگذار  A1به 

 گیرد.مییک خطای فنی  A1 ،B1بعد از اولین پرتاب آزاد     •

 

برای خطای روی شوت  A1باید قبل از دومین پرتاب آزاد  Aپرتاب آزاد تیم  :1-14-7تفسیر 

 ود. شمید آخرین پرتاب آزاد از سر گرفته ننجام شود. بازی همانا

 گیرد.مییک خطای فنی  A1 ،A2بعد از اولین پرتاب آزاد     •

 

ود که قبل از شمیداده  A2بدلیل خطای غیر ورزشی  Bتیم  بهپرتاب آزاد  1 :2-14-7تفسیر 

زی همانند آخرین پرتاب آزاد برای خطای روی شوت باید انجام شود. با A1دومین پرتاب آزاد 

 ود. شمیاز سرگرفته 

 

د. این هفتمین خطای تیمی تیم کنمیاشد خطا بمیکه در حال دریبل  A1بر روی  B1 :51-7مثال 

B اشد. از روی عصبانیت بمیA1  با بی احترامیB1  دهد و یک خطای فنی میرا مورد خطاب قرار

 گیرد. می

 

اشد. جریمه خطای فنی قبل از هر خطای دیگری اجرا بمیاوی نجرائم دو خطا مس :51-7تفسیر 

پرتاب آزاد به  2دهد. در ادامه میبه دلیل خطای فنی یک پرتاب آزاد انجام  Bود. تیم شمی

A1  به دلیل هفت خطا بودن تیمB  ود. بازی همانند آخرین پرتاب آزاد از سر شمیواگذار

 ود. شمیگرفته 

 

دهد. این پنجمین خطای میاشد خطا انجام بمیکه در حال شوت کردن  A1بر روی  B1 :16-7مثال 

 دهد. مییک خطای فنی انجام  A1اشد. بعد از آن بمی Bتیمی تیم 

 باشد.موفق می A1شوت     • 
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شود. باید با هم کنسل  اشد وبمیود. جرائم دو خطا مساوی شمیپذیرفته  A1گل  :1-16-7تفسیر

 د. کنمیادامه پیدا  Bای تیم بازی با تبادل توپ بر

 باشد. میناموفق  A1شوت     • 

ند. از آنجایی که نکمیباشد و همدیگر را کنسل میجریمه هر دو خطا یکسان  :2-16-7تفسیر

شود میاز سر گرفته  Bوقتی خطاانجام شده توپ روی هوابوده، بازی با تبادل توپ برای تیم 

  )به دلیل موقعیت جامپ بال(.

 

دهد. این میبر روی او خطا انجام  B1اشد که بمیامتیازی  2در حال شوت  A1 :17-7ل مثا

میخطای غیر ورزشی انجام  B1بر روی  A1اشد. از روی عصبانیت بمی Bهفتمین خطای تیمی تیم 

 دهد. 

 اشد. بمی Aو چهارمین خطای تیمی تیم  A1این اولین خطای غیر ورزشی    •

 

 اشد و باید با هم کنسل شود. بمیهر دو خطا مساوی  جرائم :1-17-7تفسیر 

  

از سر گرفته  Bو بازی با تبادل توپ برای  تیم است هاگر شوت گل شود پذیرفت •

 ود. شمی

اگر شوت گل نشود و در زمان خطا توپ روی هوا بوده باشد، بازی با تبادل توپ  •

  .(ود )بدلیل وضعیت جامپ بالشمیاز سرگرفته  Bبرای تیم 

هنوز مالک توپ بوده باشد، بازی با تبادل  Aاگر شوت گل نشود و در زمان خطا تیم  • 

 ود. شمیود. ساعت شوت ریست نشمیسر گرفته  از Aتوپ برای تیم 

 اشد. بمی Aو چهارمین خطای تیمی تیم  A1این دومین خطای غیر ورزشی    •

 

باید بدلیل دومین خطای غیر ورزشی  A1اشد. بمیجرائم هر دو خطا یکسان ن :2-17-7تفسیر 

پرتاب آزاد برای  2ود و با شمیاز سرگرفته  Aپرتاب آزاد برای تیم  2اخراج شود. بازی با 

B1  و تبادل توپ برای تیمB   یابد. میادامه 

 

دهد. این دهمین خطای تیمی میاشد خطا انجام بمیکه در حال شوت  A1بر روی  B1 :18-7مثال 

 دهد. میخطای غیر ورزشی  انجام  B1بر روی  A1اشد. از روی عصبانیت بمی Bتیم 

 اشد. بمی Aو هفتمین خطای تیمی تیم  A1این اولین خطای غیر ورزشی      •

 

از سر  A1پرتاب آزاد برای  2اشد. بازی با بمیجرائم هر دو خطا یکسان ن :1-18-7تفسیر 

 . Aو تبادل توپ برای تیم  B1ی پرتاب آزاد برا 2ود و در ادامه شمیگرفته 

 اشد. بمی Aو هفتمین خطای تیمی تیم  A1این دومین خطای غیر ورزشی    •

 

 اشد و باید با هم کنسل شود. بمیجرائم هر دو خطا یکسان  :2-18-7تفسیر 
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از سرگرفته  Bود و بازی با تبادل توپ برای تیم شمیاگر شوت گل شود، پذیرفته  • 

 ود. شمی

ر شوت گل نشود و در زمان خطا توپ روی هوا بوده باشد، بازی با تبادل توپ تیم اگ • 

B  ود )به دلیل وضعیت جامپ بال(شمیاز سرگرفته. 

هنوز مالک توپ بوده  Aاگر شوت گل نشود در زمانی که خطا اتفاق افتاده تیم  • 

 ود. شمیریست نود. ساعت شوت شمیاز سر گرفته  Aباشد، بازی با تبادل توپ برای تیم 

 

د، این دهمین کنمیاشد، خطا بمیکه در حال شوت کردن  A1بر روی  B1بازیکن  :19-7مثال 

 دهد.میخطای دیسکالیفه انجام  B1بر روی  A1اشد. از روی عصبانیت بمی Bخطای تیمی تیم 

 

 اشد و باید با هم کنسل شود. بمیجرائم دو خطا یکسان  :19-7تفسیر 

 

از سرگرفته  Bود و بازی با تبادل توپ برای تیم شمیشود، پذیرفته  اگر شوت گل •

 ود. شمی

اگر شوت گل نشود و در زمان خطا توپ روی هوا بوده باشد، بازی با تبادل توپ تیم  • 

B  ود )به دلیل وضعیت جامپ بال(شمیاز سرگرفته 

ک توپ بوده هنوز مال Aاگر شوت گل نشود در زمانی که خطا اتفاق افتاده تیم  •

 ود.شمیود. ساعت شوت ریست نشمیاز سر گرفته  Aباشد، بازی با تبادل توپ برای تیم 

 

اشد که بمیثانیه از زمان شوت باقی مانده درحال دریبل زدن  6در حالیکه  A1 :20-7مثال 

B1  هفتمین خطای تیمی تیمB  ود. سپس شمیرا مرتکبA1  ود: شمیبا حرکت چرخش آرنج مرتکب 

  Aهفتمین خطای تیمی تیم  اولین خطای غیر ورزشی خود و   •

 

ود. بازی با تبادل توپ شمیاشد و با هم کنسل بمیجرائم هر دو خطا یکسان  :1-20-7تفسیر 

 ود. شمیود. ساعت شوت ریست نشمیاز سر گرفته  Aبرای تیم 

  Aدومین خطای غیر ورزشی خود و هفتمین خطای تیمی تیم    •

 

بخاطر دومین خطای غیر ورزشی باید اخراج  A1اشد. بمیجرائم دو خطا یکسان ن :2-20-7تفسیر

پرتاب آزاد برای  2ود و در ادامه شمیاز سرگرفته  Aپرتاب آزاد برای تیم  2شود. بازی با 

B1  و تبادل توپ برای تیمB .  

 

اشد که بمیزدن  ثانیه از زمان شوت باقی مانده درحال دریبل 6در حالیکه  A1 :21-7مثال 

B1  دهمین خطای تیمی تیمB  ود. سپس شمیرا مرتکبA1  ود:شمیبا حرکت چرخش آرنج مرتکب 

 

 Aاولین خطای غیر ورزشی خود و هفتمین خطای تیمی تیم    •
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از سرگرفته  A1پرتاب آزاد برای  2اشد. بازی با بمیجرائم دو خطا یکسان ن :1-21-7تفسیر 

 .Aو تبادل توپ برای تیم  B1رتاب آزاد برای پ 2ود. در ادامه شمی

 

 .Aدومین خطای غیر ورزشی خود و هفتمین خطای تیمی تیم    •

 

اشدو باید با هم کنسل شود. بازی با تبادل توپ بمیجرائم هر دو خطا یکسان  :2-21-7تفسیر 

 ود. شمیود. زمان شوت ریست نشمیاز سرگرفته  Aبرای تیم 

 

بلند شده  A1ود. شمیو خطای غیر ورزشی اعالم  دهدمیرا به روی زمین هل   B1، A1 :22-7مثال 

ود. این اولین خطای غیر شمیدهد و این نیز خطای غیر ورزشی اعالم میرا روی زمین هل  B1و 

 اشد. بمی B1و دومین خطای غیر ورزشی  A1ورزشی 

 

خطای غیر  ورزشی باید از بازی اخراج شود. به دلیل دومین خطای غیر  B1 :22-7تفسیر 

 ، بنابراین جرائمباشدمیجرائم دو خطا نیز مساوی نشده و نعالم طرفین برای هر دو اورزشی 

 2ود و در ادامه شمیازسرگرفته  Aپرتاب آزاد برای تیم  2توانند کنسل شوند. بازی با نمی

 . Aو تبادل توپ برای تیم  Bپرتاب آزاد برای تیم 

 

نزاع  ow postlموقعیت گرفتن برای  B2و  A2توپ را نگه داشته است. بین  A1  :23-7مثال 

و هفتمین  Aود. این پنجمین خطای تیمی تیم شمیاعالم  B2و  A2گیرد. خطای طرفین میصورت 

 اشد. بمی Bخطای تیمی تیم 

 

ائم مساوی کنسل بدون در نظر گرفتن تعداد خطاهای تیمی، در خطای طرفین جر :23-7تفسیر 

ود. بازی با شمیود. ساعت شوت ریست نشمیاز سر گرفته  Aود. بازی با تبادل توپ تیم شمی

 د. کنمیادامه پیدا  Aتبادل توپ برای تیم 

 

نزاع  post lowبرای گرفتن موقعیت   B2و  A2توپ را نگه داشته است. بین  A1 :24-7مثال 

میاعالم  B2و  A2زشی  برای گیرد. یک خطای طرفین غیر ورمیضرورت 

 باشد. می B2و دومین برای  A2شود. این اولین خطای غیر ورزشی 

 

خطای صرفنظراز اینکه اولین یا دومین  جرایم خطای طرفین :24-7تفسیر

توپ تبادل شد باید باهم کنسل شود. بازی با بامیغیرورزشی بازیکن 

 شود.مینشود. ساعت شوت ریست میاز سرگرفته  Aبرای تیم 
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 شودمی. چگونه با توپ بازی 8

 

  

توپ بدنبال گل به ثمررسیده و یا آخرین پرتاب آزاد موفق )به جز مواردی که مالکیت  8-1

 به دنبال دارد(: را 

  ت خط انتهایی(، یکی از بازیکنان تیم گل خورده بازی را از زیر حلقه )نه از پش   •

 کند. باالی قوس منتقل می ستقیما به جایی از زمین،پاس از درون زمین مبا دریبل و یا 

بازیکن مدافع اجازه بازی با توپ در منطقه نیمدایره نوشارژ زیر حلقه را     •

 ندارد.

 

بدنبال شوت گل نشده و یا آخرین پرتاب آزاد ناموفق )به جز مواردی که مالکیت به  8-2

 دنبال دارد(:

تواند به تالشش دون اینکه به بیرون قوس برود میاگر مهاجم توپ را ریباند کند ب    •

 ادامه دهد. برای کسب امتیاز

دریبل به پشت قوس  یاو با پاس  اگر مدافع توپ را ریباند کند باید توپ را    •

 ببرد.

 

دریبل  یاو با پاس  اگر مدافع توپ را بالک )کوفت( کند و یا توپ دزدی بنماید باید 8-3

 رداند. توپ را به پشت قوس برگ

 

 شود. با یک چک بال )تبادل توپ( شروع می مالکیت توپ بعد از هر توپ مرده، 8-4

 )بین بازیکن مدافع و مهاجم( پشت قوس در باالی زمین صورت به این معنی که یک تبادل توپ

 گیرد.یم

 

باشد که هیچکدام از پاهایش درون و یا روی خط قوس بیرون از قوس می بازیکن وقتی 8-5

 اشد. نب

 

 12ساعت شوت به گیرد. الطرفین، توپ در اختیار تیم مدافع قرار میهای بیندر موقعیت 8-6

 شود. ثانیه ریست می

 

خیر در بازی انجام گیرد رسیدن گل، هر عملی که به منظور تأبعد از به ثمر  :1تذکر 

توسط تیمی که قبال در بازی  تأخیربعدی برای   شود. هر تالشمیمنجر به یک اخطار بالفاصله 

 اخطار گرفته خطای فنی به دنبال خواهد داشت. 

 

درون  A2توپ را برای شروع مجدد بازی جمع کرده، سپس  A1 ،B1بعد از گل موفق  :1-8مثال 

  کند.می B1دایره نوشارژ شروع به دفاع سالم در مقابل منطقه نیم
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 .استکردهاخطار دریافت ن ،در شروع بازی تأخیر برای  A2حرکت قبل از  A تیم    •

 

 دهد.می Aخیر در بازی به تیم أتداور یک اخطار برای  :1-1-8تفسیر 

 .استکردهر دریافت اخطا ،در بازی تأخیر برای  A2حرکت قبل از  Aتیم     •

 

 گیرد.بالفاصله خطای فنی می تأخیر در بازی برای Aتیم  :2-1-8تفسیر 

 

درون  A2سعی در جمع کردن توپ برای شروع بازی دارد.  A1، B1بعد از شوت موفق  :2-8مثال 

 شود.می B1مانع از جمع کردن توپ توسط  ،برخوردمنطقه نیمدایره نوشارژ بدون 

 است.در بازی اخطار دریافت نکردهتأخیر برای  A2حرکت قبل از  A تیم    •

 

  دهد.می Aبه تیم  تأخیر در بازیداور یک اخطار برای  :1-2-8تفسیر 

 است.در بازی اخطار دریافت کرده تأخیر  برای این حرکتقبل از  Aتیم     •

 

 گیرد.بالفاصله خطای فنی می خیر در بازیأتبدلیل  Aتیم  :2-2-8تفسیر 

 

سریعا اقدام به جمع کردن توپ  B، تیم A1بعد از به ثمر رسیدن گل توسط   :3-8مثال 

 کند. نمی

 .استکردهدریافت ناخطار  در شروع بازی تأخیربرای  Bحرکت تیم قبل از  Bتیم     •

 

 متوقف کرده و یک اخطار به دلیل، بازی را وقت کشیداور برای جلوگیری از  :1-3-8تفسیر 

 شود. شروع می Bتوسط تیم  دهد. بازی با تبادل توپمی Bخیر در شروع بازی به تیم أت

 .استکردهدریافت اخطار  برای تأخیر در بازی Bحرکت تیم قبل از  Bتیم     •

 

  گیرد.بالفاصله یک خطای فنی میبرای تأخیر در بازی  Bتیم  :2-3-8تفسیر 

 

کند و توپ به بیرون توپ را با پا لمس می B1 ، بازیکنA1بعد از گل موفق توسط   :4-8مثال 

 رود. از زمین می

 

 دهد.بصورت اتفاقی رخ می B1لمس     •

 

 .Bبرای تیم  تبادل توپ :1-4-8تفسیر 

 

 دهد.بصورت عمدی رخ می B1لمس     •
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باشد، داور در بازی دریافت نکرده تأخیرقبل از آن اخطار برای  Bاگر تیم  :2-4-8تفسیر 

 Bشود. ولی اگر تیم میآغاز  Bدهد و بازی با تبادل توپ برای تیم می Bیک اخطار به تیم 

 شود. میداده  Bیک خطای فنی به تیم رده باشد، قبل از آن برای تأخیر در بازی اخطار دریافت ک

 

 توپ را جمع کرده و بعد از آن:  B1، بازیکن A1بعد از گل موفق  :5-8مثال 

 

 .کندبا یک پا خط انتهایی را لمس می    •

 

    . A تیم برایو تبادل توپ  B1تخلف اوت  :1-5-8تفسیر 

 

 دارد.قدم برمی 3قبل از دریبل     •

 

 . Aو تبادل توپ برای تیم  B1تخلف گامهای اضافه )تراولینگ(  : 2-5-8تفسیر 

 

کسب  B2دهد و امتیازی پاس می 1درون منطقه  B2به  A1 ،B1بعد از گل موفق  :6-8مثال 

 کند. امتیاز می

 

داور بدلیل خارج نشدن قانونی توپ از قوس  B2به محض رها شدن توپ از دستان  :6-8تفسیر 

 حق کسب امتیاز ندارد.  B2و تخلف اعالم کرده 

 

  :ویدئویی مثال

 

  از قوس توپخارج نشدن  تخلف • 

 

 

 ثانیه درون منطقه 8توپ را ریباند کرده و برای  A1 ،B1بعد از شوت ناموفق  :7-8مثال

بر  A1 ،زند و قبل از خروج توپ از قوسامتیازی بدون اینکه توپ را خارج کند دریبل می 1 

 . کندخطا می B1 روی

 

میتا زمانی که زمان شوت به اتمام نرسیده،  Bشود، زیرا تیم خطا محسوب می :7-8تفسیر 

 .خارج نمایداز قوس  تواند توپ را

 

توپ را جمع کرده و بدون اینکه توپ را از  B2شود. سپس کوفت می B1توسط  A1شوت  :8-8مثال 

بر  A3سه گام، ها شدن توپ در فاصله بعد از رکند. بالمینفوذ قوس خارج کند به سمت حلقه 

 شود. گل می توپکند، خطا می B2روی 

https://youtu.be/_Pdz2cSQ-zQ
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حق تالش  Bتیم  در نتیجه ،شودتخلف خارج نشدن قانونی توپ از قوس گرفته می :8-8تفسیر 

. از خطای مدافع Aباشد و تبادل توپ برای تیم میگل قبول ن .برای گل زدن را نداشته است

 خطای غیر ورزشی یا دیسکالیفه اعالم شده باشد. شود، مگراینکه نیز چشم پوشی می

 

 :ویدئویی مثال

 

 از قوس توپخارج نشدن تخلف  • 

 

 

از در حال دریبل زدن یک پایش را  A1 ،خارج کردن توپ از قوس در یک تالش برای :9-8مثال 

 کند.از زمین بلند می گذارد و پای دیگرش راامتیازی بیرون می 1منطقه 

 

روی آن  درون قوس و یا A1شود، زیرا هیچکدام از پاهای وپ خارج شده محسوب میت :9-8تفسیر 

 قرار ندارد. 

 

دسترس توپ را خارج از B1، بازیکن A1وB1بین  قوسدر زمان تبادل توپ در باالی  :10-8مثال 

 کند.حریف پرتاب می

 .استکردهبرای تأخیر در بازی اخطار دریافت ن B1حرکت قبل از  Bتیم     •

 

 B1پشت قوس دریافت کند و باید توپ را  A1دهد. می Bداور یک اخطار به تیم  :1-10-8تفسیر 

  بفرستد. A1به سمت و یا بصورت پاس زمینی  با یک پاس معمول در بسکتبالباید توپ را 

 .استکردهبرای تأخیر در بازی اخطار دریافت  این حرکتقبل از  Bتیم     •

 

 شود. خطای فنی داده می Bه به تیم بالفاصل :2-10-8تفسیر 

 

 دارد. نگه می A1موقعیت خود را بسیار نزدیک به  B1در زمان تبادل توپ بازیکن  :11-8مثال 

 

 1داور نباید اجازه شروع بازی را قبل از اینکه یک فاصله منطقی )حداقل  :11-8تفسیر 

فیبا در سطح  3به  3ی در رقابتهای رسموجود داشته باشد، بدهد.   B1 و A1متر( بین 

)هرکدام از بازیکنان یک گیردمیمورد استفاده قرار  B1و  A1برای موقعیت  3x3جهانی، لوگوی 

 .گیرند، بدون اینکه لوگو را قطع کنند(میسمت لوگو قرار 

 

به دست توپ را کنترل  A1قبل از اینکه  A1، B1و  B1در زمان تبادل توپ بین  :12-8مثال 

 .زندمیضربه به توپ  بیاورد

 .استکردهبرای تأخیر در بازی اخطار دریافت ن B1این حرکت قبل از  Bتیم     •

https://youtu.be/1QO8WKwLJCM
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باید قبل از  A1دهد. میبرای تأخیر در بازی  Bداور یک اخطار به تیم  :1-12-8تفسیر 

بصورت فعال برای توپ بازی کند، کنترل توپ را به دست بیاورد. اگر تایم سپری  B1اینکه 

 ساعت شوت و زمان بازی باید تصحیح شود. شده باشد، 

 .استکردهبرای تأخیر در بازی اخطار دریافت   B1 این حرکتقبل از  Bتیم     •

 

 شود.میخطای فنی داده  Bبالفاصله به تیم  :2-12-8تفسیر 

 

 

 :ویدئویی مثال

 

 اخطار/فول فنی  –تأخیر در بازی  

 

 

برای زند و هر دو بازیکن میضربه توپ به  B1که  باشددر حال دریبل زدن می A1 :13-8مثال 

گذارند. پ میهر دو دستهایشان را روی تو B1و  A1کنند. سپس شروع به دویدن میگرفتن توپ 

 کند. الطرفین اعالم میداور یک موقعیت بین

 

 .Bگردد. در این مورد به تیم توپ به تیم مدافع واگذار می :13-8تفسیر 

 

برای  B2و  A2 ،کرد خوردبرکند. بعد از اینکه توپ به حلقه دام به شوت میاق A1 :14-8مثال 

به زمین فرود  پرند و در حالیکه هر دو نفر دستشان محکم روی توپ استریباند توپ می

 کند. الطرفین اعالم میآیند. داور بینمی

 

پ را در اختیار آخرین مالکیت تو Aواگذار شود زیرا تیم  Bتوپ باید به تیم  :14-8تفسیر 

 شود. آخرین مالک توپ نبوده تیم مدافع محسوب می داشته است. تیمی که

 

 کند بدلیل اینکه: میباشد داور بازی را متوقف میمالک توپ  Aدر حالی که تیم : 51-8مثال 

 

 سطح زمین آسیب پیدا کرده     •

 

نی که از ساعت شوت باقی با همان مدت زما Aبازی با تبادل توپ برای تیم  :1-51-8تفسیر 

 کند.میمانده، ادامه پیدا 

 کند. میسریعا احتیاج به رسیدگی پیدا  مصدوم شده و A1بازیکن     •

 

https://youtu.be/Jfqrs05kKTk
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 زمانی که از ساعت شوت باقیبا همان مدت  Aبازی با تبادل توپ برای تیم  :2-51-8تفسیر 

 کند.یم ، ادامه پیدامانده

 کند. میحتیاج به رسیدگی پیدا و سریعا ا مصدوم شده B1بازیکن     •

 

 کند.میادامه پیدا ثانیه جدید  12با یک  Aبازی با تبادل توپ برای تیم  :3-51-8تفسیر 

 

را داخل نیمدایره بدست آورده  توپکنترل  B1رساند. یک گل به ثمر مي Aتیم  : 16-8مثال 

 ند.کولی به طور فعال سعی در بیرون رفتن از نیمدایره نمی

 

 توپکنترل  B1ثانیه را به محض آنکه  3داور بصورت بسیار جدی باید قانون  : 16-8یر تفس

 را داخل منطقه ممنوعه بدست آورد اجرا کند. 

 

 داخل  A2کند. توپ را برای شروع بازی جمع می A1 ، B1بعد از شوت موفق  : 17-8مثال 

 شود. ا میکند که منجر به خطمی B1نیم دایره نوشارژ شروع به دفاع از 

 است.اخطار دریافت نکرده ،برای تأخیر در بازی A2قبل از حرکت  Aتیم     •

 

شود )مگر اینکه خطای غیرورزشی یا دیسکالیفه باشد(. خطا نادیده گرفته می : 1-17-8تفسیر 

 بدهد.  Aداور باید بازی را نگه داشته و یک اخطار برای تأخیر در بازی به تیم 

 است. اخطار دریافت کرده ،برای تأخیر در بازی A2ز حرکت قبل ا Aتیم     •

 

شود )مگر اینکه خطای غیرورزشی یا دیسکالیفه باشد(. خطا نادیده گرفته می : 2-17-8تفسیر 

  بدهد. Aداشته و یک خطای فنی برای تأخیر دربازی به تیم داور باید بازی را نگه

 

 

 . وقت کشی 9
 

 

بازی فعال )به معنی عدم تالش برای کسب امتیاز( تخلف محسوب وقت کشی یا امتناع از  9-1

 شود. می

ثانیه باید اقدام به شوت  12شوت تجهیز شده باشد، یک تیم در زمان  اگر زمین با ساعت 9-2

کند. زمان شوت به محض اینکه توپ در دستان بازیکن حمله قرار گرفت آغاز به کار خواهد 

 بازیکن دفاع یا بعد از به ثمر رسیدن گل در زیر حلقه(کرد. )در ادامه تبادل توپ از 
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حمله، داخل قوس در حالیکه پشت  رون قوس( بازیکن)شروع مجدد از بی بعد از شروع بازی 9-3

دریبل داشته و یا نمی تواند بیش از پنح ثانیه  توپ را نگهیا پهلویش به سمت حلقه است 

 بزند. 

 

باشد و یک تیم به اندازه کافی تالش برای حمله به سمت شوت مجهز ن نکته: اگر زمین به ساعت

آخر با صدای بلند و نشان دادن عالمت با ثانیه  5  سبد از خود نشان ندهد، داور با شمردن

 . دهداطالع میبه تیم حمله  زمان باقیمانده را مقدازبازوی بازشده 

 

  :1تذکر

ید توسط داور اجرا شود با اخطار با 1-9ماده  مین با ساعت شوت تجهیز نشده باشد،اگر ز

ثانیه آخر. در موردی که زمین با ساعت شوت تجهیز  5  وسیله شمارش معکوسهدادن به تیم ب

 .شود اجرابایدجلوگیری از بازی فعال،  ووقت کشی از بابت  2-9شده باشد ماده 

  

 :  2تذکر

و باعث  ه( داشته باشد،بازیکنی که احتیاج به مرتب کردن تجهیزاتش )بستن بند کفش و غیر 

تواند به بازی بازگردد که باید بالفاصله تعویض شود و تنها زمانی می تأخیر در بازی بشود،

 خواهد داشت. پی ترک زمین بعد از درخواست داور یک فول فنی را درامتناع از  که توپ مجدد بمیرد.

 

باشد الیکه پشت به حلقه میدر ح A1بعد از اینکه توپ به بیرون قوس منتقل شد،  :1-9مثال 

 زند. امتیازی دریبل می 2امتیازی نزدیک خط  1ثانیه درون منطقه  5  به مدت

 

 . Bتبادل توپ برای تیم  اشد.بمی A1 وقت کشیتخلف  :1-9تفسیر 

 

نزدیک  A2امتیازی در اختیار دارد و توپ را به  1توپ زنده را بیرون منطقه  A1 :2-9مثال 

 زند. ثانیه درون محوطه ممنوعه دریبل می 3برای  A2. دهدحلقه پاس می

 

 . Bتبادل توپ برای تیم اشد. بمی ثانیه 3تخلف  :2-9تفسیر 

 

امتیازی نگه داشته، توپ را به  1در حالی که توپ زنده را بیرون از منطقه  A1 :3-9 مثال

A2 دهد. نزدیک حلقه پاس میA2 ثانیه نگه  2را باشد، توپ در حالی که پشت به حقله می

ثانیه شروع به دریبل زدن  2باشد به مدت در حالیکه هنوز پشتش به حلقه می A2دارد. می

 دارد. کند. سپس دریبل را قطع کرده و توپ را به مدت یک ثانیه پشت به حلقه نگه میمی

 

  .Bباشد. تبادل توپ برای تیم این تخلف وقت کشی می :3-9تفسیر 
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 ها. تعویض10
 

 

تواند در زمان مردن توپ و قبل از تبادل توپ یا پرتاب آزاد انجام عویض برای هر تیم میت

 بازیکن تعویضی می تواند بدون هیچ اعالمی به داوران و یا داوران میز زمانی شود. 

 . تعویضها تنها از پشت باشد، وارد زمین شودکه توپ مرده و ساعت بازی متوقف می

و نیازی به حرکتی از سمت داور یا میز  تواند انجام شودقه میین روبروی حلخط انتهای زم

 منشی نیست. 

 

باشد میدر حالی که زمان در حال کارکردن  A1  ،B4بعد از به ثمر رسیدن گل توسط :1-10مثال 

 شود.میتعویض  B1با 

 

برای میرد و فرصت بازی میشود. بعد از گل توپ نمیاجازه تعویض داده ن B1به  :1-10تفسیر 

 کند. میبالفاصله یک خطای فنی دریافت  Bباقی است. تیم   Bتیم 

 

قبل از اینکه توپ برای اول و دوم  . بین پرتاب آزادداردپرتاب آزاد  1A، 2 :2-10مثال 

 شوند. میبا هم تعویض  B1و  B4قرار بگیرد،  A1پرتاب دوم در اختیار 

 

 اجازه تعویض دارد.  B1، شودمیاز آنجایی توپ مرده محسوب  :2-10تفسیر 

 

 

  . زمان استراحت11

 

در  یا بازیکن ذخیره بازیکنان تایم استراحت دارد که آن را هرکدام از 1هر تیم  11-1

 تواند درخواست کند. میقبل از تبادل توپ یا پرتاب آزاد   ،موقعیت توپ مرده

 

یبا اگر برگزار کننده ف 3به  3عالوه بر زمان استراحت تیمها، در رقابتهای رسمی  11-2

توپ مرده  که  اولین فرصتتایم استراحت تلویزیونی اضافه می تواند در  2تصمیم بگیرد 

 شود. روی ساعت بازی، اعالم  59/3 و 59/6 بعد ازباشد 

 

 باشد. ثانیه می 30زمان هر تایم اوت  11-3
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تقاضای تایم  B1در زمان اضافه بازی،  A1بعد از به ثمر رسیدن گل توسط  :1-11مثال 

 کند. استراحت می

درخواست پذیرفته وجود دارد.  Bمیردو فرصت بازی برای تیم بعد از گل توپ نمی :1-11تفسیر 

باید با دریبل یا پاس دادن توپ از داخل زمین  Bگیرد. تیم نیست و وقت استراحت تعلق نمی

ی در زمین بیرون قوس بازی امستقیما از زیر حلقه )نه پشت خط انتهایی( به سمت هر منطقه

  را شروع کند.

 

 

 ویدئویی م. استفاده از فیل12
 

 

داوران مجاز به استفاده هستند، اگر در دسترس باشد و توسط سرپرست و مسئول مسابقات  12-1

قبل از امضای برگه منشی  (IRS)مورد تأیید قرار گرفته باشد، اگر بود، سیستم بازبینی فوری 

 شود: اده میدر این موارد استف

 

درست عمل کردن ساعت در طول مسابقه و در هر زمانی که مشکلی راجع به امتیاز،     •

 زمان بازی و یا ساعت شوت مشاهده شود. 

در زمان قانونی بازی رها شده است  برای بازبینی اینکه شوت آخر در پایان بازی،    •

 امتیازی. 2امتیازی بوده یا  1یا خیر و یا اینکه شوت رها شده 

تواند موضوع میوقت اضافه هر وضعیتی  در ثانیه آخر وقت قانونی بازی و یا 30در    •

 درخواست چالش قرار بگیرد.

 برای تشخیص درگیری اعضای تیم در طی هر عمل خشونت باری.    •

 3به  3درخواست چالش توسط یک تیم بر طبق مواد قابل اجرای قوانین رسمی بسکتبال     •

 . فیبا

 

تواند این موارد می مستنداتو با استفاده از فیلم ویدئویی و  استناد به سوابقبدون  12-2

نه و  زمان قانونی رها شده یادر پایان بازی در آخرین شوت در مورد چالش قرار گیرد: آیا 

 امتیازی. 2 امتیازی بوده یا 1یا اینکه شوت 

 

 در دسته بندی آزاد(، و تورجام جهانی )فقط درخواست چالش فقط در بازیهای المپیک، نکته: 

ابزار سیستم بازبینی توسط مقررات رقابت مربوطه پیش بینی شده باشد و  جهانی در صورتیکه

 .، امکان پذیر استدر دسترس باشد (IRS)فوری 
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ای مقدماتی هتورنمنتیهای المپیک، در باز )IRS(موارد دسترسی سیستم بازبینی فوری  :1تذکر

بندی آزاد( و تور جهانی، در صورتیکه توسط مقررات رقابت جام جهانی )فقط دستهک، المپی

تواند درخواست بازبینی ویدیوئی میبینی شده باشد، هر بازیکنی از هر تیم مربوطه پیش

 .را بدهدآمده  زیر)چالش( در یکی از مواردی که در 

تواند مورد چالش قرار می فقط امتیاز کسب شده و یا سوتی که توسط داور زده شده  •

تواند مورد اعتراض میو یا امتیازی که کسب نگردیده، ن سوتی که زده نشده باشدبگیرد، 

مورد اعتراض و درخواست رسیدگی قرار  که در طول بازی توسط تیمی موقعیتهاییقرار گیرد. 

  در ادامه آمده است )لیست جامع(: گیرد می

قبل از اتمام زمان ساعت شوت بوده و یا بعد  وت موفقبررسی اینکه زمان رها شدن ش  •

 .از آن

زده تخلف که سوت  هنگامیتوپ از زمین شده، کردن بازیکنی که باعث خارج شدن  مشخص  •  

ده، ر زمانی که داور سوت تخلف اوت نزدقیقه آخر بازی یا وقت اضافه. د 2در ،شده باشد

 درخواست اعتراض پذیرفته نیست.

 2در زمانی که سوت زده شده باشد،در  استکه بازیکن مرتکب تخلف اوت شده بررسی این  •

ر زمانی که داور سوت تخلف نزده، درخواست اعتراض دقیقه آخر بازی یا وقت اضافه، د

 .پذیرفته نیست

     بررسی اینکه بازیکن توپ را در مالکیت جدید از قوس خارج کرده یا نه.  •  

پ عوض شده است یا توپ قبل از شوت احتیاج به خارج شدن از بررسی اینکه مالکیت تو •  

 قوس را دارد یا خیر.

امتیاز  1ارزش آن  اشدبمیاگر باشد و میبررسی اینکه شوت انجام شده مورد قبول  •

 باشد. میاقدام به شوت قابل بازبینی حرکت برای  امتیاز. این مورد فقط 2یا  است

 2واگذار گردد یا باید  پرتاب آزاد 1 یست بوده،اگر خطا روی شوتبررسی اینکه  •

 پرتاب.

 

و  (challenge)برای درخواست اعتراض، بازیکن باید با صدای بلند و واضح اعالم کند چالش 

چالش )اعتراض( بالفاصله بعد از اولین  شاره و شست خود نشان دهد.را با انگشت ا Cعالمت 

میتی که توپ بعد از وضعیتی که اتفاق افتاده مالکیت توپ توسط یک تیم و یا اولین موقعی

اگر اعتراض در اولین زمانی که  .شود، هرکدام که اول اتفاق افتاد تواند درخواستمیمیرد، 

بدست آورد و یا اولین موقعیتی که توپ بعد از وضعیت مورد اعتراض مرد، را تیم مالکیت 

 شود. میدرخواست نشود، اعتراض پذیرفته ن

 

 باید دور از میز منشی قرار بگیرند. بازیکنان  ،داور بازبینیدر هنگام 

 

یید قرار گرفته و بدون تغییر باقی بماند )رد ز بازبینی اگر تصمیم داور مورد تأبعد ا

 دهد. میتیم حق اعتراض خود را برای ادامه بازی از دست آن اعتراض(، 

 

ا کند )پذیرش اعتراض(، تیم حق بعد از بازبینی اگر تصمیم داور اصالح شده و تغییر پید

 کند. میحفظ برای ادامه بازی اعتراض خود را 
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ماند و تیم حق اعتراض خود میاگر فیلم ویدیوئی واضح نباشد، تصمیم داور بدون تغییر باقی 

 کند.میحفظ برای ادامه را 

 

کند، میک ناظر/سرپرست مسابقه، بعنوان یک مرجع، داور را در تصمیم گیری درست کم :2تذکر 

  ولی تصمیم نهایی همیشه با داور است.

ناظر/سرپرست مسابقه برای آگاه نمودن داور فقط در زمانی که گلی به ثمر رسیده باشد، 

 تواند بازی را متوقف کند.میبدون اینکه هیچ تیمی متضرر شود، 

 

گل به ثمر ، یک آمدبوق ساعت شوت به صدا در زمانی کهانتهای زمان شوت در A1 :1-12مثال 

در خواست چالش در  B1دهد. میخطا انجام  A1گیرد کنترل توپ را به دست می Bرساند. تیم می

 د. کنمی A1مورد گل 

 

 شده یا خیر، درخواست اعتراض برای بررسی اینکه شوت در زمان قانونی رها :1-12تفسیر 

 شود. میپذیرفته 

شود )به جز خطاهای دیسکالیفه، می کنسل A1اگر اعتراض موفق باشد، گل و خطای     •

ثانیه(  12زمانی که تخلف زمان شوت )همان  رطبقغیرورزشی و یا فنی(، زمان بازی را ب

کند. )مگر میادامه پیدا  Bکنند. بازی با تبادل توپ برای تیم میاتفاق افتاده تنظیم 

 غیر ورزشی و یا دیسکالیفه اعالم شود(. فنی، اینکه خطای 

 Bد. بازی با تبادل توپ برای تیم شومیپذیرفته  A1موفق باشد، گل ناعتراض اگر ا    •

 شود. میبازی ریست نزمان  .(مگر اینکه خطا پرتاب آزاد به همراه داشته باشدکند )می ادامه پیدا

 

اقدام به یک شوت  ،آمددربوق ساعت شوت به صدا وقتی انتهای زمان شوت در  A1 :2-12مثال 

بعد از  Bدر اولین مالکیت توپ برای زند. میو گل  توپ را ریباند کرده A2، دکنمیناموفق 

در زمان  A1درخواست چالش در مورد اینکه آیا شوت ناموفق  A2 ،B1به ثمر رسیدن گل توسط 

 د. کنمیقانونی رها شده یا خیر 

 

توان میبوده ود. زیرا فقط در مورد شوتی که موفق شمیدرخواست چالش پذیرفته ن :2-12تفسیر 

 بررسی کرد که آیا در زمان قانونی بوده یا خیر

 

خورد و زمان میکند، شوت به حلقه نمیزمان شوت اقدام به شوت در انتهای  A1 :3-12مثال 

مالکیت توپ را به  Bزند. تیم میتوپ را ریباند کرده و گل  A2شود، میشوت به اشتباه ریست 

 کند. میدرخواست چالش  B1آورد. میدست 

 

تواند در مورد درست عمل نکردن میشود. فقط داور میدرخواست چالش پذیرفته ن :3-12تفسیر 

 ساعت شوت تصمیم به بازبینی بگیرد.
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بدون اینکه توپ را از قوس خارج  کند ومیریباند  B توپ را بعد از شوت تیم A1 :4-12مثال 

میمالکیت توپ را به دست  Bتیم کند. یمموفق کند به سمت حلقه دریبل زده و اقدام به شوت 

درخواست چالش   A در مورد خارج نشدن توپ از قوس توسط تیم B1ود. شمیمرتکب خطا  A1آورد. 

 د. کنمی

 

 ود. شمیدرخواست چالش پذیرفته  :4-12تفسیر 

غیرورزشی فنی، کنسل خواهد شد )به جز خطای  A1گل و خطای  اگر اعتراض موفق باشد، •

به زمانی که تخلف صورت گرفته ریست خواهد شد. بازی با یک تبادل  بازی تالیفه(. وقو دیسک

دیسکالیفه اعالم یر ورزشی و یا فنی، غکند )مگر اینکه خطای میادامه پیدا  Bتوپ برای تیم 

 باشد(.شده 

هر دو قبول هستند و بازی با تبادل توپ   A1ی گل و خطا اگر اعتراض موفق نباشد، •

کند )مگر اینکه خطا پرتاب آزاد به همراه داشته باشد(. زمان میادامه پیدا  Bم برای تی

 شود. میبازی ریست ن

 

بدون اینکه توپ را از قوس  A1د. کنمیتوپ را ریباند  Bبعد از شوت تیم  A1 :5-12مثال 

رده توپ را ریباند ک A2د. کنمیخارج کند به سمت حلقه دریبل زده و اقدام به شوت ناموفق 

در مورد خارج نشدن  Bدر اولین مالکیت توپ توسط تیم  B، تیم A2زند. بعد از گل میو گل 

 د. کنمیدرخواست چالش  Aتوپ از قوس توسط تیم 

 

چالش را در اولین مالکیت توپ درخواست  B1شود. چون میدرخواست چالش پذیرفته  :5-12تفسیر

 .استکرده

 

 A1دوند. میبه سمت توپ  A1و  B1دهد. میپ را از دست زند و تومیدریبل  A1 :6-12مثال 

باشد. دو پرتاب می Aشود. این هشتمین خطای تیم میگرفته  A1دهد. خطای میهل  را B1بازیکن 

توپ را از دست نداده درخواست  کنترلدرمورد اینکه  A2گردد. میواگذار  B1به اشتباه به 

 کند.میچالش 

 

تیم بدلیل اینکه  .شودمیای آزاد کنسل هشود. پرتابمیش پذیرفته درخواست چال :6-12تفسیر 

A خطایه، کنترل توپ را داشتA1،  باشد، و بازی با تبادل توپ برای تیم میخطای حملهB 

 شود. میازسرگرفته 

 

رساند. در حالی که هنگام شوت خط میامتیازی به ثمر  2یک گل از منطقه  A1 :7-12مثال 

آورد و درخواست چالش در مورد سالم میمالکیت توپ را بدست  Bکند. تیم یمکناری را لمس 

  کند.میبودن گل 
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باشد. گل میقابل بازبینی  اقدام برای شوت، شود.می درخواست اعتراض پذیرفته :7-12تفسیر 

ادامه خواهد یافت. وقت بازی به زمانی که  Bکنسل شده و بازی با تبادل توپ برای تیم 

 شود. میت صورت گرفته، ریست تخلف او

 

 گیرد. میامتیازی خطا صورت  2خط  نزدیک A1شوت ناموفق روی  :8-12ل مثا

امتیازی یا  1در مورد اینکه شوت  Aد. تیم کنمیواگذار  A1پرتاب آزاد به  1داور   •

 د. کنمیامتیازی بوده، درخواست چالش  2

 امتیازی یا 1در مورد اینکه شوت  Bتیم د. کنمیواگذار  A1پرتاب آزاد به  2داور    •

 د. کنمیامتیازی بوده درخواست چالش  2

 

اقدام به شوت قابل حرکت ود. شمیدر هر دو مورد درخواست چالش پذیرفته  :8-12تفسیر 

 بازبینی است. داور باید بازبینی کند که آیا شوت از پشت قوس بوده یا خیر. 

 

پرتاب  2گیرد، داور یامتیازی خطا صورت م2خط  نزدیک A1بر روی شوت ناموفق  :9-12ل مثا

خیر درخواست چالش  شوت سالم است یادر مورد اینکه  Bد، تیم کنمیواگذار  A1آزاد به 

 د.کنمی

 

اقدام به شوت قابل بازبینی است. داور حرکت ود. شمیدرخواست چالش پذیرفته  :9-12تفسیر 

ت تخلف اوت رخ داده است و یا اینکه هنگام شوت، باید بازبینی نماید که آیا در زمان شو

تواند مورد بازبینی یزمان شوت یا زمان بازی به اتمام رسیده بوده یا خیر. قضاوت داور نم

 قرار بگیرد. 

 

رسند. توپ به خارج زمین رفته و یبه توپ م B1و  A1پایان بازی  دقیقه به 305: :10-12مثال 

اینکه کدام بازیکن باعث بیرون رفتن مورد  رد Bد. تیم کنمیواگذار  Aداور توپ را به تیم 

 د.کنمیتوپ شده، درخواست چالش 

 

ود. چالش در مورد تشخیص بازیکنی که باعث بیرون شمیدرخواست چالش پذیرفته ن :10-12تفسیر 

 دقیقه آخر بازی و یا وقت اضافه درخواست شود. 2تواند در یرفتن توپ از خط اوت شده فقط م

 

به سمت حلقه  A1د. کنمیدریافت  A2زمین یک پاس از    یخط انتهای نزدیک A1 :11-12مثال 

وقتی  A1آورد و در مورد اینکه یمالکیت بعدی توپ را به دست م B1زند. یحرکت کرده و گل م

 د. کنمیدریافت کرده بیرون از خط اوت بوده، درخواست چالش  A2توپ را از 

 

که سوتی زده نشده و بعد از آن گل به  موردیعتراض پذیرفته نیست. درخواست ا :11-12تفسیر 

 .دادتوان مورد چالش قرار ینمرا  ثمر رسیده
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 . مراحل اعتراض13
 

 

هر تیم اگر احساس کند که منافعش تحت تأثیر این مسائل به خطر افتاده باید اعتراض  13-1

 ثبت کند:  

  

، که توسط ه داشتن وقت بازی یا زمان شوتنگعملکرد یک اشتباه در برگه منشی،    •

 داوران تصحیح نشده باشد. 

تصمیمات در مورد باخت فنی، کنسل کردن، به تعویق انداختن، عدم از سرگیری بازی     • 

 یا به جریان ننداختن بازی. 

 خطی از قوانین قابل اجرا هر ت   • 

 

تواند مورد ی تصمیم گرفتن میدر مورد اعتراض تیم، فقط ویدئو و ابزار رسمی برا 13-2

 استفاده قرار گیرد. 

 

 برای پذیرش اعتراض باید مراحل زیر را طی کرد:  13-3

اینکه داور برگه بالفاصله بعد از پایان بازی و قبل از  یکی از بازیکنان تیم   • 

ض برگه منشی را امضا کند و یک توضیح مکتوب راجع به دلیل اعترا باید، کندامضا منشی را 

  پشت برگه منشی بنویسد.  

برای هر اعتراض اعمال خواهد شد و اگر اعتراض پذیرفته  آمریکا دالر 200 هزینه   • 

 نشود باید پرداخت گردد. 

 

سرپرست/ مسئول ورزشی )یا شخصی که در جلسه فنی پیش از مسابقات، بعنوان مسئول  13-4

وقت در مورد اعتراض تصمیم بگیرد، در رسیدگی به اعتراض تیمها انتخاب شده( باید در اسرع 

، باشد. مرحله گروهی بعدی و یا مرحله حذفی بعدی شروع شوداینکه قبل از باید هر صورت  

تصمیم وی به عنوان تصمیم درست بازی در نظر گرفته شده و قابل بررسی مجدد و یا تجدید 

در  مطابق آنچهظر است قابل تجدید ن بازی صالحیتمربوط به تصمیمات  استثنائانظر نیست. 

   مقرر در نظر گرفته شده است.آیین نامه 

 

سرپرست/ مسئول ورزشی )یا شخصی که در جلسه فنی پیش از مسابقات، بعنوان مسئول   13-5

مگر  تواند تصمیم به تغییر نتیجه بازی بگیرد،نمی رسیدگی به اعتراض تیمها انتخاب شده(

 که اگر مشکل دقیقا موردی بودهکه مبنی بر اینباشد داشته وجود آنکه دالیل روشن و قطعی 

در موردی که . و همان مورد منجر به کسب آن نتیجه شده اعتراض بخاطر آن صورت گرفته

، بازی به غیر از تغییر بازی به دلیل تخطی از قوانین صالحیت بازیاعتراض پذیرفته شود به 

و بالفاصله یک وقت  ر نظر گرفته شدهوقت قانونی بازی دباید به عنوان مساوی در پایان 

  اضافه بازی شود.
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 هابندی تیم. رده14
 

 

قوانین )به غیر از رده بندی در تورها( و یا سراسری  ایهرده بندی در مسابقات دوربرای 

 :شودطبقه بندی زیر اعمال می

 

شکستن  برایاگر تیمها به یک مرحله از مسابقات رسیده و امتیاز مساوی داشته باشند، 

 شوند: موارد زیر به ترتیب در نظر گرفته میتساوی 

 

در  تعداد بیشترین بردها )در مواردی که تعداد مسابقات برابر نباشد نسبت بردها    •

 (گروهی بینمقایسه 

 برد و باخت در گروه قابل استناد  در نظر گرفتن  بازی رودررو )تنهامقایسه    •

 است(

ات کسب شده )بدون در نظر گرفتن امتیازات کسب شده از امتیازبیشترین میانگین  •

 باخت فنی(.

 

سیدبندی را دارا  باالترین اگر تیمها بعد از این سه مرحله باز هم مساوی بودند تیمی که 

 باشد برنده خواهد بود. 

 

شوند( های متصل تعریف میتورها به عنوان مجموعه تورنمنت )در اینجادر تورها  بندیرده

ها در هر ها )اگر بازیکنیا بازیکن به این معنی که تور محاسبه شود، مشتق برای باید 

ها در کل تور محدود به  یک ها )اگر بازیکنتورنمنت بتوانند تیم جدید درست کنند( یا تیم

 بدین صورت است: هاهرده بندی دور.  باشندمی تیم باشند(

 

و واجد شرایط بودن برای  بل نهاییقدر آخرین مرحله یا مرحله ما بندیرده   •

 حضور در تور نهایی.

 .همه  شهرها در تور مجموع امتیازات نهایی     •

 تعداد بیشترین بردها )یا نسبت بردها اگر تعداد مسابقات برابر نباشد(    •

)بدون در نظر گرفتن در طی تور امتیازات کسب شده بیشترین میانگین     •

 امتیاز باخت فنی(

 سید بندی که به منظور تعیین برنده بین مساوی ها باشد، همان سیدبندی     •

تورنمنت است که به طور همزمان با سید بندی هر کدام از رویدادهای خاص انجام 

 خواهد شد. 
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 بندیرده مشخص شدن یا امتیاز هر تور براهتورنمنت، در همه تورنمنت بدون توجه به سایز

  :شودلحاظ میکماکان 

  

 
 

 یدور بعد شود، چه دراند مستقال انجام میایی که در تور شرکت کردههسیدبندی برای تمام تیم

 .شرکت بکنند و چه نکنند

 

جریمه و یا به دالیل انضباطی توسط برگزار باخت  2غفلت یا باخت  1یک تیم به سبب  تذکر:

کند و میدریافت ن دی مجزابنرتبه ، این تیم امتیازشوداخراج میکننده مسابقات از مسابقات 

گیرد. تمامی نتایج و میبه عنوان تیم محروم بخاطر اخراج )دیسکالیفه( در آخر جدول قرار 

 ماند.میآمار بازیهایی که تا کنون انجام داده است، باقی 

که بازی را برده بوده از بازیها خارج شود، تیم  مستقیم  حذفی بازیاگر تیمی بعد از 

هد شد و امتیاز خود را همانطور که هست حفظ خواهد کرد در حالیکه امتیاز حریف برنده خوا

تیم اخراج شده صفر منظور خواهد شد. تیم جدید برنده به دور بعد راه پیدا کرده و سری 

 گذارد. میمسابقات حذفی را پشت سر 

 

 ارند: در این وضعیت قرار د Bو  A، تیمهای ایهوراتمام بازیهای دبعد از  :1-14مثال 

به دلیل بازی رودررو ، باالتر  ایهدر جدول دور Aدارند و تیم  2-2هر دو رکورد     •

 کنند و هر دو در مرحله اول حذفیمیقرار دارد. هر دوتیم به مرحله حذفی صعود  Bاز تیم 

 امتیاز( باالتر از 5/17  )با میانگین امتیاز Bنهایی تیم  بندیرده شوند. درمیحذف مستقیم 

 گیرد.میامتیاز( قرار  5/16  )با میانگین Aتیم 

 

نظر گرفته در  ایهنهایی صحیح است. بازی رودررو فقط در مرحله دور بندیرده :1-1-14تفسیر 

، تیم اندکرده مسابقات را تمام 3-2چون هر دو تیم با رکورد  .نهایی بندیرده نه در شودمی

B با میانگین امتیازات باالتر از تیم A  گیرد.میقرار 

رودررو  به خاطر بازی Aتیم  ایهرا دارند. در مرحله دور 1-2هر دو تیم رکورد   •

 بندیرده مانند. درمیقرار دارد. هر دوتیم از رفتن به مرحله حذفی باز  Bباالتر از تیم 

  گیرد.میقرار  (5/16  با میانگین امتیاز) Aباالتراز تیم  (5/17 )با میانگین امتیاز B تیم نهایی،

 

در نظر  ایهدور بندیرده نهایی صحیح است. بازی رودررو فقط در بندیرده :2-1-14تفسیر 

مسابقات را  (2-1نهایی تاثیری ندارد. هر دو تیم با رکورد ) بندیرده شود و درمیگرفته 

 یرد.گمیقرار  Aبا میانگین امتیازات بیشتر باالتر از تیم  Bتیم  .اندکرده تمام
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 . قوانین سیدبندی 15

 

 

شوند )مجموع امتیاز رتبه بندی سه تیمها بر اساس امتیاز، رتبه بندی )سید بندی( می

در آیین نامه مسابقات طور دیگری پیش مگر اینکه  (،قبل از مسابقات بازیکن برتر تیمها

ع مسابقه، در مواردی که امتیاز رتبه بندی تیمی مساوی باشد، قبل از شروبینی شده باشد

 سید بندی بصورت تصادفی تعیین خواهد شد. 

 انجام خواهد شد.  3به3فدراسیون  بندیرده ای ملی، سید بندی بر اساسهدر مسابقات تیم

 

 

 . دیسکالیفه )اخراج(16

 

 

شود و می مسابقه اخراجادامه وسیله داور از هبازیکنی که دو خطای غیر ورزشی مرتکب شود ب

تواند از کل مسابقات نیز وی را اخراج نماید. گذشته از آن، بقات میبرگزارکننده مسا

رفتار خشن، پرخاشگری زبانی و یا  بخاطر را  بازیکن و یا بازیکنان تواندبرگزارکننده می

ثیرگذار باشد و یا سرپیچی از قوانین ضد أر نتیجه بازی بصورت غیر مستقیم تعملی که د

 فیبا( از بازی اخراج نماید.  از قوانین داخلی 4 دوپینگ )کتاب

تواند کل تیم را در صورتی که بقیه بازیکنان تیم هم در ارتکاب همچنین برگزار کننده می

اخراج کند )حتی اگر آن همدستی از نوع بی همدستی داشتند  که در باال اشاره شد یاعمال

 اعتنایی بوده باشد(. 

بر طبق چارچوب تنظیمی مسابقات، با توجه  ای انضباطیهفیبا حق اعمال نفوذ در مورد تحریم

و قوانین داخلی فیبا در مورد هر اخراجی بر اساس  play.fiba3x3.comبه شرایط و ضوابط 

 باشد. یمرا دارا  16 ماده

 

دهند و میهل  همدیگر را B1و  A1دهد، میرا نشان  38/9زمانی که ساعت بازی  :1-16مثال 

یک خطای خشن  A1 مانده به پایان بازی، 0:25کند. و اعالم میی برای هر دداور خطای غیرورزش

 کند. میدریافت یک خطای غیر ورزشی  A1دهد. انجام می B2بر روی 

 

باید سریعا زمین راترک  A1شود. خطای غیر ورزشی اخراج می 2بدلیل ارتکاب  A1 :1-16تفسیر 

 ت نیز اخراج گردد. از طرف برگزارکننده از کل مسابقا ممکن است همچنین کند و
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تعمدا بعد از گل ادامه بازی را به  A3دهد. ثانیه را نشان می 51/9زمان بازی  :2-16مثال 

 یک خطای داور برای حرکتی مشابه اخطار گرفته بود، Aاندازد. چون قبل از آن تیم میتأخیر 

محترمانه مورد داور را بصورت غیر  A3 مانده به پایان بازی 0:25دهد. می Aفنی به تیم 

 شود. یک خطای فنی اعالم می دهد وخطاب قرار می

 

خطای فنی برای  2شود. بدلیل ارتکاب دومین خطای فنی از بازی اخراج نمی A3 :2-16تفسیر 

 شود. شود و جزو خطاهای تیمی محسوب میدر نظر گرفته می Aتیم 

 

 

 هاهسال12زیر  تطبیق قوانین برای مسابقات .17

 

 گردد:توصیه می هاهسال 12رد برای سنین زیر این موا

 

 کاهش یابد.  60/2 در صورت امکان، ارتفاع سبد به    •

 در وقت اضافه اولین تیمی که به گل برسد، برنده مسابقه باشد.     •

از ساعت شوت استفاده نشود. اگر تیمی تالش مناسبی برای حمله به سبد انجام ندهد،   •

 دهد. ثانیه پایانی به تیم اخطار می 5   شداور با شمار

شود به جز بازی با تبادل توپ دنبال می خطا،شود بعد از موقعیت جریمه اعمال نمی  •

 در مورد اقدام به شوت و یا خطای فنی و خطای غیر ورزشی.

 شود. تایم استراحت واگذار نمی    •

 

 ان بازی در نظر گرفته شد، دردر نکته مربوط به زم 6نکته: انعطافی که در انتهای ماده 

 صالحدید برگزار کننده اعمال شود. تواند بنابراین مورد هم می

 

 : 1تذکر 

  برگزار گردد. 5  تواند با توپ سایزال و جوانتر میس 12مسابقات بازیکنان زیر 


