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 هستند و از  0202از قوانین داوری بسکتبال( FIBAتفسیرهای ارائه شده در این سند، تفسیرهای  فدراسیون جهانی بسکتبال)

  می شوند. لغو  اجرا می شوند. تمام تفسیرهایی که از قبل توسط فیبا منتشر شده اند ، توسط این سند  0201 ژانویه  ابتدای

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

 انین بایستی در عمل مورد استفاده قرار گیرد.ضروری است که قو

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

ه ببیان می کنند. اصول و قواعد را  ،قوانین تا حد امکان شفاف و جامع نگه داشته می شوند، اما آنها به جای موقعیت های بازی 

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

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

 روی دهند. است  ممکن

ر درباره ه باید انداور که باید به عنوان سند اصلی حاکم بر بسکتبال باقی بمانند. هرچند ( FIBA)بسکتبال  رسمیقوانین     

یری تصمیم گاختیارقدرت و  پوشش داده نشده است ، رسمی فیبایا تفسیرهای و بال بسکتقوانین ویژه توسط به که موضوع 

 د. نداشته باش

 ،هستند بازیکن B1-B5و   A1-A5  . می باشدتیم مدافع  Bتیم مهاجم و تیم  Aبه دلیل انسجام این تفسیرها، تیم     

  A6-2A1   وB6-2B1  .ذخیره می باشند 
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 تیم ها  :  4ماده  

 

 

 بند قرمز پوشیده اند.هد   A2 بند سفید و در زمین بازی هد   A1    مثال: 4-2

 بپوشند.بند با رنگ های متفاوت هدزمین بازی در مجاز نمی باشند که   A2 و    A1    تفسیر:

 مچ بند قرمز پوشیده اند.   A2 بند سفید و در زمین بازی هد   A1    مثال: 4-3

 بپوشند.رنگ های متفاوت  بند و مچ بند  باهددر زمین بازی مجاز نمی باشند که   A2 و    A1    تفسیر:

 

 

 

 

 باشد. می هایش یکسانبقیه هم تیمی وسایلپوشیده است که رنگ آن با سایر  مدل دستمال سر هدبند A1    مثال: 4-5

 و ه اطراف سر داشته باشددنباز و بسته شو  یاجزانباید  هدبندباشد. دستمال سر نمیمدل  هدبندبه پوشیدن  زمجا A1 تفسیر:
 د.آن جدا شو سطحی  یاجزاهمچنین نباید بخشی از 

 

 

 

 

 

 

 همه بازیکنان یک تیم باید از آستین و شلوارهای کشی ،پوشش سر،مچ بند ، هدبند و چسب های پزشکی     توضیح :  4-1

 هم رنگ استفاده کنند.

 باشد.دستمال سر مجاز نمیمدل  پوشیدن هدبند    توضیح :  4-4

 

 مثال هایی برای هدبند مدل دستمال سر.1شکل 
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 آسیب دیدن–بازیکنان   :  5  ماده

 

 

 

 پا آسیب دیده و بازی متوقف شده است. مچ  از ناحیه   A1به نظر می رسد که بازیکن      مثال: 5-2

 را درمان می نماید.  A1 مچ پای  می شود وبازی وارد زمین   Aتیم  پزشک     (الف

 بهبود پیدا می کند.   A1 قبل از آن اما، می شودبازی وارد زمین   Aتیم  پزشک     (ب 

 .می شودبازی وارد زمین    A1آسیب دیدگی  به منظور بررسی  Aتیم  سرمربی      (ج

  را درمان نمی کنند.   A1 اما ،دنمی شوبازی وارد زمین  Aتیم  همراه افراد سایر  یاو بازیکن تعویضی  ،کمک مربی اول      (د

 . تعویض شود ستیدرمان دریافت کرده است و بای  A1در نظر گرفته می شود که  اینطوردر تمامی موارد    تفسیر:

 تثبیت کند.چسب پزشکی او را کمک می کند تا     A1به وارد زمین بازی شده و  Aفیزیوتراپیست تیم    مثال: 5-3

 مک دریافت کرده و باید تعویض شود.ک  A1     تفسیر:

 از پزشک تیمش که برای یافتن لنز چشم او  وارد زمین بازی میشود، کمک دریافت میکند.  A1    مثال: 5-4 

 کمک دریافت کرده و باید تعویض شود.  A1    تفسیر:

 

 

 

شود.  نمی  کند. توپ وارد سبدباشد خطا میکه در حال شوت می  A1 بر روی  Aنیمکت تیم محوطه نزدیک به  B1   مثال: 5-6
 پرتاب آزاد انجام می دهد، 3یا  A1   ،0زمانیکه 

در داخل  Aرا برای یکی از بازیکنان تیم  هدبند، از روی نیمکت، حوله و یا بطری و یا  A6   یا بازیکن ذخیره Aتیم  مدیر  الف( 
 کند.زمین پرتاب می

ا زند یمی کند و یا به پای بازیکن اسپریبازیکن داخل زمین را محکم می چسب پزشکیاز روی نیمکت  Aفیزیوتراپ تیم    ب(
 ...دهد و غیرهمی گردن بازیکن را ماساژ

، ربی اولکمک م، سرمربی، به همین دلیلاگر 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(

،در حالیکه  در محوطه نیمکت تیمش باقی دارد بر روی نیمکت تیم خود را هر کسی که اجازه نشستن :   توضیح 5-5
این کمک تاخیری در شروع سریع بازی نداشته باشد، آن  اش کمک کند،چنانچهمانده است ،اگر به بازیکن هم تیمی

 ض گردد.باشد و نباید تعویبازیکن به منزله بازیکنی که کمک دریافت کرده است نمی
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مجدد بازی ایجاد نشده است. بنابراین  شروعرده است و تاخیری در کمک دریافت نک Aدر هر دو حالت بازیکن تیم    تفسیر:
 را انجام دهد.خود آزاد  پرتاب  3یا  0 باید  A1نباید تعویض شود.  Aتیم  ) بازیکنان (بازیکن

شود. بعد کند، توپ وارد سبد نمیخطا می  A1 شوت کننده  ، بر روی بازیکن Aنیمکت تیم محوطه  نزدیک به  B1    مثال: 5-7
بر روی پاهایش   A1کند تا کمک میاز جای خود بلند می شود و  A6  افتد. در محوطه نیمکت تیمش روی زمین می  A1از خطا، 
 شود.ثانیه آماده بازی می 15تقریباً کمتر از   A1بایستد.

باید   A1. اشد، دریافت نکرده استشده بمجدد بازی  شروعتاخیری در  که باعثنباید تعویض شود، زیرا کمکی   A1     تفسیر:
 پرتابش را انجام دهد. 3یا  0

محوطه  به  سمت   A1دهد، شود، در حالیکه داور گزارش خود را به میز منشی میپرتاب آزاد واگذار می A1   ،0به     مثال: 5-8
دهد. ، حوله یا بطری می  A1کند. یکی از افراد نیمکت به رود و درخواست حوله یا بطری آب میمیدر انتهای زمین  نیمکت خود 

A1  نوشد، می یا آبکند و دستش را خشک میA1  شود.بازی می ثانیه آماده  15یباً در کمتر از رقت 

نیازی به تعویض ندارد و باید   A1. شده باشد، دریافت نکرده استمجدد بازی  شروعتاخیری در  که باعثکمکی   A1   تفسیر:
 پرتاب آزاد خود را انجام دهد. 0

توپ خیس است. داور که  دهد بازیکن پرتاب کننده به داخل به داور اطالع می B1. توپ را وارد سبد می کند  A1     مثال: 5-9
دهد تا توپ را حوله می B1کند و یا به به داخل زمین آمده و توپ را خشک می Bنیمکت تیم  یک نفر ازبازی را متوقف کرده 

 خشک کند.

نباید تعویض  B1. شده باشد، دریافت نکرده استمجدد بازی  شروعتاخیری در  که باعثکمکی  B1  حالتدر هر دو    تفسیر:
ادامه پشت تخته  زاز پشت خط انتهایی به جبا پرتاب به داخل قرار دهد و بازی  Bتوپ را در اختیار تیم می بایست داور .شود
 یابد.

نیمکت خود را در زمین عقب  Aتوپ را برای پرتاب به داخل در زمین جلو در اختیار دارد. فیزیوتراپ تیم   A1    مثال: 5-01
 .کندرا محکم می  A1 چسب پزشکی کند و در بیرون زمین بازی ترک می

 کمک کرده است.  A1در خارج از محوطه نیمکت تیم خود به  Aباید تعویض شود، زیرا فیزیوتراپ تیم   A1   تفسیر:

زمین  درخود را تیم یمکت ن Aپرتاب به داخل در زمین جلو،در اختیار دارد، فیزیوتراپ تیم  توپ را برای   A1    مثال: 5-00
 .کندرا محکم می  A1 چسب پزشکیرک کرده و خارج از زمین بازی تجلو 

ثانیه  15 طی مدت کمک کرده است. اگر این کمک   A1به بازیکن تیم در خارج از محوطه نیمکت  Aفیزیوتراپ تیم     تفسیر:
 .باید تعویض شود  A1ثانیه طول بکشد،  15اگر چنانچه بیشتر از  تعویض شود.  A1 ده باشد،نیاز نیست که انجام ش

ی هیچ محدودیت زمانیب دیده خطرناک باشد،نظر پزشک جابجایی بازیکنی که به طور جدی آساگر طبق   توضیح:    5-11 
 .وجود نداردزمین بازی  ازبه بیرون آن برای انتقال 
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پزشک به نظر  چرا که ،شده است دقیقه متوقف  15بازی به مدت  به طور جدی آسیب دیده و  A1بازیکن    مثال: 5-11
 .خطرناک باشد برای او می تواند ازی باز زمین جابجایی بازیکن 

باید  بازی ،ویض تعانجام بعد از  گردد.بایستی مطابق با نظر پزشک تعیین زمان مناسب برای انتقال بازیکن آسیب دیده     تفسیر:
 .بدون هیچگونه جریمه ای ادامه پیدا کند

 

 

 

بالفاصله قادر به ادامه بازی نمی باشد،    A1آسیب دیده و بازی متوقف شده است. از آنجایی که   A1بازیکن     مثال:5-15
 داور در سوت خود می دمد و عالمت تعویض را نشان می دهد.

 :کنددرخواست تایم استراحت می  یکی از تیمها

 وارد زمین شود.   A1 تعویضی)جایگزین(قبل از اینکه بازیکن       (الف

 . شودمی وارد زمین    A1 تعویضی)جایگزین(از اینکه بازیکن بعد       (ب

 .بماندمی کند که در بازی بهبود یافته است و درخواست    A1 پایان زمان استراحت به نظر می رسد که  در

 تفسیر:

 ، می تواند به بازی ادامه دهد.یابددر طول تایم استراحت بهبود   A1اگر    (الف

 ،دوباره وارد زمین شود نمی تواند   A1از این وارد زمین شده است. بنابراین  قبل   A1بازیکن جایگزین  با توجه به اینکه    (ب
  تا اینکه یک فاز بازی )همراه با کارکردن وقت بازی( سپری شود.

 

 

 

  A1داده می شود.بعد از پرتاب اول داور متوجه می شود که     A1 پرتاب آزاد  به 0و  شده استخطا   A1بر روی  :  مثال 5-71
 می کند. بازیکن را 0تعویض خواست در Bپرتاب دوم را انجام دهد.اکنون تیم باید جایگزین او می شود و  A6  خونریزی دارد و

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

، مه دهدادابازی  به  بالفاصله  نمی تواند باز دارد و  زخمییا و  اگر بازیکنی آسیب دیده است یا خونریزی توضیح:     5-14
تایم ،تیمها  به هر یک ازدر همان وقت مرده بازی  .چنانچهثانیه(تعویض شود  15 در مدت )بطور تقریبی ستیاین بازیکن بای

سوت  که شرطاین به  .، او می تواند به بازی ادامه دهدتایم استراحت بهبود یابد  شود و بازیکن در طول دادهاستراحت 
 باشد. به صدا درآمده  قبل از اینکه داور بازیکن ذخیره را به زمین فراخواند،  منشی برای تایم استراحت

آزاد  در بین پرتاب های بازیکنانی که بازی مشخص شده اند یا برای شروع سرمربیبازیکنانی که توسط توضیح:      5-11
به  می تواندردی 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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می شود ود. بعد از پرتاب اول داور متوجه  داده می ش A1 هپرتاب آزاد  ب 0و  شده استخطا   A1بر روی بازیکن  :    مثال 5-81
 برای تعویض یک بازیکن درخواست می کند.  Aجایگزین او می شود. تیم  B6 خونریزی دارد.  3Bکه  

 مجاز به تعویض یک بازیکن می باشد.  Aتیم        :تفسیر
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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     : مثال7-1
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

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

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 42حداقل     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  سرمربی مسئول
 رمربیساسامی  همچنین شماره های متناظر با آنها و ودقیقه قبل از شروع بازی مطابق برنامه باید اسامی بازیکنان  12حداقل 

 .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  12حداقل  وضیح:    ت 7-1
نزدیکترین داور  بازیکن وجود داشته باشد، 5ی در مورد این اشتباه و اگر کند بررسینمایند. منشی باید قبل از شروع بازی 

نفر شروع کننده بایستی اصالح  5 ،. اگر این اشتباه قبل از شروع بازی کشف شودنمایدمطلع  مناسبرا در اولین فرصت 
 شود.نظر می از اشتباه صرف ،بعد از شروع بازی کشف شود چنانچهد و شو
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کوچک را در برگه امتیازات وارد " x"نفر بازیکن شروع کننده اش ، عالمت  5از منشی می خواهد که برای  سرمربیمثال:   7-5
 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 

 شوند(.شوند )دیسکالیفه میاز بازی اخراج می Aسرمربی و کمک مربی اول تیم    مثال: 7-1

 بازیکن عمل کند. -مربیسرباید به عنوان  Aاگر سرمربی وکمک مربی اول قادر به ادامه کار نباشند، کاپیتان تیم     تفسیر:
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 مساوی و وقت های اضافه امتیاز زمان بازی،  :8ماده 

 

 

 

 

که اقدام به شوت کرده،   A1بر روی  B1ثانیه قبل از به صدا درآمدن بوق ساعت بازی برای انتهای کوارتر    2.1مثال:     8-1
 دو پرتاب آزاد داده می شود.  A1 به مرتکب خطا می شود.

  B1طای خ می گیرند که سیستم بازبینی فوری در دسترس نمی باشد،داوران با همدیگر مشورت می کنند و تصمیم       تفسیر:
باید بالفاصله اجرا شود.بعد از اجرای پرتاب های  A1 قبل از به صدا در آمدن بوق ساعت بازی اتفاق افتاده است.پرتاب های آزاد

 زمان ادامه یابد. ثانیه  2.1آزاد بازی باید با 

 .  بر روی او خطا می شود که ،کنداقدام به شوت می بعد از به صدا درآمدن بوق پایان کوارتر    A1 مثال:     8-1

 مگر اینکه آن خطا غیرورزشی زمان کوارتر اتفاق افتاده است.از خطا می بایست صرف نظر شود ، چرا که بعد از پایان       تفسیر:
 باشد.وجود داشته  اضافه  و یا وقت دیگر یا دیسکالیفه باشد و در ادامه کوارتر

که اقدام به شوت کرده است ،   A1بر روی  B1تقریباً همزمان با به صدا در آمدن بوق ساعت بازی در کوارتر اول ،    مثال:8-4
  رها شده و وارد سبد می شود.  A1خطا می کند.بعد از به صدا درآمدن بوق پایان بازی ، توپ از دستان 

داوران برای تصمیم گیری در مورد اینکه خطا قبل از به صدا درآمدن اگر که سیستم باز بینی فوری در دسترس باشد ،       تفسیر:
را نشان  2:2اگر زمانیکه خطا اتفاق افتاده ، ساعت بازی زمان  بوق پایان بازی  در کوارتر اول رخ داده است ، از آن استفاده کنند.

به پایان رسیده است.بعد از اینکه سرداور کوارتر اول پذیرفته نشود.  A1باید صرف نظر شود و گل  B1دهد، از خطای شخصی  
 کورنومتر خود را به کار بیاندازد.زمان اینتروال به منظور اندازه گیری تصمیم نهایی را اعالم می کند، وقت نگهدار باید 

   B1خطای شخصی   باید پذیرفته شود.  A1را نشان دهد، گل  2:2اگر زمانیکه خطا اتفاق افتاده ، ساعت بازی زمانی بیشتر از  
یک پرتاب آزاد انجام دهد.در زمان اجرای پرتاب  آزاد بازیکنان می توانند در مکان های ریباند    A1اعالم گردد و  می بایست

 ساعت بازی باید زمان باقیمانده را نشان دهد.بازی بعد از آخرین پرتاب آزاد ادامه می یابد.قرار بگیرند.

که اقدام به شوت کرده است   A1بر روی  B1با به صدا در آمدن بوق ساعت بازی در کوارتر اول ، تقریباً همزمان     مثال:8-5
پرتاب  3یا  0قبل از به صدا در آمدن بوق ساعت بازی اتفاق افتاده و آیا باید  B1، خطا می کند.داوران مطمئن نیستند که خطای 

 داده شود ؟  A1آزاد باید به 

 زمان اینتروال شروع می شود: توضیح:    8-1

 02  برنامه.دقیقه قبل از شروع بازی مطابق 

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

  اضافه ،بعد از اینکه سرداور تصمیم نهایی  کوارتر یا وقتهنگام استفاده از سیستم بازبینی فوری در انتهای یک
 را اعالم کرد.
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باز بینی فوری در دسترس باشد ، داوران برای تصمیم گیری در مورد اینکه خطا قبل از به صدا درآمدن  اگر که سیستم      تفسیر:
را نشان  2:2اگر زمانیکه خطا اتفاق افتاده ، ساعت بازی زمان  بوق پایان بازی  در کوارتر اول رخ داده است ، از آن استفاده کنند.

شود.بعد از اینکه سرداور تصمیم نهایی را اعالم می کند، وقت نگهدار باید به منظور باید صرف نظر  B1دهد، از خطای شخصی  
 اندازه گیری زمان اینتروال کورنومتر خود را به کار بیاندازد.کوارتر دوم با توجه به فلش مالکیت تناوبی شروع خواهد شد.

پرتاب آزاد به  3یا  0را نشان دهد، داوران باید تصمیم بگیرند که  2:2اگر زمانیکه خطا اتفاق افتاده ، ساعت بازی زمانی بیشتر از  
A1 .خطای شخصی   بدهندB1    می بایست اعالم گردد وA1  ،0 پرتاب آزاد انجام دهد.در زمان اجرای پرتاب  آزاد  3یا

های ریباند  قرار بگیرند.ساعت بازی باید زمان باقیمانده را نشان دهد.بازی بعد از آخرین پرتاب بازیکنان می توانند در مکان 
 آزاد ادامه می یابد.
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 ،وقت اضافه یا بازی کوارترشروع و پایان یک   :9ماده 

 

 

بازیکن که مجاز به بازی  5نمی تواند  ه دلیل آسیب دیدگی ،اخراج بازیکنان و....ب  A نیمه دوم ، تیمشروع در  :    مثال 9-1
 .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.

 4با  A خطای شخصی می شود و بازی را ترک می کند.تیممرتکب پنجمین  نزدیک به انتهای بازی  A1بازیکن :     مثال 9-1
در یک جلو می باشد ،  Aامتیاز از تیم  15با  Bدر حالی که تیم  .بازیکن به بازی ادامه می دهد، چرا که بازیکن تعویضی ندارد

را از زمین بیرون بیاورد، به این منظور که بازی  شکه یکی از بازیکنان تیممی خواهد  Bتیم  سرمربینمایشی بازی جوانمردانه 
 بازیکن ادامه دهد. 4را 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 ، 

 

 

 

 

  .می کنندبعد از شروع بازی داوران متوجه می شوند که هر دو تیم در جهت اشتباه بازی :     مثال 9-5

تیمها باید  .گیرنداز 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 مقابلعوسبدها را 

 

 

 ،Bتیم  سرمربیمی شود.قبل از شروع بازی جریمه خطای فنی با یک    A1اینتروال تایم قبل از شروع بازی ،در :   مثال 9-7
 نفر شروع کننده بازی نمی باشد. 5جزء  B6 بازیکن.اجرای پرتاب آزاد مشخص می کندرا برای   B6بازیکن 

بازیکن آماده در زمین برای بازی )که مجاز به  5مگر اینکه هر کدام از تیمها حداقل  ،شود شروع بازی نباید :   توضیح9-1
 بازی کردن می باشند( در اختیار داشته باشند. 

دو تیم در هر مشخص می نماید. اگر ،که تیم باید از آن دفاع و به آن حمله کند را سبدی  9قانون شماره توضیح :         9-4
سبدهای اشتباه دفاع کنند، این  یا ازبه سبدهای اشتباه حمله  (سهوی و غیر عمد ا سر درگمی )ها بکوارترآغاز یکی از 

وضعیت باید به محض کشف آن اصالح گردد، بدون اینکه هیچ کدام از تیمها را در وضعیت نامناسبی قرار دهد. هرگونه امتیاز 
  قبل از توقف بازی معتبر و قابل قبول خواهد بود. .... شده، خطاهای گرفته شده و غیرهسپری ، زمان کسب شده 

 

 بازی باید با جامپ بال در دایره مرکزی آغاز شود.توضیح :       9-1
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       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 :    مثال 9-8
 می شود.

نفر شروع کننده بازی  5اگر آن  بازیکن جزء . پرتاب آزاد را انجام دهد 0می تواند ، Bتیم   آن بازیکنقبل از شروع بازی     فسیر:ت
 زمین بازی باقی بماند.باشد، باید در 

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 

 

 

 

بازیکن شروع کننده بازی  5یکی از   A1بیند. آسیب می  A1دقیقه زمان اینتروال تایم قبل از شروع بازی،  7در     :مثال 9-11
 باشد.می

بخواهد مجاز به جایگزین کردن  Bجایگزین شود.در چنین مواردی اگر تیم  Aباید با یکی دیگر از بازیکنان تیم   A1    تفسیر:
 باشد.بازیکن شروع کننده خود می 5یکی از 

  A1شود(.شود )دیسکالیفه میاز بازی اخراج می  A1دقیقه مانده از اینتروال تایم قبل از شروع بازی،  4در زمان     :مثال 9-11
 بازیکن شروع کننده بازی است. 5یکی از 

 5در چنین مواردی تیم مقابل اگر بخواهد مجاز خواهد بود یکی از  جایگزین شود. Aباید با یکی از بازیکنان تیم   A1  تفسیر:
 بازیکن شروع کننده خود را تعویض نماید.

 

 

 

 

 

 

نفر شروع کننده مشخص شده  5اگر در اینتروال تایم قبل از شروع بازی، بازیکنی که به عنوان یکی از توضیح :       9-9
است قادر به شروع بازی نباشد، او باید با بازیکن دیگری جایگزین شود.در چنین مواردی تیم مقابل اگر بخواهد مجاز خواهد 

 کند. تعویضبود یکی از بازیکنان شروع کننده بازی را 
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 وضعیت توپ  :01ماده 

 

 

 

در این  Bاین سومین خطای تیم مرتکب خطا می شود. A2 بر روی  B2که  اقدام به شوت کرده است  A1بازیکن :   مثال11-1
 شروع کرده بود ، تمام می کند. B2شوت خود را با یک حرکت پیوسته که قبل از خطای    A1 باشد.کوارتر می 

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. A2 بر روی  B2اقدام به شوت کرده است که   A1بازیکن :   مثال11-1
 شروع کرده بود ، تمام می کند B2شوت خود را با یک حرکت پیوسته که قبل از خطای    A1 کوارتر می باشد.

پرتاب آزاد را انجام دهد.بازی همانند آخرین پرتاب آزاد معمولی  0باید  A2 اگر توپ وارد سبد شود ،گل باید قبول شود.    فسیر:ت
 ادامه می یابد.

شوت خود را با یک حرکت    A1.  اعالم می شود  B2ی بر رو  A2  خطای که اقدام به شوت کرده است  A1بازیکن :   مثال11-4
 شروع کرده بود ، تمام می کند. A2 پیوسته که قبل از خطای 

صرف نظر اگر توپ وارد سبد شود، گل قبول نخواهد شد. می شود ، توپ می میرد. مرتکب خطای حمله   A2 زمانیکه     فسیر:ت
و از نزدیکترین جایی که برای خطا متوقف شده بود B بازی با پرتاب به داخل توسط تیم در این کوارتر،A از تعداد خطاهای تیم

 ادامه می یابد.

 

 

 

 

 

 

 

هنگامی که یک بازیکن  از تیم مدافع بر روی هر یک از بازیکنان تیم حریف که یکی از آنها اقدام به شوت توضیح :      11-1
کرده ، مرتکب خطا شود و آن بازیکن شوت خود را با یک حرکت پیوسته که پیش از وقوع خطا شروع شده بود ، تمام 

،سرمربی ،کمک مربی اول  ،بازیکن انی که هر بازیکن زم،پذیرفته می شود. این توضیح شود اگر گل کند،توپ نمی میرد و 
 کاربرد دارد. ،نیز شوندجریمه خطای فنی  باتیم مدافع  همراهانیا خطا 5
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 جامپ بال و مالکیت تناوبی  :11ماده

 

 

 کند.خطای فنی دریافت می  A1دقیقه مانده به شروع بازی،  0   :مثال11-1

بازیکن شروع کننده باید یک پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد. با توجه به اینکه بازی هنوز شروع نشده، از  5یکی از تفسیر:
 توان استفاده کرد. بازی باید با جامپ بال شروع شود.فلش مالکیت تناوبی نمی

ط بعد از لمس قانونی توپ توسبالفاصله به باال پرتاب می کند. ابتدای بازی جامپ بال برای اجرای سرداور توپ را :   مثال 11-1
 : A1 جامپ بال کننده

 اعالم می شود. A2 و  B2( بین Held ballیک وضعیت توپ مشترک )    (الف

 اعالم می شود. A2 و  B2یک خطای طرفین بین     (ب

نشده است، داوران نمی توانند از فلش مالکیت  مشخصتا زمانی که کنترل توپ زنده در داخل زمین دو مورد، در هر    فسیر:ت
اجرا کند. هر مقدار زمانی که پس  A2 و  B2زمین بین  یمرکزتناوبی استفاده نمایند. سرداور باید یک جامپ بال دیگر در دایره 

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

کند. بالفاصله بعد از لمس قانونی توپ توسط بازیکن سرداور برای جامپ بال ابتدای بازی توپ را به باال پرتاب می   : مثال11-4
 :Aرود. بعد از پرتاب به داخل تیم می توپ مستقیماً به خارج از زمین بازی  ،  B1جامپ بال زننده 

 افتد.اتفاق میA2  و  B2الف: یک توپ مشترک بین 

 افتد.اتفاق می A2 و   B2ب: یک خطای طرفین بین 

در هر دو حالت ، زمانیکه هنوز کنترل توپ زنده در زمین بازی مشخص نشده است، داور نباید فلش مالکیت تناوبی را    تفسیر:
بعد از جامپ بال تیمی که مالکیت توپ زنده  اجرا کند. A2 و  B2اجرا کند. سرداور باید یک جامپ بال دیگر در دایره مرکزی بین 

 یرد.گمالکیت تناوبی را از نزدیکترین جایی که جامپ بال بعدی اتفاق بیفتد در اختیار می را در زمین بازی به دست نیاورد اولین

کند. بالفاصله بعد از لمس قانونی توپ توسط بازیکن به باال پرتاب میابتدای بازی سرداور توپ را در جامپ بال  :  مثال11-5
 : A1 زنندهجامپ بال 

 رود.از زمین می خارجتوپ مستقیم به  (الف

 گیرد.توپ را می   A1بازیکن ، کندلمس را زننده یا یکی از بازیکنان غیر جامپ بال  کند برخوردتوپ با زمین اینکه قبل از  (ب

جامپ بال در تیمی که بعد از جامپ بال شروع بازی کنترل توپ زنده را در داخل زمین بدست نمی آورد،توضیح :     11-1
 واگذار می شود. وقوع جامپ بال به آن تیم نزدیکترین نقطه  ازبعدی توپ برای پرتاب به داخل 
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اگر پرتاب به داخل از زمین شود. واگذار می Bبرای پرتاب به داخل به تیم توپ  ، A1 در هر دو حالت به دلیل تخلف    فسیر:ت
تیمی که کنترل توپ  بعد از پرتاب به داخلثانیه زمان دارد. 14و چنانچه از زمین جلو اجرا شود ثانیه  04 ،انجام شود Bتیم عقب 

واهد خداده تیم  به آن  بعدی در نزدیکترین محل به وقوع جامپ بال اولین مالکیت تناوبی ورد،یازنده را در زمین بازی بدست ن
 شد.

کند. بالفاصله بعد از اینکه توپ به صورت قانونی توسط را برای جامپ بال ابتدای بازی پرتاب میسرداور توپ :   مثال11-1
 کند.خطای فنی دریافت می B1لمس شده،   A1جامپ بال زننده، 

توپ را برای پرتاب آزاد  Aپرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد. به محض اینکه بازیکن تیم 1باید  Aیکی از بازیکنان تیم     تفسیر:
تحت  Bگیرد. بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم قرار می Bکند، جهت تعیین فلش مالکیت تناوبی برای تیم دریافت می

 مالکیت تناوبی، از نزدیکترین جایی که خطای فنی رخ داده ادامه یابد.

باید  Bثانیه و چنانچه پرتاب به داخل از زمین جلو باشد، به  تیم  04باید  Bباشد، به تیم  Bاگر پرتاب به داخل از زمین عقب تیم 
 ثانیه زمان داده شود. 14

کند. بالفاصله بعد از اینکه توپ به صورت قانونی توسط سرداور توپ را برای جامپ بال ابتدای بازی پرتاب می:   مثال11-7
 شود.مرتکب خطای غیرورزشی می B2روی  بر A2 لمس شد،   A1جامپ بال زننده، 

کند، جهت توپ را برای پرتاب آزاد اول دریافت می B2پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد. به محض اینکه  0باید  B2    تفسیر:
در زمین جلو از محل خط پرتاب به  Bتعیین گردد. بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم  Aفلش مالکیت تناوبی باید برای تیم 

 ثانیه زمان دارد. B  ،14داخل ادامه یابد.)به عنوان قسمتی از جریمه خطای غیرورزشی(. تیم 

با توجه به قانون مالکیت تناوبی پرتاب به داخل را در اختیار خواهد داشت. یکی از داوران و یا منشی  Bتیم :   مثال11-8
  .دهندبرای پرتاب به داخل قرار می  Aدر اختیار تیم را  مرتکب اشتباه شده و توپ 

                    اصالح قابل دیگربه محض اینکه توپ بازیکنی را لمس کند و یا بطور قانونی توسط بازیکنی لمس شود، اشتباه     فسیر:ت
دست نخواهد داد و مالکیت تناوبی بعدی از با توجه به اشتباه فرصت پرتاب مالکیت تناوبی خود را  Bتیم  به هر حال. نمی باشد

 را در اختیار خواهد داشت.

                      ورزشی اعالم  و خطای غیر می شودمرتکب خطا   A1بر روی  B1اول  کوارتربازی در  پایانهمزمان با بوق  :  مثال11-9
باتوجه به مالکیت بعد از به صدا درآمدن بوق ساعت بازی اتفاق افتاده است.  B1داوران تصمیم می گیرند که خطای گردد.می 

 شروع کننده کوارتر دوم می باشد. A تیم،تناوبی 

هیچ  حضورباید بدون   A1 دقیقه اینتروال 0خطای غیر ورزشی در زمان اینتروال انجام شده است.بعد از سپری شدن    فسیر:ت
از محل خط پرتاب به داخل و در  A توسط تیم پرتاب به داخل ید بابازی با. را انجام دهدپرتاب آزاد  0بازیکنی در منطقه ریباند، 

جامپ بال بعدی را از دست موقعیت حق استفاده از مالکیت تناوبی در  A تیمادامه پیدا کند. ثانیه  04ثانیه از  14و با  زمین جلو 
 داخل زمین باقی بماند.باید تا فرصت بعدی تعویض    A1د داد.ننخواه
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تیم  .می شودبا خطای فنی جریمه  B1 سوم به صدا در می آید ، کوارتربازی در  پایانبوق  بالفاصله بعد از اینکه:  مثال11-11
A  چهارم در اختیار دارد. کوارترحق استفاده از مالکیت تناوبی را برای شروع 

با پرتاب چهارم  کوارترچهارم انجام دهد. کوارترپرتاب آزاد را بدون ریباند و قبل از شروع  1باید  A تیم یکی از بازیکنان   فسیر:ت
 ثانیه زمان در اختیار دارد. A 04 شروع می شود.تیم امتداد خط مرکزی روبروی میز منشی  از A تیم توسط  به داخل

بازیکن   هر دو . می کند بالکقانونی او را به صورت  B1می پرد و  به هوا ،در دستش می باشددر حالیکه توپ   A1 :  مثال11-11
 .می آیند  دبه زمین فرو ،گذاشته انددرحالیکه یک یا دو دست خود را محکم بر روی توپ 

 جامپ بال می باشد.وضعیت این یک      فسیر:ت

با یک پا بر   A1در هوا هستند و دست هایشان  محکم بر روی توپ می باشد.بعد از برگشت به زمین  B1و   A1 :  مثال11-11
 روی خط اوت فرود می آید.

 جامپ بال می باشد.وضعیت این یک      فسیر:ت

درحالیکه یک یا هر دو بازیکن  . می کند بالک  قانونی او رابه صورت  B1با توپ از زمین جلویی می پرد و   A1:  مثال11-11
 .می باشددر زمین عقب   A1ی یک پا می آیند ،  دبه زمین فرو گذاشته انددو دست خود را محکم بر روی توپ 

 جامپ بال می باشد.وضعیت این یک    فسیر:ت 

 ، اوجش برسدنقطه سرداور توپ را برای اجرای جامپ بال شروع بازی به هوا پرتاب می کند.قبل از اینکه توپ به :  مثال11-14
 بازیکن جامپ بال زننده لمس می شود.  A1توسط 

یک پرتاب به داخل در زمین جلو و نزدیک به خط مرکزی و محل  Bشده است. به تیم جامپ بال مرتکب تخلف   A1   فسیر:ت
 ثانیه زمان برای شوت در اختیار دارد. B، 14 تیم وقوع تخلف 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 :  مثال11-51
 ،بازیکن غیر جامپ بال زننده  A2 ، شود 

 از زمین عقب  الف( 

 وارد دایره مرکزی می شود.ب ( از زمین جلو ،

نزدیک به خط مرکزی و محل  ،یک پرتاب به داخل Bشده است. به تیم جامپ بال مرتکب تخلف  A2  ،در هر دو مورد  فسیر:ت
  وقوع تخلف داده می شود .

 .ثانیه زمان  14 الف ( در زمین جلو با

 ثانیه زمان. 04ب ( در زمین عقب با 
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 کند. بین حلقه و تخته گیر می ،توپ  A1توسطدر نتیجه اقدام به شوت  :  مثال11-17

   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  ،14تیم الف (

 در اختیار خواهد داشت. ثانیه زمان B  ،04تیم ب ( 

ثانیه  04و بوق دستگاه تمام می شود  ثانیه 04زمان که باشد هوا میدر    A1نتیجه اقدام به شوت توسط توپ در  :  مثال11-18
 طبق مالکیت تناوبی در اختیار دارد.مالکیت توپ را  Aتیم کند. آید و سپس توپ بین حلقه و تخته گیر میبه صدا در می

 .دارددر اختیار  ثانیه زمان 14فقط   Aتیم از خط انتهایی بعد از پرتاب به داخل .این یک وضعیت جامپ بال می باشد    فسیر:ت

.در آخرین پرتاب کرده است ،اعالم می شودامتیازی  0 که اقدام به شوت   A1 بر روی B1خطای غیر ورزشی  :  مثال11-91
 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 ،  A1ب(

 ج( توپ به حلقه نمی رسد .

 در زمین جلو 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  14،از محل خط پرتاب به داخل و با 

بین تخته  Aدر زمین جلو تیم توپ  ،از امتداد خط مرکزی برای شروع کوارتر دوم و   A1پرتاب به داخل بعد از :    مثال11-11
 و حلقه گیر می کند.

تیم بازی باید توسط تغییر کند.  Bجهت فلش مالکیت تناوبی باید فوراً برای تیم .این یک وضعیت جامپ بال می باشد    فسیر:ت
B  ثانیه جدید ادامه پیدا کند. 04و با یک  پرتاب به داخل از خط انتهایی نزدیک به تختهبا 

             و جریمه خطایی که مالکیت توپ بخشی از آن  پرتابهای آزادمابین  به غیر از)هر زمان که توپ زنده  :  توضیح 11-11
جه اگر در نتیشود. بین حلقه و تخته گیر کند، وضعیت جامپ بال بوجود آمده و از مالکیت تناوبی استفاده می می باشد(

گر پرتاب به داخل ثانیه ریست می شود و ا 14ثانیه به  04دستگاه  ،داده شود  مهاجم تیم مالکیت تناوبی پرتاب به داخل به
 ثانیه جدید داده می شود . 04یک ،  واگذار شود مدافعبه تیم 
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مرتکب خطای غیر ورزشی بر روی  B1در اینتروال تایم بعد از کوارتر اول ،.باشد می A  مالکیت تناوبی برای تیم :  مثال11-11
A1  .می شودA1  ،0 پرتاب آزاد بدون ریباند انجام می دهد.بازی در کوارتر دوم با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل

توپ در بدون تغییر می ماند.بعد از پرتاب به داخل  Aادامه می یابد.جهت فلش مالکیت تناوبی برای تیم  Aدر زمین جلو تیم 
 بین تخته و حلقه گیر می کند.، Aزمین جلو تیم 

با پرتاب به داخل از خط انتهایی  Aتیم با توجه به مالکیت تناوبی بازی باید توسط  .این یک وضعیت جامپ بال می باشد     فسیر:ت
جهت فلش مالکیت ثانیه ادامه پیدا کند.به محض اینکه پرتاب به داخل انجام شد  14در زمین جلو، به استثنای پشت تخته و با 

 تغییر کند.تناوبی باید 

 

 

دست خود  B1توپ را در اختیار دارد و به قصد کسب امتیاز به سمت حلقه حرکت می کند. در این لحظه    A1:    مثال11-11
                       کرده است،اعالم نسبت به آنچه قانون تراولینگ مجاز قدم های بیشتری    A1 سپس را محکم بر روی توپ قرار می دهد و

 بر می دارد.

 .این یک وضعیت جامپ بال می باشد      فسیر:ت

 

 

 تدر پرتاب به داخل در نتیجه مالکیمانده به پایان بازی در کوارتر سوم را نشان می دهد .  4:17ساعت بازی  :   مثال11-15
 تناوبی:

 در حالیکه هنوز توپ را در دست )دستانش ( دارد به داخل زمین قدم می گذارد. بازیکن پرتاب کننده به داخل   A1الف(   

        فت خط اوت را قطع می کند و توپ را دریا )دستانش ( دستشقبل از اینکه توپ برای پرتاب به داخل رها شود ،   A2 ب(   
 می کند.

 ثانیه می شود. 5بازیکن پرتاب کننده به داخل،مرتکب تخلف  A1 ج( 

به تیم  مرتکب تخلف شده است.توپ برای پرتاب به داخل از محل اصلی وقوع تخلف  A2یا  A1 در تمامی موارد باال،      فسیر:ت  
B .داده می شود و جهت فلش مالکیت تناوبی باید بالفاصله معکوس شود 

 

     

 

روی توپ بگذارند و هیچ  زمانی که یک بازیکن یا بیشتر از  هر دو تیم ،یک یا دو دست خود را محکم بر:   توضیح 11-11
 .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 11-14
 شود،مالکیت تناوبی را از دست خواهد داد.
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 چگونه با توپ بازی می شود  :11ماده 

 

 

به منظور گول زدن آن را بین پاهایش یا شوت کند ،دریبلش را تمام می کند.قبل از اینکه توپ را پاس بدهد   A1 : مثال11-1
 ی دهد.مقرار 

 می باشد.  A1 لمس عمدی توپ با پا توسط این تخلف     فسیر:ت

 

 

پاس می دهد و او توپ  را   A2 به  A3  بغل می کند و باال می برد. را    A2 در زیر سبد حریف هم تیمی خود   A1 : مثال11-4
 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.

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار دادن توپ بین پاها ، به منظور گول زدن در پاس دست )دستان( بازی می شود. در طول بازی توپ با:  توضیح11-1
 تخلف می باشد.

بلند کردن)باال بردن( هم تیمی برای بازی با توپ تخلف  .مجاز نمی باشد بازیکنان دسترسی یا قد وافزایش :   توضیح11-1
 می باشد.
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 کنترل توپ  :14ماده 

 

 

 یرتأخبه طور عمدی در گرفتن توپ  بازیکنبه قضاوت داور نظر از اینکه زمان بازی متوقف باشد یا خیر ،  صرف:   مثال14-1
 .کندمی ایجاد 

 وزمانی 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
 کنترل تیمی شروع می شود.

پاس دهد، توپ به  A2 تالش می کند توپ را به   A1ثانیه در اختیار دارد  15کنترل توپ را برای مدت  Aتیم  :  مثال14-1
هنوز در  B1در حالیکه تالش می کند تا توپ را بگیرد و از زمین بازی به باالی خط اوت می پرد. B1سمت 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. A2 که  و توپ به زمین بازی بر می گردد ،جایی

      فسیر:ت

 پیدا کند.ادامه  باید A برای تیم  ثانیه 04کنترل توپ را همچنان در اختیار دارد . Aتیم  الف( 

انیه ث04 بدست می آورد.   A2  توسطمجدد کنترل توپ را  Aبود.تیم به دست آورده  B1توسط کنترل توپ را   Bتیم   ب(
 داده شود. Aبه تیم  باید جدید

 

 

 

 

 

یا دریبل  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.



 

 

                         
 127 زا 24 صفحه

                                             
0202اکتبر  1 ویرایش دوم– 0201ژانویه  1   

 بازیکن در حال شوت  :15ماده 

 

 

در نفوذ خود به سمت سبد، با هر دو پا روی زمین بدون حرکت دادن توپ به سمت باال به صورت قانونی   A1   :مثال51-1
 شود.مرتکب خطا می   A1برروی   B1در این زمان  شود.متوقف می

برروی بازیکن در حال شوت در نظر گرفته  B1توپ را به سمت باال و سبد حرکت نداده، خطای   A1با توجه به اینکه      تفسیر:
 شود.نمی

 

 

کند. در این کند و در یک حرکت پیوسته اقدام به شوت میدر حرکت به سوی سبد دریبل خود را تمام می  A1    :مثال51-4
 شود.شود. توپ وارد سبد نمیمرتکب خطا می   A1برروی  B1زمان 

پرتاب آزاد انجام دهد. بازی بطور معمولی بعد از  0باید   A1برروی بازیکن در حال شوت مرتکب خطا شده است.  B1   تفسیر:
 یابد.آخرین پرتاب آزاد ادامه می

برروی  B1به زمین برگردد،   A1کند، قبل از اینکه هر دو پای بازیکن امتیازی اقدام به شوت می  3از منطقه    A1    :مثال51-5
 شود.شود. توپ وارد سبد نمیاو مرتکب خطا می

پرتاب آزاد انجام  3 باید  A1شود. به زمین برنگشته، او بازیکن در حال شوت محسوب می  A1تا زمانیکه هر دو پای     تفسیر:
 یابد.دهد. بازی به طور معمولی بعد از آخرین پرتاب آزاد ادامه می

 

 

این سومین خطای بر روی او خطا می شود. B1دارد که توسط توپ را در هر دو دستش   A1 در طی اقدام به شوت   :مثال15-7
 دهد.پاس می  A2 توپ را به   A1 ،بعد از خطا در این کوارتر می باشد. Bتیم 

از  Aپاس می دهد ،اقدام به شوت تمام می شود.بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم   A2 توپ را به   A1 زمانیکه   فسیر:ت
 نزدیکترین محل به وقوع خطا ادامه یابد.

را به هم تیمی خود  وقتی بازیکنی که در حال شوت می باشد و بعد از اینکه بر روی او خطا شد،توپ:    توضیح15-1
 .پاس می دهد آن بازیکن دیگر در حال شوت در نظر گرفته نمی شود

 

شود که به تشخیص داور، بازیکن توپ را به سمت باال و حلقه حریف حرکت اقدام به شوت زمانی آغاز می    توضیح:15-1
 .دهد

شود که توپ پس از پایان دریبل و یا دریافت توپ اقدام به شوت در یک حرکت پیوسته زمانی آغاز می    توضیح:15-1
 گلدر هوا در دست )یا دستان( بازیکن قرار گیرد و به تشخیص داور بازیکن حرکت شوت خود را با رها کردن توپ برای 

 دهد.ادامه می
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بر روی او خطا  B1 امتیازی به سمت سبد نفوذ می کند. 0می باشد به منظور گل   A1 در حالیکه توپ در دست    :مثال15-9
 تخلف تراولینگ  می کند.توپ وارد سبد می شود.  A1 کند.سپسمی 

 پرتاب آزاد به او داده می شود. 3یا  0مورد قبول نیست.  A1 گل   فسیر:ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سبد شود  اگر برروی بازیکن در حال شوت خطا شود ، بعد از آن تخلف تراولینگ انجام دهد و توپ وارد:    توضیح15-8
 پرتاب آزاد باید به او داده شود. 3یا  0،گل مورد قبول نیست و 
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 زمانی که به ثمر می رسد و ارزش آن  ،گل   :06ماده 

 

 

که در منطقه   یک بازیکن امتیازی رها می کند.توپ در قوس صعودی توسط 3را برای شوت از منطقه   توپ  A1   :مثال11-1
 سبد می شود. توپ وارد سپس د.گردبه طور قانونی لمس می  ،قرار دارد A تیم  امتیازی 0

 شود .ثبت  A1 برایامتیاز   3امتیازی رها کرده است ، بایستی  3شوت را از منطقه  A1 به دلیل اینکه   فسیر:ت

امتیازی  3که از منطقه   B1 کند.توپ در قوس صعودی توسطها می امتیازی ر 0را برای شوت از منطقه   توپ  A1   :مثال11-1
 وارد  سبد می شود.توپ  د.گردپریده است ،به طور قانونی لمس می  Aتیم 

 امتیازی رها کرده است. 0شوت را از منطقه     A1چرا که  ،ثبت شود  A1برای امتیاز   0بایستی      فسیر:ت

 

 

 

 امتیاز ی پاس می دهد  و توپ مستقیم  وارد سبد می شود. 3را  از منطقه   توپ  A1   :مثال11-5

 امتیاز داده شود .  3بایستی  Aامتیازی پاس داده است  ،به تیم  3از منطقه   توپ را   A1از آنجائیکه       فسیر:ت

امتیاز ی پاس می دهد  و توپ قبل از ورود به سبد ،توسط هر بازیکنی لمس می شود یا  3را  از منطقه   توپ  A1   :مثال11-1
 لمس می کند.زمین را 

 یا،Aامتیازی  تیم   0الف(  در منطقه 

 ،Aامتیازی  تیم   3در منطقه  ب(  

 ثبت شود.  A1امتیاز برای  3 بایستیدر هر دو حالت      فسیر:ت

را لمس  Aامتیازی تیم  0، توپ منطقه    A1کند. بعد از رها شدن توپ از دست امتیازی می 3 اقدام به شوت  A1   :مثال11-7
 شود.کند و وارد سبد میمی

امتیاز محسوب گردد.بازی باید به طور معمولی   3باید   A1امتیازی رها شده، شوت   3به دلیل اینکه توپ از منطقه     تفسیر:
 بعد از اینکه توپ وارد سبد شد ادامه یابد.

جایی از زمین بازی که شوت از آنجا رها شده است ، مشخص می شود.گلی که از منطقه  به واسطهارزش گل    :توضیح11-1
امتیاز به حساب می آید.گل زمانی به تیم  3است، امتیازی رها شده  3امتیاز و گلی که از منطقه  0امتیازی رها شده ،  0

 .که توپ وارد حلقه حریف شده باشد،حمله کننده اعطاء می شود 

 اگر توپ وارد سبد حریف شود،ارزش گل بواسطه جایی تعیین می شود که توپ از آنجا رها شده است.    :توضیح11-4

یا در نتیجه پاس، قبل از ورود به سبد توسط هر بازیکنی لمس شده یا زمین را  توپ ممکن است مستقیم  وارد سبد  شود
 لمس کند.
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کند و کند. توپ زمین بازی را لمس میبرروی او خطا می B1باشد که امتیازی می 3 در حال شوت از منطقه  A1   :مثال11-8
 شود.وارد سبد می

ینکه شود و بالفاصله بعد از اکند اقدام به شوت تمام میزمین بازی را لمس میگل نباید پذیرفته شود. زمانیکه توپ    تفسیر:
 پرتاب آزاد داده شود.  3باید   A1میرد. به دمد، توپ میداور در سوت خود می

رها شد، بوق ساعت بازی برای پایان کوارتر   A1کند. بعد از اینکه توپ از دست امتیازی می 3 اقدام به شوت  A1   :مثال11-9
 شود.کند و سپس وارد سبد میآید. توپ زمین بازی را لمس میبه صدا درمی

شود. با توجه به اینکه، با صدای بوق تمام میکند، شوت شود. زمانیکه توپ زمین بازی را لمس میقبول نمی  A1گل    تفسیر:
 شود.میرد توپ دیگر در موقعیت شوت در نظر گرفته نمیساعت بازی برای پایان کوارتر، توپ می

  

 

 

 

 

 شود:پرتاب به داخل داده می Aبه تیم    :مثال11-11

 ثانیه سه دهم (الف 

 ( دو دهم یا یک دهم ثانیهب 

 شود. نشان داده می ثانیه  04یا دستگاه  بر روی ساعت بازی

در حین  یا وقت اضافه کوارتربرای خاتمه  ثانیه  04بازی یا دستگاه  ساعتشوت انجام شود و بوق اقدام به ( اگر الف)     :فسیرت
 04دستگاه  بازی یا 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

ه سمت والیبالی ب شکل آن به باشد بهزمانی که توپ درهوا می ،شود که بعد از پاس به داخلپذیرفته میگل ( تنها در صورتی ب) 
 .شده باشدو یا مستقیم دانک ربه زده شود ض سبد

دهد توپ هنوز در تماس را نشان می  2:2کند. زمانیکه ساعت بازیدر پایان کوارتر توپ را در سبد دانک می   A1   :مثال11-11
 باشد.می   A1دست )دستان( 

بین لمس توپ توسط یکی از بازیکنان  ،پرتاب به داخل یا ریباند بعد از آخرین پرتاب آزاد موقعیتدر    :توضیح11-11
این مسئله بویژه در  وجود دارد. یک فاصله زمانیهمیشه داخل زمین و رها شدن توپ از دست آن بازیکن برای شوت 

برخوردار است. بایستی حداقل زمان برای انجام چنین شوتی قبل از  زیادی از اهمیت یا وقت اضافه کوارترنزدیکی پایان 
شود، این وظیفه نشان داده می ثانیه 04یا دستگاه  ثانیه بر روی ساعت بازی 2.3زی وجود داشته باشد. اگراتمام زمان با

 04ساعت بازی )یا دستگاه توپ از دست بازیکن شوت کننده قبل از به صدا در آمدن بوق تعیین نمایندباشد که داوران می
نشان  ثانیه 04یا دستگاه ثانیه بر روی ساعت بازی  2.1یا  2.0اما اگر . ثانیه (برای خاتمه کوارتر یا وقت اضافه رها شده است

والیبالی زدن یا دانک )اسپک( مستقیم توپ  ،باشدشود، تنها نوع گل قابل قبول توسط بازیکنی که در هوا میداده می
 باشد.می
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باشد. زمانیکه بوق ساعت بازی برای پایان کوارتر به صدا درآمده بود، توپ در تماس با دست )دستان( گل  قبول نمی   تفسیر:
A1  .بوده است 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتباهی به سمت سبد خود دریبل   B1از حلقه خود دفاع می کند،  Aدوم ، در حالیکه  تیم  کوارتردر شروع    :مثال11-14
 و توپ را وارد سبد می کند. کرده

 داده شود. Aبه کاپیتان داخل زمین تیم امتیاز  0باید      :فسیرت

توپ  B1 در حالیکه توپ درون سبد می باشد ولی هنوز کامل ازآن عبور نکرده است،اقدام به شوت می کند.  A1   :مثال11-15
 را لمس می کند.

 باید پذیرفته شود.امتیازی  3یا  0گل می باشد. B1این تخلف تداخل      :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   :توضیح11-11
 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  0ساعت بازی  (ب)
 می شود ساعت بازی به محض اینکه توپ از سبد عبور کرد ،باید متوقف شود.

 

 توقف ساعت بازی زمانیکه گل به ثمر می رسد.:2شکل 
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  پرتاب به داخل    :71ماده 

 

 

                       داده   A1بازیکن به توپ برای پرتاب به داخل سوم را نشان می دهد ،به پایان کوارتر  4:37ساعت بازی   :  مثال 17-1
 . می شود

ر فضای داخل زمین طوریکه توپ د .می کند از باالی خط اوت عبوراو  دارد، دست هایدر اختیار توپ را   A1در حالیکه الف (    
 می زند. ش بیرون از دست یا توپ راو می گیرداو از دست  توپ را  A1با بدون هیچگونه برخورد فیزیکی  B1 .می باشد

 حرکت می دهد.  A1در زمین بازی ، دستهایش را باالی خط اوت به سمت   A2 به   A1به منظور توقف پاس  B1   ب (

داور باید ایجاد کرده است.  تأخیردر ادامه بازی  به موجب آنو شده تداخل باعث در پرتاب به داخل  B1 در هر دو مورد،  فسیر:ت
منتقل گردد. همچنین این اخطار باید برای همه  Bتیم  سرمربیداده شود و به  B1به  یک اخطارتخلف را  اعالم نماید و همچنین 

می تواند منجر به خطای  Bدر ادامه بازی اعمال شود. هرگونه تکرار عمل مشابه توسط هر کدام از بازیکنان تیم  Bبازیکنان تیم 
 فنی گردد.

 

 

اختیار دارد.داور  ریک پرتاب به داخل د Aتیم  ،ثانیه  به پایان کوارتر چهارم را نشان می دهد 54ساعت بازی   :  مثال 17-4
قبل از  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 بدن  B1شود،اینکه پرتاب به داخل وارد زمین 

 باید با یک خطای فنی جریمه شود. B1  فسیر:ت

پرتاب به داخل در اختیار دارد. قبل از اینکه توپ  Aثانیه از زمان بازی در کوارتر چهارم باقی مانده است. تیم  51  :  مثال 17-5
دهد. سپس )پرتاب کننده به داخل( قرار گیرد، داور عالمت اخطار برای جلوگیری از تداخل را نشان نمی  A1در اختیار بازیکن 

B1  قبل از پرتاب توپ به داخل بدنش را روی خط به سمتA1  دهد.حرکت می 

اخطار  B1اخطار نداده است. بنابراین داور باید در سوت خود بدمد و به   A1داور قبل از واگذاری توپ به به دلیل اینکه     تفسیر:
شود. پرتاب به داخل می Bو در زمان باقی مانده شامل کلیه بازیکنان تیم برسد  Bمربی تیم اطالع به  می بایستبدهد، این اخطار 
 باید تکرار شود.

 

 

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. ،

یا وقت اضافه نشان دقیقه یا کمتر را در کوارتر چهارم  0اجرای پرتاب به داخل، زمانیکه ساعت بازی در    :توضیح 17-1
نباید به منظورایجاد تداخل در پرتاب به داخل  قسمتی از بدن خود را باالی خط اوت قرار  بازیکنان تیم مدافعمی دهد،

 دهند.

را  توپدر پرتاب به داخل، پرتاب کننده باید توپ را به هم تیمی خود در داخل زمین پاس دهد )نه اینکه    :توضیح 17-1
 (.دهددست به دست 
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 د.دهکه در داخل زمین می باشد، دست به دست می A2  هتوپ را بپرتاب کننده به داخل   A1 :  مثال 17-7

ت از دس می بایست توپ  برای اینکه پرتاب به داخل قانونی باشد ،است.ده به داخل شمرتکب تخلف در پرتاب   A1    فسیر:ت
A1  پرتاب اولیه به تیم  همان نقطهازشود. توپ برای پرتاب به داخل  رهاB  گرددواگذار می. 

 

 

  ،کهکرده استتوپ را برای پرتاب به داخل از داور دریافت    A1 :  مثال 17-9

 گیرد.توپ را می A2 دهد 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 A2 در هر دو مورد     فسیر:ت
 است.  گرفته خط اوت قرار ش بر روی بدن ،کند

 می شود.بعد   داده Bتیم  به ، تایم استراحتAتوسط تیم  موفق بعد از به ثمر رسیدن گل و یا آخرین پرتاب آزاد :  مثال 17-11
 :B1 سپسکند.توپ را برای پرتاب به داخل در پشت خط انتهایی از داور دریافت می B1از تایم استراحت 

 گیرد.توپ را می،که او هم پشت خط انتهایی می باشد ،  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

تنها  ،بعد از به ثمر رسیدن گل یا آخرین پرتاب آزاد موفقانجام شده است.  B2 توسط  بازی قانونی در هر دو مورد   :فسیرت
ثانیه به داخل زمین پاس  5، این است که باید توپ در عرض اختیار دارد را درکه پرتاب به داخل  Bمحدودیت موجود برای تیم 

 داده شود. 

 

 

 

 

 

 

 

از روی خط اوت،هیچ کدام از اعضای  توپقبل از عبور نباید  دیگر بازیکنان ،در حین پرتاب به داخل   :توضیح 17-8
 .دهندخط اوت قرار بر روی را شان بدن

تیمی که  نشان می دهد،اگر به وقت اضافه چهارم یا کوارتررا در  دقیقه یا کمتر 0زمانیکه ساعت بازی     : توضیح 17-11
 سرمربیتایم استراحت  پایان، بعد از داده شوددر اختیار دارد، تایم استراحت  عقبتوپ را برای پرتاب به داخل در زمین 
             انجامیا در زمین عقب  جلوخط پرتاب به داخل در زمین محل از  به داخل  پرتاباین حق را دارد که تصمیم بگیرد تا 

  .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 تصمیم دیگری که ساعت بازی متوقف است تایم های استراحت 

 اولیه نخواهد شد.

ز گرفته شده است ، بازی باید ا 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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خود می باشد و  عقب در حال دریبل کردن توپ در زمین  A1 ،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 ، سرداور باید حتااستربالفاصله پس از پایان تایم    :فسیرت
انگلیسی بیان کند و همزمان با دست نیز نشان دهد که زبان با صدای بلند و به  رازمین جلو یا عقب  باید سرمربیاجرا شود.

 سرمربیتصمیم  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 آنها 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 اندمتوجه 

در حال   A1 ،باقی مانده استثانیه  04ثانیه از  17و در حالیکه چهارم  کوارترثانیه مانده به پایان بازی در  44:   مثال 17-11
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

 A ، 17تیم . 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. 04ثانیه از 

 اخل به د پرتابانجام شود.بازی با تیمش تصمیم بگیرد که پرتاب به داخل در زمین جلو   Aیم ت سرمربیاگر   )ج ()ب( و در حالت 
 ثانیه زمان دارد. A ،14ادامه می یابد و تیم خط پرتاب به داخل محل از 

 ثانیه زمان دارد. 04ثانیه از  A  ،17 تیم انجام شود ،تیمش که پرتاب به داخل در زمین عقب تصمیم بگیرد   Aتیم  سرمربیاگر 

 ،پرتاب دومانجام . هنگام شودانجام می   A1 توسط پرتاب آزاد 0،چهارم کوارترثانیه مانده به پایان بازی در  57 :  مثال 17-14
A1   و تخلف اعالم می شود. تیم  کنددر حال شوت خط پرتاب آزاد را لمس میB می کند درخواست تایم استراحت.  

 :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 ،14می یابد و تیم 

 ثانیه جدید در اختیار دارد. 04یک  B تیم عقب انجام شود ،که پرتاب به داخل در زمین  ب (  

 دریبل کرده است و: عقبثانیه در زمین  6توپ را به مدت   A1 ،چهارم کوارترثانیه مانده به پایان بازی در  06 :مثال 17-51
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 زند. توپ را به بیرون از زمین می B1 الف (

 دهد. انجام می کوارتررا در این  Bسومین خطای تیمی  B1 ب (

 گیرد.تایم استراحت می Aتیم 

 :بعد از تایم استراحت     :فسیرت 

 ثانیه زمان دارد. A ،14انجام شود.در هر دو مورد  تیم  تیمش تصمیم بگیرد که پرتاب به داخل در زمین جلو  Aتیم  سرمربیاگر 

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

 ثانیه  18الف( 

 ثانیه ، زمان دارد. 04ب ( 

عقب توپ را به زمین  B1کند. دریبل می جلوتوپ را در زمین   A1 ، چهارم کوارترمانده به پایان بازی در   1:04:   مثال 17-11
                    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 6الف (

 ثانیه  17ب ( 

 گیرد.تایم استراحت می Aتیم  ثانیه باقی مانده است. 04از 

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

 ثانیه  6الف ( 

 .ثانیه زمان دارد 04ثانیه از  14(  ب

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

 ثانیه  6الف( 

 ثانیه ، زمان دارد. 17ب ( 

کند. دریبل می جلوتوپ را در زمین   A1 نشان می دهد، راچهارم  کوارتر ثانیه به پایان 48زمانیکه ساعت بازی :   مثال 17-17
B1  تیم  عقبتوپ را به زمینA زند و یکی از بازیکنان تیم میA کند سپسدوباره شروع به دریبل می  B2  سومین خطای تیمی
B  تیم  در زمین عقبو  کوارتررا در اینA مرتکب می شود: 
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 ثانیه 6الف (

 ثانیه  17ب ( 

  .داده می شود تایم استراحت  Aتیم به  ثانیه باقی مانده است. 04از 

 :بعد از تایم استراحت    :فسیرت

ثانیه  04ثانیه از  A  ،14تیم در هر دو مورد  انجام شود.تیمش تصمیم بگیرد که پرتاب به داخل در زمین جلو   Aتیم  سرمربیاگر 
 زمان دارد.

ثانیه  04یک   A تیمدر هر دو مورد به  انجام شود ،تیمش که پرتاب به داخل در زمین عقب تصمیم بگیرد   Aتیم  سرمربیاگر 
 جدید داده می شود.

ثانیه در زمین عقب در اختیار  5کنترل توپ را برای  Aتیم .را در کوارتر چهارم نشان می دهد 1:30ساعت بازی :   مثال 17-81
خواست تایم در A.قبل از اجرای پرتاب به داخل، تیم دیسکالیفه می شوند درگیری با یکدیگربه علت   B1و   A1 ،کهدارد 

 استراحت می کند.

به دنبال ادامه پیدا کند.  A با پرتاب به داخل از زمین عقب تیمبازی باید . جرایم دیسکالیفه با یکدیگر حذف می شوند   :فسیرت
انجام شود از محل خط پرتاب به داخل تیمش تصمیم بگیرد که پرتاب به داخل در زمین جلو   Aتیم  سرمربیاگر  ، تایم استراحت

 ثانیه زمان دارد. 04ثانیه از  A  ،19 تیم ،اجرا گرددتیمش که پرتاب به داخل در زمین عقب و اگر بخواهد  ثانیه A  ،14تیم 

کنترل  Aتیم  ،نشان می دهد ثانیه را 19ثانیه ، 04و دستگاه  را در کوارتر چهارم 1:09ساعت بازی در حالیکه :   مثال 17-19
             Aتیم  سکالیفه می شوند.به علت  ورود به زمین در یک موقعیت نزاع دی  B6و  A6  . جلو دراختیار داردتوپ را در زمین 

 خواست تایم استراحت می کند.در

رتاب به از محل خط پبازی با پرتاب به داخل  ، تایم استراحت پس ازجرایم خطاهای دیسکالیفه با یکدیگر لغو می شوند.  :فسیرت
 04ثانیه از  A،  19تیم  از نزدیکترین محل به جاییکه توپ در هنگام نزاع قرارداشت ادامه می یابد. و  Aتیم در زمین جلو داخل 
 را در اختیار دارد.ثانیه 

یک پرتاب به داخل در زمین عقب در اختیار دارد.در   A1. را در کوارتر چهارم نشان می دهد 1:18ساعت بازی :   مثال 17-11
که پرتاب به داخل در زمین  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 جلو 

 بیسرمرنمی تواند تغییر کند.اگر نهایی است و   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 
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 .می شود  از امتداد خط مرکزی مرتکب تخلف پرتاب کننده به داخل  A1دوم در شروع کوارتر  :   مثال 17-11

ثانیه  04ثانیه ، 04دقیقه و دستگاه  12ساعت بازی داده می شود. Bتوپ برای پرتاب به داخل از محل اولیه پرتاب به تیم    :فسیرت
جلو  یا عقب پاس دهد به زمین  توپ را به هم تیمی خود  در این موقعیت بازیکن پرتاب کننده می تواندنشان می دهد. کامل را

 ثانیه زمان دارد. 04و تیم 

  توپسپس پاس می دهد و  A2 توپ را به از امتداد خط مرکزی  سومدر شروع کوارتر  پرتاب به داخلدر    A1 :   مثال 17-11

 ،می رود خارج از زمینبه  A2 بعد از لمس توسط 

 . A تیم جلودر زمین  الف(

 .A  تیم در زمین عقبب( 

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

 ثانیه ، 04با  Bالف( زمین عقب تیم 

 ثانیه . 04ثانیه از  14با  Bب( زمین جلو تیم 

 تغییر کند. B.جهت فلش مالکیت تناوبی باید برای تیم تمام می شود A  توپ را لمس می کند ،پرتاب به داخل تیم  A2 زمانیکه 

 در خط مرکزی اتفاق بیافتد:ممکن است  های زیر طیتخ:   مثال 17-14

 به اوت می رود.  A1الف( توپ توسط 

 حمله شود.مرتکب خطای   A1ب( 

 ینگ می شود.تراولمرتکب تخلف  A1 ج(

 ثانیه داده شود. 14پرتاب داخل در زمین جلو و نزدیک خط مرکزی با  Bباید به تیم  در همه موارد    :فسیرت

 

 

به داخل باید از امتداد خط مرکزی  پرتابشروع همه کوارترها به جزء کوارتر اول و وقت های اضافه در     : توضیح 17-11
.پرتاب کننده باید هر دو پای خود را در هر دو طرف خط مرکزی قرار دهد.اگر پرتاب کننده و روبروی میز منشی انجام شود

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

ام نزدیک به خط مرکزی انجپرتاب به داخل باید در زمین جلو و  ،اگر در زمین بازی ، تخلفی بر روی خط مرکزی اتفاق بیفتد
 شود.

به دنبال خطای غیر ورزشی یا دیسکالیفه، بازی باید با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در :   توضیح 17-15
 زمین جلویی تیم ادامه یابد.
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 می شود.اعالم   B1بر روی    A1در اینتروال تایم بین کوارتر اول و دوم خطای غیرورزشی  :   مثال 17-11

بازی با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب  .انجام دهد بدون ریباند  پرتاب آزاد را  0باید   B1قبل از شروع کوارتر دوم،    :فسیرت
ثانیه زمان دارد.جهت فلش مالکیت تناوبی نباید  04ثانیه از  14تنها    Bتیم  شود.می دنبال   Bبه داخل در زمین جلو تیم 

 تغییرکند.

 

 

 

 

از زیر   دهد و یکی از بازیکنان تیمها دست خود رادر پرتاب به داخل توپ را به سمت باالی سبد پاس می  A1:   مثال 17-18
 نماید.وارد سبد کرده و توپ را لمس می

ر دبا پرتاب به داخل توسط تیم مقابل از امتداد خط پرتاب آزاد ادامه پیدا کند.  باید بازی این حرکت تخلف می باشد.    :فسیرت
داخل زمین  منطقه زیرا توپ از به تیم مهاجم داده نمی شود،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   A1   مثال:17-91

 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. 14ثانیه باید به  04دستگاه  به تخته ادامه می یابد.

  اگر تیمB ،تیم  عقببازی با پرتاب به داخل از خط انتهایی زمین  پرتاب به داخل را در اختیار داشته باشدB  و نزدیک
 ریست شود.04ثانیه باید به  04دستگاه  به تخته ادامه می یابد.

 

 

 پرتاب می کند و توپ :به داخل زمین توپ را   A1  مثال: 17-11

 ،الف( زمین بازی را لمس می کند

 ،اوت را لمس می کندمنطقه   ب( 

 توپ را در اختیار می گیرد.  A1و دوباره 

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

 و توپ را لمس 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 (

را که  یگرفت ،او نمی تواند توپ:   بعد از اینکه توپ برای پرتاب به داخل در اختیار بازیکن پرتاب کننده قرار توضیح 17-11
لمس کند یا توسط دیگر بازیکنان داخل زمین لمس شود   به داخل پرتاب و به زمین برخورد کرده ، قبل از اینکه بازیکنان را

 ، لمس کند.



 

 

                         
 127 زا 36 صفحه

                                             
0202اکتبر  1 ویرایش دوم– 0201ژانویه  1   

    فسیر:ت

                  بازیکن پرتاب کننده رها می شود و زمین بازی را لمس   A1مرتکب تخلف اوت شده است.زمانیکه توپ از دست  A1الف( 
لمس دد مجنباید قبل از اینکه توپ بازیکنان را لمس کند )یا توسط دیگر بازیکنان داخل زمین لمس شود ( توپ را   A1می کند، 

 کند.

اید در بقانونی است و ش حرکت در فاصله بین پرتاب توپ و گرفتن دوباره آن بیشتر از یک متر جابجا نشده باشد ،  A1اگر    ب( 
 توپ را رها کند.ثانیه  5 طی

 

 

 :توپ را در پرتاب به داخل   A1    مثال: 17-11

 الف(  از زمین جلو 

 ب( از زمین عقب 

 پاس می دهد، اما توپ بدون برخورد با هیچ بازیکنی به خارج از زمین بازی می رود. A2 به 

 محل اولیه پرتاب ، ادامه پیدا کند.از با پرتاب به داخل  Bباید توسط تیم  مرتکب تخلف شده است. بازی  A1   :فسیرت

 ثانیه 04الف( در زمین عقب با 

 ثانیه 14ب( در زمین جلو با 

توپ را دریافت می کند ،اما یک پایش خط اوت را  A2  پاس می دهد. A2 توپ را در پرتاب به داخل به   A1    مثال:17-41
 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  A1     مثال: 17-15

 ، 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 دهدمجاز است  دوم ،در امتداد خط مرکزی رو بروی میز منشی، کوارترج ( در شروع 

 باعثد نبای،از دستش رها شد برای پرتاب بازیکنی که پرتاب به داخل را انجام می دهد بعد از اینکه توپ :   توضیح 17-11
 شود توپ زمین خارج را لمس کند.



    

 

ویرایش دوم– 0201ژانویه  1  127از 37  صفحه  

ه زمین جلو ب با توجهموقعیتش حرکت می کند، بنابراین  طرفینمعمولی به  گامبعد از این که توپ در اختیارش قرار گرفت با یک 
 تغییر می کند. یا عقب

،توپ را یا به  استمی تواند مطابق آنچه که در موقعیت اولیه اش مجاز   A1قانونی است .  A1 عمل در تمامی موارد   :فسیرت
 زمین عقب و یا به زمین جلو پاس دهد.

 

 

 

از خط انتهایی در  توپ را برای پرتاب به داخل   A1، در کوارتر دوم  حریف موفقآزاد از آخرین پرتاب بعد      مثال: 17-71
را باالی خط اوت قرار می دهد و قبل از اینکه توپ از روی خط اوت بگذرد، در پرتاب به داخل تداخل  شدست B2اختیار دارد.

 ایجاد می کند.

که   Aهرکدام از بازیکنان تیم پرتاب به داخل بایستی تکرار شود.انجام شده است.  B2تخلف پرتاب به داخل توسط    :فسیرت
هنوز این حق را دارد قبل از اینکه توپ را رها کند در امتداد خط انتهایی حرکت کند  یا توپ  پرتاب به داخل را انجام می دهد،

 را به هم تیمی خود پاس دهد.

توپ را برای پرتاب به داخل از خط انتهایی زمین عقب در اختیار دارد. پس از    A1،  حریفپس از گل موفق      مثال: 17-81
 زند.نزدیک به خط انتهایی با پا به توپ ضربه می  B2اینکه توپ به داخل زمین پرتاب شد، 

ی پشت تخته، از خط انتهایی، به استثنا Aانجام شده است. بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم  B2:   تخلف پا توسط تفسیر
تیم  بعد از پرتاب به داخل انجام شده، پرتاب کننده به داخل B2 ادامه پیدا کند. با توجه به اینکه تخلف ضربه پا به توپ توسط

A .اجازه ندارد قبل از رها کردن توپ از محل تعیین شده توسط داور در امتداد خط انتهایی حرکت کند ، 

توپ را برای پرتاب به داخل از پشت خط انتهایی در اختیار   A1بعد از اقدام به شوت موفق تیم حریف،       مثال: 17-19   
دستانش را روی خط حرکت و توپ را در حین  B1دهد. که او هم در پشت خط انتهایی است پاس می A2 توپ را به   A1دارد. 

 کند.توپ را در حین پاس توسط دستانش لمس می B1 ویا  کندپاس لمس می

انتقال داده شود و این اخطار  Bباید به مربی تیم  B1بدلیل ایجاد تاخیر در بازی باید اخطار داده شود. اخطار  B1به     تفسیر:
 در زمان باقی مانده بازی کاربرد دارد. پرتاب به داخل باید تکرار شود. Bبرای کلیه بازیکنان تیم 

 توپ را برای پرتاب به داخل از پشت خط انتهایی در اختیار دارد.   A1بعد از اقدام به شوت موفق تیم حریف،      مثال: 17-41
A2 پرد و زمانیکه در هواست توپ را از بازیکن از پشت خط انتهایی میA1  گیرد، سپس: )پرتاب کننده به داخل( می 

 دهد.که هنوز بیرون خط پشت خط انتهایی ایستاده است، پاس رو به عقب می  A1مجدداً توپ را به  A2    الف: 

 دهد.که داخل زمین ایستاده پاس می A3 توپ را به  A2     ب:

به دنبال گل و یا آخرین پرتاب آزاد موفق،بازیکنی که پرتاب به داخل را از خط انتهایی انجام می دهد،        :   توضیح 17-11
شتر داده شود ،اما نباید بیمی تواند به طرفین و عقب حرکت کند یا توپ بین بازیکنان همان تیم و در پشت خط انتهایی پاس 

ثانیه زمان ببرد.این مورد همچنین زمانیکه تخلف تداخل مدافع در طی پرتاب به داخل اعالم شده و پرتاب باید تکرار شود  5از 
 ، کاربرد دارد.
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 گردد.پشت خط انتهایی برمی A2     ج:

 آید.داخل زمین فرود می A2     د:

 دهد.ین ایستاده است پاس رو به عقب میکه هنوز بیرون زم  A1آید و سپس به داخل زمین فرود می    A2 : ـه

 انجام شده است. Aبازی قانونی توسط تیم     و ج: الف ، ب    تفسیر:

 انجام شده است. A2 تخلف توپ خارج از زمین )اوت( توسط    د: 

 انجام شده است.  Aتخلف توپ خارج از زمین )اوت( توسط تیم    : هـ

 

  

یک پرتاب به داخل در زمین عقب  Aدهد. به تیم ثانیه را نشان می 01ثانیه در کوارتر سوم،  04دستگاه     :     مثال: 17-41
 دهد.دست )دستان( خود را باالی خط اوت قرار می  B1توپ را برای پرتاب به داخل در اختیار دارد که    A1شود.داده می

 ثانیه زمان داده شود. 04نیز باید  Aبایست پرتاب به داخل را تکرار کند.به تیم می Aباشد. تیم می B1این تخلف     تفسیر:

توپ را برای پرتاب به   A1 شود.یک پرتاب به داخل در زمین جلو داده می Aدر کوارتر سوم ، به تیم      :     مثال: 17-41
 دهد.دست )دستان( خود را باالی خط اوت قرار می  B1داخل در اختیار دارد که 

 ثانیه 7الف( 

 ثانیه 17ب( 

 ثانیه باقی مانده است. 04از 

 باید: Aباید پرتاب به داخل را تکرار کند. تیم  Aباشد. تیم می  B1این تخلف     تفسیر:

 ثانیه 04الف(

 ثانیه 17ب( 

 ثانیه زمان داشته باشد. 04از 

 

 

 

از روی خط اوت،هیچ کدام از اعضای  توپقبل از عبور نباید  دیگر بازیکنان ،در حین پرتاب به داخل   :توضیح 17-41
 .دهندخط اوت قرار بر روی را شان بدن
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 در زمین  A2 در حالیکه      مثال: 17-45

 الف ( عقب 

 ب(  جلو 

 فنی می شود. مرتکب خطای   A1دریبل 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. 04از نزدیکترین جایی که خطای فنی اعالم شده بود و با همان مقدار زمان باقی مانده از  Aتیم 

 در زمین  A2 در حالیکه      مثال: 17-41

 الف ( عقب 

 ب(  جلو 

 فنی می شود. مرتکب خطای  B 1دریبل 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:

 .ثانیه جدید  04با یک  عقب الف(  در زمین

به دنبال پرتاب آزاد در نتیجه خطای فنی ، بازی باید با پرتاب به داخل از نزدیکترین جایی که توپ در :   توضیح 17-44
 یابد.مگر اینکه یک موقعیت جامپ بال  یا قبل از شروع کوارتر اول باشد.هنگام اعالم خطای فنی قرار داشت ادامه 

ثانیه و  04اگر خطای فنی تیم مدافع اعالم شود،چنانچه پرتاب به داخل در زمین عقب تیم مهاجم اجرا گردد به تیم مهاجم 
 یست می شود:ثانیه به شرح زیر ر 04اگر 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. 14ثانیه ،  04اگر دستگاه 

  ثانیه ریست می شود. 14ثانیه یا کمتر را نشان دهد ، دستگاه به  13ثانیه ،  04اگر دستگاه 

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

 ثانیه را در اختیار خواهد داشت. 04همان مقدار از زمان باقی مانده از تیم مهاجم 

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

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. 14داخل در زمین جلو و با 
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می یابد.اگر   ثانیه یا بیشتر را نمایش دهد ، نباید ریست شود و با همان زمان ادامه 14ثانیه ،  04در زمین جلو اگر دستگاه (   ب
 ثانیه ریست می شود. 14ثانیه یا کمتر را نشان دهد ، دستگاه به  13ثانیه ،  04دستگاه 

     در زمین جلو دریبل می زند و مرتکب خطای فنی  A1از زمان بازی در کوارتر چهارم باقی مانده است، 1:47     مثال: 17-47
 خواست تایم استراحت می کند.در Aتیم  می شود.

بازی باید با پرتاب به داخل  .یک پرتاب آزاد بدون ریباند انجام می دهد Bیکی از بازیکنان تیم بعد از تایم استراحت ،   :فسیرت
ثانیه  04با همان مقدار زمان باقی مانده از  ،خطای فنی اعالم شده بود توپ قرار داشت واز نزدیکترین جایی که  Aتوسط تیم 
 ادامه یابد.

 

 

 

 

 

 او اعالم در زمین عقب دریبل می زند و خطای فنی  A1از زمان بازی در کوارتر چهارم باقی مانده است، 1:45     مثال: 17-49
 خواست تایم استراحت می کند.در Aتیم  می شود.

اطالع دهد.پس از  را ) زمین جلو یا عقب( باید به سرداور محل پرتاب به داخل Aتیم  سرمربیدر انتهای تایم استراحت    :فسیرت
و  Aیک پرتاب آزاد بدون ریباند انجام می دهد.بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  Bپایان تایم استراحت ، یکی از بازیکنان تیم 

 این تیم ادامه می یابد. سرمربیبر اساس تصمیم 

یم ، ت دنبال شودتصمیم گرفته باشد که بازی با پرتاب به داخل در زمین جلو و از محل خط پرتاب به داخل  Aتیم  سرمربیاگر 
A 14  همان زمان ادامه می یابدثانیه یا کمتر را نشان دهد،  13ثانیه ،  04ثانیه  و اگر دستگاه  04ثانیه از. 

 04تصمیم 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   A1از زمان بازی در کوارتر چهارم باقی مانده است، 1:43     مثال: 17-51
 خواست تایم استراحت می کند.در Aتیم یک پرتاب آزاد انجام می دهد. Bیکی از بازیکنان تیم  می شود.

اطالع دهد. بازی  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  Aبا 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 14  همان زمان ادامه می یابدثانیه یا کمتر را نشان دهد،  13ثانیه ،  04ثانیه  و اگر دستگاه  04ثانیه از. 

دقیقه یا کمتر را در کوارتر چهارم یا هر یک از وقت های  اضافه نشان                           0زمانیکه ساعت بازی :   توضیح 17-48
می دهد،چنانچه تیم مهاجم مرتکب خطای فنی شود و به آن تایم استراحت داد شود،اگرپرتاب به داخل در زمین عقب اجرا 

ثانیه را داشته باشد.اگر پرتاب به داخل در زمین جلو اجرا شود،  04مقدار زمان باقی مانده از  گردد، تیم مهاجم باید همان
 ثانیه به شرح زیر ریست می شود: 04دستگاه 

  ثانیه ریست شود. 14ثانیه یا بیشتر را نمایش دهد ، باید به  14ثانیه ،  04اگر دستگاه 

  ن دهد ، نباید ریست شود و با همان مقدار باید ادامه یابد.ثانیه یا کمتر را نشا 13ثانیه ،  04اگر دستگاه 
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ثانیه  04با 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   B1و  کنددر زمین عقب دریبل می   A1از زمان بازی در کوارتر چهارم باقی مانده است، 11:4     مثال: 17-51
 می شود. اعالم  A1 خطای فنی خواست تایم استراحت می کند.بالفاصلهدر Aتیم  می زند.

را اطالع دهد.پس از  )زمین جلو یا عقب(باید به سرداور محل پرتاب به داخل Aتیم  سرمربیدر انتهای تایم استراحت    :فسیرت
و  Aیک پرتاب آزاد بدون ریباند انجام می دهد.بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  Bپایان تایم استراحت ، یکی از بازیکنان تیم 

 این تیم ادامه می یابد. سرمربیبر 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، 14  ی یابدهمان زمان ادامه مثانیه یا کمتر را نشان دهد،  13ثانیه ،  04ثانیه  و اگر دستگاه  04ثانیه از. 

ثانیه  04که بازی با پرتاب به داخل در زمین عقب دنبال شود، همان زمان باقی مانده از  بگیرد تصمیم  Aتیم  سرمربیچنانچه 
 ادامه می یابد.

  A1ثانیه از زمان بازی در کوارتر چهارم باقی مانده است، که در زمین عقب  58    مثال:17-51

 زند.عمداً با پا به توپ ضربه می B1الف( 

 در این کوارتر است. Bشود. این اولین خطای تیم مرتکب خطا می   A1بر روی  B1ب( 

 زند.توپ را به اوت می B1ج( 

 شود.تایم استراحت داده می Aثانیه باقی است که به تیم  04ثانیه از  19

 رتاب به داخل از زمین عقب یا زمین جلو ادامه پیدا کند.باید تصمیم بگیرد که بازی با پ Aسرمربی تیم    تفسیر:

 ثانیه زمان دارد. A 14در هر همه موارد، اگر پرتاب به داخل از زمین جلو انجام شود، تیم 

 ثانیه زمان داشته باشد. 04باید  Aاگر پرتاب به داخل در زمین عقب انجام شود، تیم    الف و ب(

 ثانیه زمان داشته باشد. 19باید  Aاگر پرتاب به داخل در زمین عقب انجام شود، تیم   ج( 

 

 

 در اقدام به شوت مرتکب تخلف تراولینگ شده و توپ وارد سبد می شود.  A1    مثال: 17-54

 B، 04متداد خط پرتاب آزاد ادامه می یابد.تیم ااز    Bنباید پذیرفته شود.بازی با پرتاب به داخل توسط تیم   A1گل     تفسیر:
 ثانیه زمان دارد.

به  ،بازی بایستی با پرتابزمانیکه توپ وارد سبد می شود و گل یا پرتاب آزاد موفق مورد قبول نمی باشد  :   توضیح 17-51
 داخل  از امتداد خط پرتاب آزاد ادامه یابد.
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توپ را لمس می کند و توپ وارد سبد   A2 اقدام به شوت می کند، زمانیکه توپ در سیر نزولی می باشد    A1     :مثال 17-55 
 می شود.

 Bمتداد خط پرتاب آزاد ادامه می یابد.تیم ااز    Bنباید پذیرفته شود.بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم   A1گل     تفسیر:
 ثانیه زمان دارد. 04
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 زمان استراحت / تعویض   :18/19 ماده 

 

 

 

به آن  اینکه به طور قانونی قبل از  و رها شد توپ از دست سرداور در جامپ بال ابتدای بازی اینکهبعد از    مثال: 18/19-1
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 

وز بازی هن ساعت چرا که شود، دادهاستراحت یا تعویض نباید  زمان با اینکه بازی شروع شده است ولیدر حقیقت    :فسیرت 
 نکرده است.کار ه شروع ب

 

 

 

                      آید و سپس توپ وارد سبدثانیه به صدا در می 04بوق دستگاهکه باشد توپ برای شوت در هوا می   مثال :18/19-4
 :درخواست ،ها یا هر دو تیم می شود. در این لحظه یکی از تیم

 .کندتایم استراحت می    (الف 

 .می کندتعویض     (ب 

 .اگر تیمی که گل خورده است تایماستکه 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. 

 کوارتردر  را دقیقه یا کمتر 0زمانیکه ساعت بازی آن هم  می باشد،این تنها یک فرصت تعویض برای تیمی که گل خورده     (ب 
ن چنیمی 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 باشددر

 

 

 

 فهیا وقت اضا 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.

 می تواند انجام شود. بازی  بین کوارترها و و قت های اضافه زمان های اینتروال 

ثانیه به صدا درآید، این تخلف نخواهد  04اگر زمانی که توپ برای شوت در هوا می باشد، بوق دستگاه    توضیح : 18/19-1
تعویض و تایم فرصت  ،شرایط خاصیتحت در این زمان ،. اگر توپ وارد سبد شود نمی شودبود و ساعت بازی نیز متوقف 

 .می آیدبوجود استراحت برای هر دو تیم 
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 درخواست تایم استراحت یا تعویض می نماید: Bیا تیم  A. تیم دارداختیار  پرتاب آزاد در A1  ،0بازیکن    مثال : 18/19-1

 قرار گیرد.  A1 ،پرتاب کننده قبل از اینکه توپ برای پرتاب آزاد در اختیار   الف (

 شد.انجام  پرتاب اولاینکه بعد از     (ب 

خواهد پرتاب به  که می Bتیم  یکی از بازیکنانتوپ در اختیار اما قبل از اینکه که وارد سبد شده،بعد از انجام پرتاب دوم     (ج
 قرار گیرد.داخل را انجام دهد، 

خواهد پرتاب به داخل را انجام  که می Bتیم  یکی از بازیکنانتوپ در اختیار از اینکه  بعد اما،بعد از انجام پرتاب دوم موفق    (د
 .گرفتقرار 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 A1  ،0  مثال : 18/19-7
 آزاد:آخرین پرتاب می نماید. در

 ، درخواست تایمگرفتپرتاب آزاد در اختیار پرتاب کننده قرار  یناگر بعد از اینکه توپ برای اول   توضیح : 18/19-5 
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 

 رتاب آزاد مرده باقی بماند. بعد از آخرین پباید توپ که  موجهیبه هر دلیل ج(    

پرتاب برای یک جریمه، در اختیار پرتاب کننده قرار گرفت تا قبل از اینکه  3یا  0بعد از اینکه توپ برای اولین پرتاب آزاد از 
 توپ بعد از آخرین پرتاب آزاد نمیرد هیچ تایم استراحت و تعویضی نباید اجرا شود.

فنی اعالم می شود،یک پرتاب آزاد بدون ریباند باید بالفاصله اجرا شود.قبل و بعد از زمانیکه بین پرتاب های آزاد ،خطای 
اجرای این پرتاب آزاد تعویض و تایم استراحتی نباید اجرا شود، مگر اینکه تعویضی برای اجرای پرتاب آزاد جریمه خطای 

 تعویض می باشد. فنی وارد زمین گردد.در این مورد ،اگر تیم حریف بخواهد مجاز به انجام یک
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 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.  A1پای       (د 

وارد   A1اعالم می شود و توپ  B1وارد منطقه محدوده می شود. تخلف  B1رها شود،   A1قبل 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    A1توسط  (تخلف )به علتجایگزین آزاد پرتاب باید    (هـ 
 خواهد شد. اجرا

کند. رود و با صدای بلند درخواست تعویض  میبه سمت میز منشی می A6فرصت تعویض تمام شده است که    مثال : 18/19-8
 دمد.آورد. داور در سوت خود میبه صدا درمی نگهدار به اشتباه عالمت خود راوقت 

  A6 باشد. از آنجا که درخواسته طور معمول این یک فرصت تعویض میبتوپ مرده و زمان بازی متوقف شده است،    تفسیر:
  خیلی دیر انجام شده است، تعویض اجرا نخواهد شد. بازی باید بالفاصله ادامه پیدا کند.

ا هسط هر یک از مربیان یا تعویض توسط هر یک از تیمفاق افتاده است. تایم استراحت توتداخل ات تخلف     مثال : 18/19-9
 درخواست شده است.

ها یمها باید به تهای استراحت یا تعویضه ساعت بازی متوقف شود و توپ بمیرد. تایمکشود تخلف تداخل باعث می   تفسیر:
 داده شود.

 شود.شود. توپ وارد سبد نمیبر روی او مرتکب خطا می B1امتیازی کرده که  0اقدام به شوت    A1     مثال : 18/19-11

ها تایم استراحت یا تعویض شود. در این زمان یکی از تیمبا خطای فنی جریمه می  A1   ، A2پرتاب آزاد  0بعد از اولین پرتاب از  
 کند.درخواست می

برای انجام  Bباید یک پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد. اگر یکی از بازیکنان ذخیره تیم  Bیکی از بازیکنان تیم     تفسیر:
 باشد.نیز در صورتیکه بخواهد، مجاز به تعویض یک بازیکن می Aپرتاب آزاد وارد زمین شده باشد، تیم 

نیز یک تعویض انجام داده  Aا اینکه تیم برای اجرای پرتاب آزاد وارد زمین شده باشد ی Bچنانچه یکی از بازیکنان ذخیره تیم 
توانند  تعویض شوند. بعد از اجرای پرتاب آزاد توسط بازیکن باشد، آنها تا زمانیکه یک فاز از زمان بازی سپری نشده باشد نمی
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ز آخرین پرتاب باید دومین پرتاب آزادش را انجام دهد و بازی باید به طور معمولی بعد ا   A2  ،A1 به دلیل خطای فنی  Bتیم 
 ود.ها داده شآزاد ادامه یابد. تایم استراحت و یا تعویض برای هر دو تیم باید در فرصت بعدی تایم استراحت و یا تعویض به تیم

 شود.شود. توپ وارد سبد نمیبر روی او مرتکب خطا می B1امتیازی کرده است که  0شوت   A1    مثال : 18/19-11

باید یک پرتاب آزاد بدون  Bکند. یکی از بازیکنان تیم خطای فنی دریافت می  A1   ، A2پرتاب آزاد  0بعد از اولین پرتاب از 
 کند.ها تایم استراحت یا تعویض درخواست میریباند انجام دهد. در این زمان یکی از تیم

باید به طور معمولی بعد از آخرین پرتاب آزاد ادامه یابد. تایم استراحت باید دومین پرتاب آزاد را انجام دهد و بازی   A1    تفسیر:
 ها داده شود.یا تعویض باید در فرصت بعدی تایم استراحت و یا تعویض به تیم

شود. بعد از شود. توپ وارد سبد نمیبر روی او مرتکب خطا می B1امتیازی کرده است که  0شوت   A1    مثال : 18/19-11
 باشد.می A2 شود. این پنجمین خطای مرتکب خطای فنی می  A1   ، A2پرتاب آزاد  0اولین پرتاب از 

 کند.ها تایم استراحت یا تعویض درخواست میدر این زمان یکی از تیم

باید یک پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد. اگر یکی از  Bباید بالفاصله تعویض شود. یکی از بازیکنان تیم   A2     تفسیر:
نیز در صورتیکه بخواهد، مجاز به تعویض یک بازیکن  Aبرای انجام پرتاب آزاد وارد زمین شده باشد، تیم  Bبازیکنان ذخیره تیم 

نیز یک تعویض  Aا اینکه تیم برای اجرای پرتاب آزاد وارد زمین شده باشد ی Bباشد. چنانچه یکی از بازیکنان ذخیره تیم می
توانند  تعویض شوند. بعد از اجرای پرتاب آزاد توسط انجام داده باشد، آنها تا زمانیکه یک فاز از زمان بازی سپری نشده باشد نمی

از آخرین باید دومین پرتاب آزادش را انجام دهد و بازی باید به طور معمولی بعد    A2  ،A1 به دلیل خطای فنی  Bبازیکن تیم 
ا داده هپرتاب آزاد ادامه یابد. تایم استراحت و یا تعویض برای هر دو تیم باید در فرصت بعدی تایم استراحت و یا تعویض به تیم

 شود.

به منظور اجرای پرتاب آزاد درخواست  B6شود. ، با خطای فنی جریمه می  A1بازیکن دریبل کننده،     مثال : 18/19-11
 کند.تعویض می

زاد بدون ریباند شود و یک پرتاب آوارد زمین می B6باشد، بعد از اینکه فرصت تعویض برای هر دو تیم می    تفسیر:
 .تواند تعویض شوددهد، تا زمانیکه یک فاز از بازی سپری نشده است نمیانجام می

 

 

 

 

 

شروع ها مرتکب خطا شود، تایم استراحت  یکی از تیم ،درخواست تایم استراحت به دنبالاگر    توضیح : 18/19-14
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 آنعالمت 
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پنجمین خطای خود را انجام  B1سپس ،درخواست تایم استراحت می نمایددر جریان بازی  Aتیم  سرمربی   مثال : 18/19-15
 می دهد. 

، تایم کامل نشود به زمین B1ارتباط داور با منشی در رابطه با خطای فوق و وارد شدن بازیکن جایگزین  اینکهتا قبل از    :فسیرت
 استراحت آغاز نخواهد شد.

 )از هر تیمی(درخواست تایم استراحت می نماید. سپس یکی از بازیکناندر جریان بازی  Aتیم  سرمربی   مثال : 18/19-11
 مرتکب خطا می شود.

زمان  گرا حتی،بروندنیمکت خودشان که به سمت  ندمجازخواست تایم استراحت شده است بدانند که در تیم ها چنانچه   :فسیرت
  .باشداستراحت به طور رسمی آغاز نشده  (تایم)

 

 

 

 

 

 

تیم  سرمربی. دگردرببازی کند که به زمین اشاره می A  رسد و داور به تیمزمان تایم استراحت به پایان می   مثال : 18/19-18
A مانند. داور دوباره تیم دهد و بازیکنان همچنان در محوطه نیمکت باقی میبه صحبت کردن با بازیکنان خود ادامه میA  را به

 خواند و :زمین بازی فرا می

 گردد.به زمین باز می Aسرانجام تیم   (الف 

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

ه در صورت دهد کتیم 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 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  "B1"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 18/19-19
 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

زمان هر تایم استراحت یک دقیقه طول می کشد. بعد از اینکه داور در سوت خود دمید و تیم ها     توضیح : 18/19-17
را به زمین بازی دعوت کرد ، آنها باید به زمین بازی برگردند.گاهی تیم ها برای به دست آوردن امتیاز و همچنین ایجاد 

فوق  تیمسرمربی 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 برنگردد،باید شود.ثبت می برگه منشیدر 

این تایم استراحت جریمه یک دقیقه زمان ندارد و بازی باید بالفاصله ادامه پیدا یک تایم استراحت به تیم خاطی داده شود.
 کند.
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 م استراحتی نگرفته اند.یچهارم می باشد،هر دو تیم در نیمه دوم هیچ تا  کوارتردقیقه آخر  0   مثال : 18/19-11

 ثبت کند. تابلو امتیازات 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

 Aتیم  سرمربی در حالی که بازی در جریان است ، .را نشان می دهد 0:29چهارم ساعت بازی   کوارتردر    مثال : 18/19-11
توپ به خارج از زمین بازی می رود و ساعت بازی متوقف  1:58اولین تایم استراحت خود را در نیمه دوم درخواست می کند.در 

 داده می شود. Aمی شود.زمان استراحت به تیم 

منشی باید  ، نشده  است داده  دقیقه را نشان دهد،  0قبل از اینکه ساعت بازی  Aبه تیم استراحت  تایمبه دلیل اینکه    :فسیرت
می بایست در خانه دوم  استراحت تایمثبت کند. آن تیم  برای نیمه دوم  )محل ثبت تایم استراحت(دو خط موازی در خانه اول

استراحت تایم  0که  دتابلو امتیازات نیز باید نشان ده تنها یک تایم استراحت برای ادامه بازی خواهد داشت. Aوارد شود و تیم 
 شده است. گرفته

 

 

 

 می شود. B1مرتکب خطای غیرورزشی بر روی   A1.می کندخواست تایم استراحت در Bتیم سرمربی    مثال : 18/19-14
 خطای فنی می گیرد.   A2 به دنبال آن 

جریمه 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 داخل توسط بدون ریباند پرتاب آزاد را  0باید  B1بدون ریباند انجام دهد.سپس   A2 خطای فنی 

 ثانیه ادامه یابد. 04ثانیه از  14از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو  با  B تیم

 می شود. B1مرتکب خطای غیرورزشی بر روی   A1.می کندخواست تایم استراحت در Bتیم سرمربی    مثال : 18/19-15
 خطای فنی می گیرد.   A2 داده می شود. در جریان تایم استراحت   Bتیم تایم استراحت به 

 باید B1بدون ریباند انجام دهد.سپس را   A2 باید پرتاب آزاد خطای فنی  Bاز بازیکنان تیم  یکیبعد از تایم استراحت    :فسیرت
ثانیه  14از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو  با  B پرتاب آزاد بدون ریباند کند.بازی با پرتاب به داخل توسط تیم 0 اقدام به

 یابد.می ثانیه ادامه  04از 

دقیقه در کوارتر  چهارم را نشان میدهد ، تایم استراحتی در   0اگر یک تیم  تا زمانیکه ساعت بازی توضیح:    18/19-11
برای نیمه دوم آن تیم ثبت کند.  )محل ثبت تایم استراحت(منشی باید دو خط موازی در خانه اولنیمه دوم نگرفته باشد، 

 گرفته شده است.استراحت تایم  د که اولینتابلو امتیازات نیز باید نشان ده

صرف نظر از اینکه تایم استراحت قبل یا بعد از اعالم خطای فنی،غیرورزشی یا دیسکالیفه               توضیح:    18/19-11
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 11ماده 

 

 

را که   B1با بدنش    A1شود. از نزدیک دفاع می  B1نزدیک خط کناری توپ را در اختیار دارد که توسط   A1    مثال: 11-1
 کند.یک پایش خارج از زمین بازی است، لمس می

شود که بدنش با هر چیزی در خارج قانونی است. یک بازیکن زمانی خارج از زمین بازی محسوب می  A1این حرکت     تفسیر:
 از زمین به غیر از دیگر بازیکنان در تماس باشد. بازی باید ادامه پیدا کند.

  B1با توپ    A1شود. از نزدیک دفاع می B2و   B1نزدیک خط کناری توپ را در اختیار دارد که توسط   A1    مثال: 11-1

 کند.را که یک پایش خارج از زمین بازی است، لمس می

شود که بازیکن خارج از زمین را لمس کند.بازی باشد. توپ زمانی خارج از زمین محسوب میمی B1این تخلف اوت     تفسیر:
 همان استثنای پشت تخته و با از نزدیکترین نقطه به جایی که توپ به اوت رفته، به Aباید با یک پرتاب به داخل توسط تیم 

 ثانیه ادامه پیدا کند. 04 مقدار زمان باقیمانده از 

جهد باشد. توپ پس از برخورد به زمین بازی مینزدیک خط کناری، جلو میز منشی در حال دریبل زدن می  A1    مثال: 11-4
 گردد.به داخل زمین برمی  A1کند. سپس توپ به سمت را که بر روی صندلی تعویض نشسته است، لمس می  B6و زانوی 

لمس شده   A1کند به خارج از زمین رفته است. قبل از اینکه توپ را به اوت برود توسط را لمس می  B6توپ زمانیکه     تفسیر:
ن نقطه به جایی که توپ از نزدیکتری Bبه اوت رفته است. بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم   A1بود، بنابراین توپ توسط 

 به اوت رفته بود، به استثنای پشت تخته، ادامه پیدا کند.

 

 

 

 

 

 

 

اگر توپ با بازیکنی که خارج از زمین بازی قرار دارد برخورد کند یا توسط آن بازیکن لمس شود، توضیح:   11-1
 باشد.باشد و آن بازیکن مسئول این تخلف )اوت( میتوپ به خارج از زمین بازی می
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 کردندریبل    :14 ماده 

 

 

 پرتاب می کند و قبل از اینکه بازیکن خودی یا حریف هنوز دریبل نکرده که توپ را به سمت تخته بسکتبال  A1   مثال : 14-1
 لمس کند، دوباره می گیرد. توپ را دیگری

 دریبل کند. یاپاس دهد یا اقدام به شوت  ،می تواند   A1بعد از گرفتن توپ این حرکت قانونی است.   :فسیرت

خود یا حریف توپ را به سمت تخته بسکتبال   A1از پایان دریبل چه درادامه حرکت و چه در حالت ثابت ، بعد   مثال : 14-1
 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   A1بعد از گرفتن توپ این حرکت قانونی است.   :فسیرت

توپ را می گیرد و به سمت تخته پرتاب  A1.،ولی توپ به حلقه برخورد نمی کنداقدام به شوت می کند   A1     مثال : 14-4
 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   A1بعد از گرفتن توپ این حرکت قانونی است.   :فسیرت

 دریبل می زند و سپس دریبل را متوقف می کند.  A1   مثال : 14-5 

در حالیکه توپ را با دو دستش نگه  تعادلش را از دست می دهد و بدون اینکه پای ثابتش )پیوت (را حرکت دهد،  A1الف(  
 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   A1ب ( 

 ، در هر دو مورد حرکت قانونی می باشد. نداده استپای ثابتش )پیوت (را حرکت   A1از آنجا که    :فسیرت

 ،بادریبل خود را شروع می کند   A1   مثال : 14-1 

 الف( پرتاب کردن توپ از باالی سر حریف

 ی خودشچند متردر ب (پرتاب کردن توپ 

 ادامه می دهد.  دریبل خود را  A1،سپس  کردهبرخورد  توپ به زمین 

،در هر دو مورد  ،زمین بازی را لمس کرده (در ادامه دریبل)  A1توسط  لمس مجدد آنتوپ قبل ازبا توجه به اینکه    :فسیرت
 حرکت قانونی است.

دریبل  ، این حالتپرتاب کند  به سمت تخته بسکتبال ) نه در اقدام شوت(اگر بازیکنی به طور عمد توپ را    توضیح : 14-1
 در نظرگرفته نمی شود.
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توپ را می گیرد و دوباره    A1پرتاب می کند.  B1دریبل خود را تمام می کند و توپ را عمداً به سمت پای    A1   مثال :14-7
 دریبل می زند.

 مرتکب تخلف دبل شده است.  A1 ،لمس نشده است B1توسط را لمس کرده  و  B1توپ با توجه به اینکه    :فسیرت
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 )رانینگ ( تراولینگ   :15 ماده

 

 

 

 توپ را در اختیار دارد تعادل خود را از دست می دهد و به زمین می افتد.  A1زمانی که    مثال : 15-1

  قانونی می باشد.  بر روی زمین   A1غیر عمدی افتادن    :فسیرت

 زمین می افتد و سرعت او باعث می شود که سر بخورد. ر رویتوپ را در اختیار دارد ب درحالیکه  A1  مثال : 15-1

غل به منظور دفاع    در حالیکه هنوز توپ را نگه داشته است  A1اگر بعد از آن  اماتخلف محسوب نمی شود.   A1 حرکت  :فسیرت
 ، تخلف تراولینگ اتفاق می افتد.بایستد  بخورد یا 

 کنترل توپ را به دست می آورد. سپس:،دراز کشیده است  بر روی زمین  در حالیکه   A1   مثال : 15-4

 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.   A1 حرکتو)ج(   )ب(،الف( در حالت )   :فسیرت

 .است رخ داده( تخلف تراولینگ ددر حالت )

 

 

برروی پای   A1توپ را در دستش قرار می دهد و بدین ترتیب دریبلش را تمام می کند.در ادامه حرکت ،   A1    :مثال  15-1
 چپش می پرد و بر روی همان پا  و سپس پای راست ش فرود می آید و اقدام به شوت می کند.

بازیکن نمی تواند بعد از اینکه دریبلش را تمام کرد ، دوبار پیاپی با یک پا  مرتکب تخلف تراولینگ شده است.   A1  :فسیرت
 زمین بازی را لمس کند.

. اشدمی ب  قانونی حرکتاگر بازیکنی که روی زمین دراز کشیده است، کنترل توپ را بدست بیاورد این توضیح:    15-1
عد از افتادن ببا توپ این عمل قانونی خواهد بود. همچنین اگر بازیکن  ،در اختیار دارد به زمین بیافتد را اگر بازیکنی که توپ

که بازیکن در حالی، افتادن بر روی زمین. با این حال اگر بعد از می باشدکمی سر بخورد، این عمل نیز قانونی  بر روی زمین
 .استاقدام به ایستادن کند ، این عمل تخلف  غل بخورد یابه منظور دفاع توپ را نگه داشته است 

 

بازیکن نمی تواند بعد از اینکه دریبلش را تمام می کند یا کنترل توپ را بدست می آورد ، دوبار پیاپی با     توضیح : 15-5
 یک پا یا هر دو پا زمین بازی را لمس کند.
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 ثانیه 1  :11 ماده 

 

 

ثانیه از  3جلوگیری از تخلف ثانیه( می باشد .به منظور  3ثانیه است که در منطقه ممنوعه ) 3کمتر از   A1   :  :مثال  11-1
 خط انتهایی به خارج از زمین می رود و دوباره وارد منطقه ممنوعه می شود.

 شده است. ثانیه 3مرتکب تخلف  A1   :فسیرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و دوباره ثانیه ترک می کند  3زمانیکه یک بازیکن زمین بازی را از خط انتهایی به منظور جلوگیری از تخلف  توضیح: 11-1
 مرتکب تخلف شده است.ثانیه(می شود ، 3وارد منطقه ممنوعه )
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 ثانیه 8  :18 ماده 

 

 

همان زمان یک وضعیت توپ مشترک در  که زمین عقب خود در حال دریبل زدن می باشدثانیه در  5به مدت  A1   :مثال  18-1
(Held ball)  اتفاق می افتد و داور اعالم جامپ بال می کند. تیمA .مالیکت تناوبی بعدی را در اختیار دارد 

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

 

 

که  A2 از   درحالیکه بر روی خط مرکزی ایستاده است )طوری خط مرکزی بین پاهایش قرار دارد(، توپ را  A1  :مثال  18-4
 می باشد پاس می دهد. عقبکه هنوز در زمین  A2 سپس توپ را به   A1می باشد دریافت می کند.  عقبدر زمین 

پاس عقب تواند توپ را به زمین میاو بنابراین ،باشد نمی جلو در زمین  A1بازی 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  A1 :مثال  18-5
 ، پاس می دهد.)روی خط مرکزی ایستاده(که خط مرکزی بین پاهایش قرار دارد A2 توپ را به    A1سپس  می کند.

که او هم در زمین  A2 تواند توپ را به باشد و بنابراین مینمی جلودر زمین   A1بازی قانونی انجام شده است. هر دو پای   :فسیرت
 ثانیه ادامه خواهد داشت. 8پاس دهد. شمارش  یست،نجلو 

سپس توپ   A1قرار گرفته است.  جلوو یک پایش )ولی نه هر دو پا( در زمین  زندمی  دریبل  عقبدر زمین   A1  :مثال 18-1
 کند. میعقب سپس شروع به دریبل در زمین  A2 که خط مرکزی بین پاهایش قرار دارد پاس می دهد.  A2 را به 

که او هم در زمین  A2 تواند توپ را به باشد و بنابراین مینمی جلو در زمین  A1بازی قانونی انجام شده است. هر دو پای   :فسیرت
 .ثانیه ادامه خواهد داشت 8دریبل کند. شمارش عقب  در زمین  تواندنیز می  A2 پاس 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   A1بازیکن مثال: 18-7

 خط مرکزی بین پاهایش قرار دارد.     (الف 

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

. اگر با توجه به فلش شده استثانیه متوقف   04در زمین عقب، دستگاه  جامپ بالدلیل موقعیت به    توضیح: 18-1
آن 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 مقدار

می رود که توپ و هر دو پای بازیکن  جلوبه زمین  هنگامیتوپ جلو به زمین  عقبن یدر زمان دریبل از زم  توضیح:  18-1
 باشند. جلودر تماس با زمین به طور کامل دریبل کننده 
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هر دو پای   A1سپس  .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 

 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   A1بازیکن 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  A1  ، 6   :مثال  18-9

 .الف(    در زمین عقب

 .ب(    در زمین جلو

پرتاب داور باید به ،نزدیک به محل وقوع خطا ادامه پیدا کند  Aتیم الف(  بازی باید با پرتاب به داخل در زمین عقب  :فسیرت
 ثانیه برای انتقال توپ به زمین جلو باقیمانده است. 0 کننده اطالع دهد که

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

 می زند. به اوت  Aدر زمین عقب تیم توپ را  B1 کند، که  دریبل می عقب زمین در ثانیه است  4مدت    A1    :مثال  18-11

ثانیه  4ادامه  پیدا کند..داور باید به پرتاب کننده اطالع دهد که  Aتیم  با پرتاب به داخل در زمین عقب ستیبازی بای     :فسیرت
 .برای انتقال توپ به زمین جلو باقی است 

 

 

        کنترل توپ را بدست  A، تیم 70B - 70Aچهارم و با نتیجه    کوارترثانیه مانده به پایان بازی در  05در      :مثال 18-11
 که داور به یکی از دالیل زیر بازی را متوقف می کند: ،زند دریبل می عقب زمین در ثانیه است  4مدت    A1. می آورد

 شروع به کار نمی کند. یا  خراب می شودثانیه  04ساعت بازی یا دستگاه     الف(

 یک بطری به داخل زمین پرتاب می شود.   ب( 

 ثانیه به اشتباه ریست می شود. 04دستگاه   ج( 

زمانیکه  به همان تیمی که کنترل توپ را در اختیار داشت،پرتاب به داخل در زمین عقب داده می شود    :توضیح 18-8
اختیار پرتاب کننده قرار می دهد باید   ثانیه با هر مقدار باقیمانده ادامه پیدا کند،داور که توپ را برای پرتاب به داخل در 8و

 ثانیه  باقیمانده است. 8اطالع 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  18-11
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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ثانیه ادامه پیدا کند.اگر بازی  8ثانیه باقیمانده از  4و 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  8با یک 

 

 

 تمام می شود و تخلف اعالم می گردد.موقعی که: Aثانیه برای تیم  8     :مثال 18-14

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

 از زمین عقب به زمین جلو در هواست. A1 ب( توپ در نتیجه پاس

 از محل نزدیک به:  و اجرا شود ثانیه 04ثانیه از  14و 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  می شود.ثانیه ، محل پرتاب به  8به دنبال تخلف     :توضیح  18-11
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 ثانیه 14 :19/51 ماده 

 

 

 

 

توپ به تخته  .ثانیه به صدا در می آید 04بوق دستگاه که می باشد  در هوا   A1توپ در نتیجه شوت توسط  : مثال 19/51-1
 سرانجاملمس می شود و  A2 توسطو در ادامه  B1توسط  ،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   A1 شوت ،به این دلیل کهاست  رخ داده Aتیم ثانیه  04تخلف   :فسیرت
 توپ را بدست نیاورده است.

ولی ،توپ را لمس می کند  B1اما به حلقه برخورد نمی کند. در ریباند  ،به تخته برخورد کرده  A1شوت   : مثال 19/51-1
 می آید. در ثانیه به صدا 04لحظه بوق دستگاه . در این می کند کنترلتوپ را  A2 کنترل توپ را بدست نمی آورد، سپس 

 اتفاق افتاده است.  Aتیم ثانیه  04تخلف   :فسیرت

بالک می شود و سپس  B1اقدام به شوت می کند. شوت بطور قانونی توسط  ،ثانیه 04در انتهای زمان   A1  : مثال 19/51-4
 مرتکب خطا می شود.   A1بر روی  B1 ،بوقصدای  ثانیه به صدا در می آید. بعد از  04بوق دستگاه

خطای این خطا ، مگر اینکه .شود  نادیده گرفته باید   A1بر روی  B1اتفاق افتاده است. خطای  Aتیم ثانیه  04تخلف   :فسیرت
 غیر ورزشی یا دیسکالیفه باشد.

ثانیه به صدا در می آید. توپ به حلقه  04بوق دستگاه که  در هوا می باشد  A1توپ در نتیجه شوت توسط   : مثال 19/51-5
 اعالم می شود. B2و  A2 بین  (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  04تخلف   :فسیرت

               ثانیه به صدا در  04بوق دستگاه  توپ در هوا می باشد در حالیکه . توپ را برای شوت رها می کند  A1  : مثال 19/51-1
 را لمس می کند و توپ به بیرون از زمین می رود. توپ B1 ،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  04تخلف   :فسیرت

  ثانیه به صدا در 04بعد از خطا بوق دستگاه که اقدام به شوت کرده ، مرتکب خطا می شود.   A1  بر روی B1  : مثال 19/51-7
 می آید .توپ وارد سبد می شود.

 04، بوق دستگاه ستمی شود و زمانی که توپ در هواشوت  به اماقد ثانیه 04نزدیک به انتهای زمان  توضیح:  19/51-1
سریع  ومگر اینکه تیم مقابل بطور واضح ،آید. اگر توپ به حلقه برخورد نکند تخلف صورت گرفته است  می ثانیه به صدا در

که داور بازی را متوقف کرده است )به  جایینزدیکترین  از ،کنترل توپ را بدست بیاورد. توپ باید برای پرتاب به داخل
  پشت تخته( به تیم مقابل واگذار شود.جزء
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ثانیه نادیده گرفته  04ثانیه همزمان با خطا بایستی متوقف گردد و بوق دستگاه  04باید قبول شود.دستگاه    A1گل      تفسیر:
 پرتاب آزاد انجام دهد.بازی بعد از آخرین پرتاب آزاد به طور معمولی ادامه می یابد. 1باید   A1شود. 

 

 

 ( .باشندمی جلودهد )هر دو بازیکن در زمین میرا از دست   A1 پاس  A2 ثانیه  04نزدیک به انتهای زمان   : مثال 19/51-9
آزاد تا سبد حریف  مسیری کنترل توپ را در B1رود قبل از اینکه می Aتیم  عقبخورد و به زمین توپ بر روی زمین غل میو 

 آید.ثانیه به صدا در می 04بدست بیاورد، بوق دستگاه 

 ثانیه نادیده گرفته شود و بازی ادامه پیدا کند. 04، بایستی بوق بیاوردکنترل واضح و سریع توپ را به دست  B1اگر   :فسیرت

 

 

وضعیت توپ که ثانیه باقی مانده  04ثانیه از زمان  12 و اختیار دارد زمین جلو در کنترل توپ را Aتیم   : مثال 19/51-11
 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  04از  ثانیه  12 فقط Aتیم     (الف  :فسیرت

 خواهد داشت. راثانیه جدید  04یک  Bتیم     (ب 

 

 

 

 

 

 

تیم حریف کنترل واضح و  انکه به قضاوت داور ثانیه در شرایطی به صدا درآید 04اگر بوق دستگاه  توضیح:  19/51-8
 و بازی ادامه پیدا کند. صرف نظر شودثانیه  04بوق از ، بایستی بیاورد سریع توپ را به دست 

شود،  همالکیت تناوبی دادپرتاب به داخل در نتیجه اگر به تیمی که کنترل توپ را در اختیار داشته ، توضیح:   19/51-11
 اعالم جامپ بال باقی مانده بود در اختیارخواهد داشت. هنگام  ثانیه در  04که از  را زمانی آن تیم فقط مقدار

اگر بازی به علت خطا یا تخلف )به غیر از تخلف اوت( توسط تیمی که کنترل توپ را در اختیار ندارد :  توضیح 19/51-11
 04واگذار شود، دستگاه  ،  به همان تیمی که قبالً کنترل توپ را دراختیار داشت جلومتوقف شود و مالکیت توپ در زمین 

 کند:ثانیه به شرح زیر شروع به کار می

  ریست ثانیه  04شود، دستگاه ثانیه نشان داده می 04ثانیه یا بیشتر بر روی دستگاه  14اگر در زمان توقف بازی
(reset) کند. ده ادامه پیدا میشود و از همان زمانی که متوقف شنمی 

  14ثانیه به  04شود، دستگاه ثانیه نشان داده می 04ثانیه یا کمتر بر روی دستگاه  13اگر در زمان توقف بازی  
 .شودمی(reset)ریست 
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   را نشان ثانیه  8  ،ثانیه 04دستگاه .توپ را به اوت می زند B1 کهکند دریبل می جلوتوپ را در زمین   A1  : مثال 19/51-11
 .می دهد

 در اختیار خواهد داشت.را  ثانیه  04ثانیه زمان باقیمانده از  8تنها  Aتیم   :فسیرت

 Bشود. این دومین خطای تیمی روی او مرتکب خطا می بر B1کند و دریبل می جلوتوپ را در زمین   A1  : مثال 19/51-14
 ثانیه باقی مانده است. 04ثانیه از  3باشد. می  کوارتردر این 

 در اختیار خواهد داشت. را ثانیه 04ثانیه از  A  14تیم   :فسیرت

 که:،ثانیه باقی مانده است 04ثانیه از  4در اختیار دارد و  جلوکنترل توپ را در زمین  Aتیم   : مثال 19/51-15

  A1بازیکن  الف ( 

 B1بازیکن  ب (  

 .کنندمی متوقفبیند و داوران بازی را آسیب می

   Aتیم  :فسیرت

 ثانیه 4 الف ( 

 ثانیه 14 ب ( 

 در اختیار خواهد داشت. را ثانیه 04زمان باقیمانده از 

خطای  ثانیه باقی مانده است، 04ثانیه از  6و  ستکند. زمانی که توپ در هواتوپ را برای شوت رها می   A1  : مثال 19/51-11
 باشد. می  Aتیم  برایشود. فلش مالکیت تناوبی . توپ وارد سبد نمیگرفته می شودبا جرایم مساوی  B2و  A2  طرفین

 در اختیار خواهد داشت.را  ثانیه  04ثانیه زمان باقیمانده از  6تنها  Aتیم    :فسیرت

تیم  سرمربی سپس و  B1ثانیه باقی مانده است، خطای فنی  04ثانیه از  5و  می کنددریبل   A1زمانی که   : مثال 19/51-17
A  شوداعالم می . 

ثانیه باقی مانده  04ثانیه از  5کند و ادامه پیدا  Aبا پرتاب به داخل توسط تیم باید بعد از حذف جرایم مساوی بازی    :فسیرت
 است.

 : مثال 19/51-18

 ثانیه 16 الف (  
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 ثانیه 10 ب (   

عمداً با پا و یا  خودش عقبیدر زمین  B1 زمین جلو پاس می دهد. در  A2 توپ را به   A1ثانیه باقی مانده است، 04از زمان 
 زند. میبه توپ ضربه مشت 

 و با: Aتیم  جلوپرتاب به داخل در زمین  بازی با مرتکب تخلف شده است.B1 در هر دو مورد :فسیرت

 ثانیه  16 الف (

 ثانیه 14 ب( 

 ادامه می یابد. ثانیه 04از 

دست یا  خودشعقب در زمین  B1،کوارتر سوم در زمین جلو و در   A1پرتاب به داخل توسط  جریاندر : مثال 19/51-19
 در حالی که: می شود.  A1پاس مانع دهد و بازوی خود را خارج از خط اوت قرار می

 ثانیه 19الف ( 

 ثانیه  11ب ( 

 باقی مانده است.ثانیه  04از 

 و با: Aتیم  جلوپرتاب به داخل در زمین  بازی با مرتکب تخلف شده است.B1 در هر دو حالت :فسیرت

 ثانیه 19 الف( 

 ثانیه 14 ب( 

 ادامه می یابد. ثانیه 04از 

مرتکب خطای غیر  A2 بر روی  B2ثانیه باقی مانده است،  04ثانیه از 6کند ودریبل می جلودر زمین   A1 : مثال 19/51-11
 شود.ورزشی می

  محل پرتاب به داخل در زمین جلوتوپ برای پرتاب به داخل از ،های آزاد به ثمر برسد یا خیر از اینکه پرتاب صرف نظر :فسیرت 
 ثانیه در اختیار دارد. 04ثانیه از  A 14شود. تیم واگذار می Aتیم به 

 . دارد کاربرد در مورد خطای دیسکالیفه نیز ن تفسیر یا

 

 

به هیچ کدام از تیمها مربوط نمی باشد ، توسط داور متوقف شود و به قضاوت  اگر بازی به هردلیل که   : توضیح 19/51-11
ادامه پیدا بود  از همان زمانی که متوقف شده ثانیه باید 04داوران این امکان باشد که تیمها در وضعیت نامناسب قرار گیرند،

 کند.
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کنترل توپ  A، تیم Bو  Aرای هردو تیم ب 70نتیجه برابر با آخر و  کوارترمانده به پایان بازی در  2:05در   : مثال 19/51-11
 :شودمتوقف می به دالیل زیر بازی توسط داوران که کندثانیه دریبل می 02به مدت   A1. به دست می آوردجلو در زمین را 

 به کار نکرده است. ثانیه شروع 04ساعت بازی یا دستگاه ( الف

 بطری به داخل زمین بازی پرتاب شده است.ب ( 

 شده است. ریستثانیه به اشتباه  04دستگاه ج ( 

 دستگاهاگر ثانیه باقی مانده است. 04نیه از ثا 4کند 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  14به  ثانیه  04

 04ثانیه بعد بوق دستگاه  9کنترل می شود. A2 ، توپ از حلقه ریباند و توسط   A1پس از اقدام به شوت   : مثال 19/51-11
 ه اشتباه به صدا در می آید.داوران بازی را متوقف می کنند.بیه انث

پس از مشورت داوران باید در وضعیت نامطلوب قرار خواهد گرفت.  Aثانیه را اعالم کنند ، تیم  04چنانچه داوران تخلف    :فسیرت
 04ثانیه از  5 و ادامه دهند Aتیم توسط بازی را با پرتاب به داخل  ،ثانیه 04و همچنین مسئول  (اگر حضور داشته باشد)با ناظر
 باقی مانده است. ثانیه 

ثانیه اقدام به شوت می کند.توپ به حلقه برخورد نمی کند ،اما مسئول  04ثانیه مانده به پایان  4در   A1  : مثال 19/51-14
  A3 توپ را ریباند می کند و پس از یک زمان مشخص ، A2 می کند .ریست (  reset)ثانیه را  04ثانیه به اشتباه دستگاه  04

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

حلقه برخورد  هب  A1داوران باید )پس از مشورت با ناظر،اگر حضور داشته باشد( تائید کنند که توپ در نتیجه شوت    :فسیرت
 04   آمدن بوقبل از به صدا درتوپ قثانیه ریست نمی شد ،  04تصمیم بگیرند اگر که دستگاه نکرده است .سپس داوران باید

ثانیه اتفاق افتاده و  04رها شده است.اگر که چنین باشد امتیاز باید پذیرفته شود.اگر نه ،تخلف  A3  )دستهای( ثانیه از دست
 شود. نباید قبول  A3 گل 

 

 

ثانیه باقی مانده  04ثانیه از  6در زمین جلویی در حالیکه   A1آخر،  کوارترمانده به پایان بازی در  1:10در   : مثال 19/51-11
 توسط زمان استراحت   A1بعد از اولین پرتاب آزاد مرتکب خطای غیر ورزشی می شود.بر روی او   B1،که است ،دریبل می زند

 خواست می شود.در Bیا  Aان تیم سرمربییکی از 

                     ،تایم استراحت داده   A1پرتابهای آزاد  بعد از اجرای باید دومین پرتاب آزاد خود را بدون ریباند انجام دهد.  A1  :فسیرت
ثانیه زمان  14 ایدب  Aتیم ادامه می یابد.  Aبازی با پرتاب به داخل در زمین جلو تیم  ،می شود.پس از پایان تایم استراحت

 باشد.دراختیار داشته 

پرتاب به داخل به دلیل جریمه یک خطای غیر ورزشی و یا دیسکالیفه باید همیشه از محل خط    : توضیح 19/51-15
 ثانیه را نشان دهد. 14ثانیه نیز باید  04پرتاب به داخل در زمین جلو اجرا شود.دستگاه 
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 A2 برروی  B1زند که در همان زمان در زمین جلو دریبل می   A1ثانیه باقی مانده است،  04ثانیه از  19  : مثال 19/51-17
 شود.مرتکب خطای غیرورزشی می

 
 Aاند یا خیر، بازی باید توسط تیم ، صرف نظر از اینکه وارد سبد شده A2 پرتاب آزاد بدون ریباند توسط  0تفسیر: بعد از اجرای 

 ثانیه زمان داشته باشد. 14باید  Aتیم با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو ادامه یابد.  
 همین تفسیر برای خطای دیسکالیفه معتبر می باشد.

 
 
 
 

 

 

مرتکب  B2در حالیکه توپ در هواست  اقدام به شوت می کند.  A1ه است که ندثانیه باقی ما 04ثانیه از  71   : مثال 19/51-91
 می باشد.توپ: کوارتردر این  Bمی شود.این دومین خطای تیم  A2 خطا برروی 

 الف ( وارد سبد می شود.

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

 ج ( به حلقه برخورد نمی کند.

    :فسیرت

 .پذیرفته می شود  A1الف(  گل 

   Aتیم  . در زمین جلو ادامه می یابد   Aتیم  توسطپرتاب به داخل   با  B2ی خطااز نزدیکترین محل وقوع  بازی در همه موارد،

 زمان دارد. ثانیه 14

 روی  بر B2 ،در حالیکه توپ در هواست اقدام به شوت می کند.  A1ه است که ندثانیه باقی ما 04ثانیه از  21  : مثال 19/51-11
A2  می شود.این دومین خطای تیم مرتکب خطاB  می باشد.توپ: کوارتردر این 

 الف ( وارد سبد می شود.

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

 ج ( به حلقه برخورد نمی کند.

می شود،اگر  بازیکن مدافع در زمین عقب اعالم زمانیکه توپ برای شوت رها شده و سپس خطای  : توضیح 19/51-18
 ریست شود. 14ثانیه باید به  04بازی با پرتاب به داخل ادامه یابد دستگاه 

  ریست ثانیه  04، دستگاه را نمایش می دهدثانیه یا بیشتر  14 ثانیه، 04دستگاه اگر(reset) شود و از همان نمی
 کند. زمانی که متوقف شده ادامه پیدا می

 ریست   14ثانیه به  04، دستگاه را نشان می دهدثانیه یا کمتر  13 ثانیه، 04دستگاه گر ا(reset)شودمی. 
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    :فسیرت  

 .پذیرفته می شود   A1الف(  گل 

ثانیه  14   باید  Aتیم  .ادامه می یابد  Aبا پرتاب به داخل  توسط تیم    B2خطای بازی از نزدیکترین محل وقوع  ، در هر سه مورد
 زمان داشته باشد.

و سپس  ثانیه به صدا درمی آید 04در حالیکه توپ در هواست بوق دستگاه  اقدام به شوت می کند.  A1  : مثال 19/51-11
B2  مرتکب خطا برروی A2  می شود.این دومین خطای تیمB  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.

    :فسیرت  

 .پذیرفته می شود   A1الف(  گل 

  Aبرای پرتاب به داخل  به تیم     B2خطای از نزدیکترین محل وقوع  باید توپ ثانیه رخ نداده است و 04،تخلف همه موارددر 
 ثانیه ریست می شود.( 14ثانیه به  04)دستگاه زمان داشته باشد.ثانیه  14باید  A.تیم  داده شود

 برروی  B2 ،در حالیکه توپ در هواست اقدام به شوت می کند.  A1ه است که ندثانیه باقی ما 04ثانیه از  12  : مثال 19/51-11
A2  می شود.این پنجمین خطای تیم مرتکب خطاB  می باشد.توپ: کوارتردر این 

 ( وارد سبد می شود.الف 

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

 ج ( به حلقه برخورد نمی کند.

    فسیر:ت  

 .پذیرفته می شود   A1الف(  گل 

 بازی می بایست همانند بعد از آخرین پرتاب آزاد معمولی ادامه پیدا کند. .داده می شود A2 پرتاب آزاد به  0  در همه موارد

و سپس  ثانیه به صدا درمی آید 04در حالیکه توپ در هواست بوق دستگاه  اقدام به شوت می کند.  A1  : مثال 19/51-11
B2  برروی A2  می شود.این پنجمین خطای تیم مرتکب خطاB  می باشد.توپ: کوارتردر این 

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

 ج ( به حلقه برخورد نمی کند.

 .پذیرفته می شود   A1الف(  گل        :فسیرت

بازی می بایست همانند بعد از آخرین  .داده می شود A2 به  باید  پرتاب آزاد 0  ثانیه رخ نداده است و 04در هر سه مورد تخلف
 پرتاب آزاد معمولی ادامه پیدا کند.

با خطای   B2یا  A2 .آیدثانیه به صدا درمی 04در هواست که بوق دستگاه   A1توپ در نتیجه اقدام به شوت:   مثال 19/51-14
 ،شوند. توپ  فنی جریمه می

 شود.وارد سبد می   الف(
 شود.کند، اما وارد سبد نمیبه حلقه برخورد می  ب( 
 کند.مینبه حلقه برخورد   ج( 

 باید یک پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد. Bیا تیم  Aدر همه موارد، یکی از بازیکنان تیم     تفسیر:
 با پرتاب به داخل از خط انتهایی ادامه یابد. Bباشد. بازی باید توسط تیم مورد قبول می  A1باشد. گل ثانیه نمی 04تخلف    الف( 
باشد. بازی باید با پرتاب به داخل و با توجه به ثانیه نشده است. این یک وضعیت جامپ بال می 04مرتکب تخلف  Aتیم    ب( 

 مالکیت تناوبی از خط انتهایی)به استثنای پشت تخته( ادامه یابد.
به استثنای پشت انتهایی)از خط  Bاتفاق افتاده است. بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم  Aثانیه توسط تیم  04تخلف     ج(

 تخته( ادامه یابد.

 

 

کنترل توپ را  A3 برخورد کرده و سپس حلقه را لمس می کند. B2پاس می دهد وتوپ به  A2 به   A1: مثال 19/51-11
 د.ربدست می آو

 را نشان دهد.ثانیه  14 ثانیه باید 04دستگاه  ،بدست آوردکنترل توپ را در هر جایی از زمین  A3 به محض اینکه    :فسیرت

 اقدام به شوت می کند ،در حالیکه :  A1:  مثال 19/51-17

 ثانیه 4الف( 

 ثانیه  02ب( 

 کنترل می شود. A2 ثانیه باقی مانده است.توپ به حلقه برخورد می کند وتوسط  04از 

اگر به هر دلیلی توپ با حلقه حریف برخورد کند  و همان تیمی که کنترل توپ را در اختیار داشت    : توضیح 19/51-15
 ثانیه را نشان دهد. 14ثانیه باید  04، دوباره کنترل توپ را بدست بیاورد دستگاه 
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ثانیه را نشان  14ثانیه باید  04بدست بیاورد، دستگاه  در هر جایی از زمینکنترل توپ را  A2 اینکه به محض در هر دو  حالت ،
 دهد.

کنترل توپ را به  A2 توپ را لمس می کند و سپس  B1توپ به حلقه برخورد می کند..شوت می کند  A1:  مثال 19/51-81
 دست می آورد.

 ثانیه را نشان دهد. 14ثانیه باید  04، دستگاه به دست آوردکنترل توپ را  در هر جایی از زمین A2 به محض اینکه    :فسیرت

 می رود.  به اوتو سپس  شودلمس می  B1 خورد. توپ توسطتوپ به حلقه می .کندشوت می اقدام به   A1:  مثال 19/51-91

چه از اینکه پرتاب به داخل در  صرف نظرداده می شود.  Aپرتاب به داخل از نزدیکترین محل به وقوع تخلف به تیم    :فسیرت
 ثانیه زمان در اختیار داشته باشد. 14باید   Aتیم  باشد ، جایی از زمین

توپ به توپ را به سمت حلقه پرتاب می کند. ثانیه 04به منظور ریست   A1ثانیه ، 04 مانده ازثانیه  4 در : مثال 19/51-41
 به اوت  می رود. Aدر زمین عقب تیم و سپس توپ  کردهتوپ را لمس  B1حلقه برخورد می کند.

 توپ به اوت رفته بود ، ادامه می یابدو از نزدیکترین جایی که در زمین عقب ،  Aبازی با پرتاب به داخل توسط تیم    :فسیرت
 ثانیه را نشان دهد. 14ثانیه باید  04دستگاه .

کنترل توپ را به  A3 و سپس  ضربه می زندتوپ به   A2 توپ به حلقه برخورد می کند..شوت می کند  A1:  مثال 19/51-41
 دست می آورد.

 ثانیه زمان داده شود. 14باید    Aبه تیم ، به دست آورد کنترل توپ را زمین  ی ازدر هر جای A3 به محض اینکه    :فسیرت

مرتکب خطا می شود.این سومین  A2 در ریباند بر روی  B2توپ به حلقه برخورد می کند..شوت می کند  A1: مثال 19/51-41
 می باشد. کوارتردر این  Bخطای تیم 

 ثانیه زمان در اختیار دارد. A ،  14تیم داده می شود.   Aبه تیم  B2ی خطاپرتاب به داخل از نزدیکترین محل وقوع    :فسیرت

 Bخطا می کند.این سومین خطای تیم  A2 بر روی  B2توپ وارد سبد می شود..شوت می کنداقدام به  A1  :مثال 19/51-14 
 می باشد. کوارتردر این 

  ادامه B2ی وقوع خطابه از نزدیکترین محل و   Aتوسط تیم پرتاب به داخل بازی با می شود ،پذیرفته  باید   A 1  گل   :فسیرت
 ثانیه زمان داشته باشد. 14باید   Aتیم . می یابد

                      اعالم B2 و A2 توپ به حلقه برخورد می کند.سپس در ریباند توپ مشترک بین.شوت می کند  A1: مثال 19/51-44
 می باشد. Aمی شود.فلش مالکیت تناوبی برای تیم 

 ثانیه زمان داشته باشد. 14باید   Aتیم داده می شود.   Aپرتاب به داخل از نزدیکترین محل وقوع جامپ بال به تیم    :فسیرت
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 ثانیه 04،دستگاه شوت می کنداقدام به  A1   :مثال 19/51-54

 ثانیه 8الف (    

 ثانیه  17ب (    

  می باشد. Aفلش مالکیت تناوبی برای تیم  توپ بین حلقه و تخته گیر می کند.نشان می دهد .را 

تیم . ادامه می یابدو از خط انتهایی ، نزدیک به تخته در زمین جلو   Aپرتاب به داخل برای تیم بازی با در هر دو مورد،    :فسیرت
A   ثانیه زمان داشته باشد. 14باید 

به  توپ و دریافت کند توپ را نمی تواند  A2 پاس می دهد. A2توپ را برای دانک به در زمین جلو  A1  :مثال 19/51-41
 کنترل توپ را بدست می آورد.A3 حلقه برخورد  می کند. سپس

با توجه به . ثانیه را نشان دهد 14ثانیه باید  04، دستگاه به دست آورد در زمین جلو کنترل توپ را   A3 به محض اینکه   :فسیرت
، تخلف نیمه رخ توپ را در زمین عقب لمس کند   A3 اگر کنترل توپ را از دست نداده است ، A1در نتیجه پاس   Aاینکه تیم 
 داده است.

         هوا پریده،توپ را می گیرد و  به زمین به B2، پس از برخورد از حلقه برمی گردد A1 اقدام به شوت   :مثال 19/51-47
 .کنترل می کندرا  توپ  A3 می 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
 ثانیه جدید داده شود. 04باید یک   Aتیم ،به را در اختیار داشت  شبا حلقه کنترل

کنترل   A0 داقدام به شوت می کند.توپ به حلقه برخورد می کن  A1ثانیه باقی مانده است که  04ثانیه از  6  :مثال 19/51-84
               کوارتردر این  Bبر روی او خطا می شود.این سومین خطای تیم  B2توپ را در زمین عقب به دست می آورد.سپس توسط 

 باشد.می 

باید   Aادامه می یابد. تیم  B2از نزدیکترین محل به وقوع خطای  Aاز زمین عقب تیم با یک پرتاب به داخل باید بازی    :فسیرت
 ثانیه زمان داشته باشد. 04

دهد. پاس می Bپرتاب کننده به داخل، توپ را به سمت سبد تیم   A1ثانیه باقی مانده است،  04ثانیه از  5   :مثال 19/51-49
 شود. لمس می B2یا  A2 کند و سپس توسط توپ حلقه را لمس می

و  ، ساعت بازیود یا توپ بازیکنی را لمس کندبه محض اینکه توپ توسط هرکدام از بازیکنان داخل زمین لمس ش    تفسیر:
 ثانیه باید شروع به کار کنند. 04دستگاه 

 ثانیه زمان داشته باشد.  14کنترل توپ را در زمین بازی بدست بیاورد، این تیم باید  Aاگر که تیم 
 ثانیه زمان داشته باشد. 04کنترل توپ را در زمین بازی بدست بیاورد، این تیم باید Bاگر تیم 
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 کنترل جدید توپ را در زمین بازی ، A1 هنگامیکه ساعت بازی کار می کند   :مثال 19/51-51

 الف( زمین عقب 

 زمین جلو ، بدست می آورد.ب( 

 ثانیه جدید در اختیار دارد. 04یک  Aدر هر دو مورد ، تیم    :فسیرت

 فوراً کنترل جدید توپ را در   B  ،A1در نتیجه پرتاب به داخل توسط تیم    :مثال 19/51-51

 الف( زمین عقب 

 ب( زمین جلو ، بدست می آورد.

 ثانیه جدید در اختیار دارد. 04یک  Aدر هر دو مورد ، تیم    :فسیرت

 

 

 

نمی تواند   A2که اونیز در زمین عقب می باشد، پاس می دهد.  A2 در زمین عقب خود توپ را به   A1   :مثال 19/51-45
 توپ را بگیرد و توپ از زمین عقب به اوت می رود.

 14باید   Bتیم  ادامه یابد . از نزدیکترین جایی که توپ به اوت رفته  و  Bتیم پرتاب به داخل در زمین جلو  با بازی باید  :فسیرت
 ثانیه زمان داشته باشد.

 

 

 

 

 یک مالکیت جدید داده می شود. Aبه تیم  ثانیه از وقت بازی باقی مانده است 10زمانیکه   :مثال 19/51-51

ثانیه یا  14هر زمان که تیمی کنترل توپ زنده را چه در زمین عقب و یا زمین جلو بدست بیاورد و   :توضیح  19/51-55
 ثانیه باید خاموش شود. 04کمتر از زمان بازی باقیمانده باشد،دستگاه 

و  ندبعد از اینکه توپ حلقه سبد حریف را لمس کرد و یک تیم توپ زنده را در هرجایی از زمین بازی دوباره کنترل ک
 14ثانیه زمان داشته باشد.اگر زمان بازی کمتر از  14ثانیه باشد،آن تیم باید   14ثانیه و بیشتر از  04زمان بازی کمتر از 
 ثانیه باید خاموش شود. 04ثانیه باشد،دستگاه 

در حالیکه ساعت بازی کار می کند، اگر هر تیمی کنترل جدید توپ زنده را چه در زمین عقب و   :توضیح  19/51-51
 ثانیه زمان در اختیار دارد. 04چه در زمین جلو بدست بیاورد، آن تیم 

اور توسط د بازی به علت خطا یا تخلف)شامل تخلف اوت( تیمی که کنترل توپ را در اختیار دارد ،  :توضیح  19/51-51
ثانیه  04ثانیه از  14متوقف شده است.اگر توپ برای پرتاب به داخل در زمین جلو در اختیار تیم مقابل قرارگیرد،آن تیم 

 خواهد داشت. زمان
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 ثانیه باید خاموش شود. 04دستگاه    :فسیرت

ثانیه  18کنترل توپ را در زمین بازی بدست می آورد.  A1ثانیه را نشان می دهد ،  03زمانیکه ساعت بازی   :مثال 19/51-75
 عمدا با پا به توپ ضربه می زند.  B1از زمان بازی باقی مانده که 

به پا به توپ ضربه زده بود ادامه   B1در زمین جلو و نزدیک به جایی که    Aبازی باید با پرتاب به داخل برای تیم    :فسیرت
 ثانیه باید خاموش شود. 04دستگاه  ثانیه را نشان میدهد. 18یابد.ساعت  بازی 

کنترل توپ را در زمین بازی بدست می آورد .دستگاه   A1ثانیه را نشان می دهد ،  03زمانیکه ساعت بازی    :مثال 19/51-85
  Aتیم اقدام به شوت می کند.توپ به حلقه برخورد می کند.   A1ثانیه از زمان بازی باقی مانده که  19ثانیه خاموش است. 04

 کنترل توپ را در ریباند بدست می آورد.  A2  توسطثانیه را نشان می دهد ،دوباره  16زمانیکه ساعت بازی 

ثانیه  14ثانیه نباید خاموش شود.با توجه به اینکه زمان بازی بیشتر از  04ثانیه زمان ادامه می یابد.دستگاه  16با بازی    :فسیرت
 ثانیه زمان داشته باشد. 14باید  Aتیم  می باشد ،

ثانیه  04آورد. دستگاه بدست میکنترل توپ را در زمین بازی  A1ثانیه از زمان بازی باقیمانده است،  03   :مثال 19/51-59
کند و با ضربه کند. توپ به حلقه برخورد میاقدام به شوت می  A1ثانیه از زمان بازی باقیمانده،  15باشد. هنگامی که خاموش می

B1  در زمین عقب تیمB ثانیه از زمان بازی باقیمانده است. 10رود. به اوت می 
ثانیه  10در زمین جلو، نزدیک به جایی که توپ به خارج از زمین رفته بود و با  Aبازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم     تفسیر: 

ثانیه باید همچنان  04باشد، دستگاه ثانیه می 04زمان باقی مانده ادامه یابد. با توجه به اینکه زمان باقی مانده بازی کمتر از 
 خاموش باشد.

ثانیه  04آورد. دستگاه کنترل توپ را در زمین بازی بدست می  A1ثانیه از زمان بازی باقیمانده است،  00:    :مثال 19/51-11
کند و کند. توپ به حلقه برخورد نمیاقدام به شوت می  A1دهد، ثانیه را نشان می 18باشد. هنگامی که ساعت بازی خاموش می

 ثانیه از ساعت بازی باقیمانده است. 5/15رود. به خارج از زمین می Bدر زمین عقب تیم  B1با ضربه 
 15.5در زمین جلو، نزدیک به جائیکه توپ به خارج از زمین رفته بود و با  Aبازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم     تفسیر:

 ند.ثانیه باید همچنان خاموش بما 04یابد. دستگاه مانده ، ادامه میثانیه زمان باقی
ثانیه خاموش  04آورد. دستگاه کنترل توپ را در زمین بازی بدست می  A1ثانیه از بازی باقیمانده است،  00    :مثال 19/51-11
کند و با ضربه کند. توپ به حلقه برخورد نمیمی اقدام به شوت  A1دهد، ثانیه را نشان می 15باشد. هنگامی که ساعت بازی می
B1  در زمین عقب تیمB ثانیه از زمان بازی باقی مانده است. 10رود. به خارج از زمین می 

ثانیه  10در زمین جلو، نزدیک به جایی که توپ به خارج از زمین رفته بود و با  Aبازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم     تفسیر:
ثانیه بود، دستگاه  04ت آورد که زمان بازی کمتر از کنترل توپ را هنگامی بدس  A1زمان باقی مانده، ادمه یابد. با توجه به اینکه 

 ثانیه همچنان باید خاموش بماند.  04
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 04  کنترل توپ را بدست می آورد. یک ثانیه از Aدوم، تیم  کوارترثانیه مانده به پایان بازی در   05.0در   :مثال 19/51-11
می آید. توپ  در  ثانیه به صدا 04واست بوق دستگاه اقدام به شوت می کند. درحالی که توپ در ه  A1ثانیه باقی مانده است که 

 به صدا در می آید. کوارترثانیه  بوق ساعت بازی به منزله پایان  1.0به حلقه برخورد نمی کند و بعد از 

 04کنترل توپ را بدست بیاورد پس تخلف  Bثانیه نمی باشد.با توجه به اینکه داوران منتظر بودند که تیم  04تخلف     :فسیرت
 دوم تمام شده است. کوارترثانیه اعالم نشده است.

 04کنترل توپ را بدست می آورد. یک ثانیه از  Aدوم، تیم  کوارترثانیه مانده به پایان بازی در   05.0در   :مثال 19/51-14 
ثانیه به صدا در می آید. توپ  04اقدام به شوت می کند. درحالی که توپ در هواست بوق دستگاه   A1ثانیه باقی مانده است که 

 قی مانده است.ثانیه از زمان بازی با 2.8ثانیه را اعالم می کنند ،در حالیکه  04به حلقه برخورد نمی کند و داوران تخلف 

ثانیه از زمان  2.8در حالیکه  .واگذار می شود Bبه تیم از خط انتهایی ثانیه می باشد.توپ برای پرتاب به داخل  04تخلف     :فسیرت
  باقی مانده است.   بازی

ثانیه از زمان  1.0کنترل توپ را بدست می آورد.  Aدوم، تیم  کوارترثانیه مانده به پایان بازی در   05.0در   :مثال 19/51-15
 04ثانیه به صدا در می آید. داوران تخلف  04توپ را در دستش )دستانش( دارد و بوق دستگاه   A1بازی باقی مانده است که 

 ثانیه از زمان بازی باقی مانده است. 2.8ثانیه را اعالم می کنند ،در حالیکه 

        واگذار  Bبه تیم از نزدیکترین جایی که بازی متوقف شده بود، ثانیه می باشد.توپ برای پرتاب به داخل  04تخلف     :فسیرت
 .باقی مانده است نیه از زمان بازیثا 1.0در حالیکه .می شود 

 

 

 

 

 

 

 

ثانیه یک اقدام به شوت انجام می شود و در حالی که توپ هنوز در هواست ، بوق  04در انتهای زمان    :توضیح  19/51-11
 ثانیه به صدا درمی آید.اگر که توپ با حلقه برخورد نکند ، داوران باید منتظر بمانند تا ببینند که اگر حریف : 04دستگاه 

 ثانیه صرف نظر کنند. 04اه کنترل واضح و سریع توپ را بدست بیاورد، از بوق دستگ 

  ثانیه را اعالم نمایند. 04کنترل واضح و سریع توپ را بدست نیاورد، تخلف 
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 نیمه( تخلف) عقب به زمین توپ  برگشت  :11 ماده

 

 

 

تیم  جلواز زمین  B1می نماید.  جلودر زمین  A2 ه برای لباشد، اقدام به پاس ضد حممی  عقب که در زمین   A1 :مثال 11-1
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

زمین  ی،می تواند در هرجایرا بدست می آورد  Bاولین کنترل تیمی تیم  در هوا  B1. وقتی نمی باشد Bتیم تخلف نیمه  :فسیرت
  فرود آمده است.تیم خود  عقببطور قانونی در زمین  B1 موقعیت ها  در تمامی  بازی فرود بیاید.

تیم خود پریده  جلواز زمین  A2 شود سپس توپ به طور قانونی زده می  A1و  B1در جامپ بال شروع بازی بین  مثال:  11-1
 آید:باشد توپ را گرفته و فرود میو 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  برقرار  Aکنترل توپ را در هوا بدست می آورد، اولین کنترل تیمی  A2 . زمانی که نمی باشد A2 تخلف نیمه  :فسیرت
 تیم خود می باشد.  عقب قانونی در زمین به صورت   A2 همه موقعیتها در و او می تواند در هر جایی از زمین بازی برود بیاید. 

 A2 می نماید.  A2 اقدام به پاس برای  می باشد که  تیم خود جلو در زمین به داخل بازیکن پرتاب کننده  A1 مثال:  11-4
 و فرود می آید: می گیرد پریده، توپ را  جلواز زمین 

 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

محل  با آنبازی بر روی زمین  ،تعلق دارد که آخرین تماس را قبل از پرش جاییبه ست ازیکنی که در هوابتوضیح:      11-1
د رآوباشد کنترل توپ را بدست ا میخود پریده و در حالی که هنوز درهو جلوییداشته است. زمانی که یک بازیکن از زمین 

 بیاید توپ را به هم تیمی خود پاس دهد. می تواند در هرجای زمین فرود بیاید.او نمی تواند تا قبل از اینکه فرود ،
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کنترل تیمی   A1بازیکن پرتاب کننده ، بگیرددر هوا توپ را  A2 شده است. قبل از اینکه نیمه مرتکب تخلف  Aتیم  :فسیرت
ده ش( عقبتخلف بازگشت غیر قانونی توپ به زمین )نیمه تخلف مرتکب  A2 موارد  همهدر  جلو در اختیار دارد.توپ را در زمین 

 است.

              زمین جلو پاسدر  A2 دارد ،توپ را  به  ریک پرتاب به داخل را در زمین عقب خود در اختیا که  A1 بازیکن : مثال 11-5
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 

 جلوییاز زمین   B2زمانی کهنیمه( شده است.تخلف ) عقبمرتکب تخلف بازگشت غیر قانونی توپ به زمین  B تیم  :فسیرت
.هرچند          می تواند در هرجای زمین فرود بیاید ،د رآومیباشد کنترل توپ را بدست ا میخود پریده و در حالی که هنوز درهو

 خود در زمین عقب پاس دهد. ینمی تواند توپ را به هم تیم

تیم خود  جلواز زمین  A2 شود سپس توپ به طور قانونی زده می  A1و  B1در جامپ بال شروع بازی بین  :  : مثال 11-1
 در زمین عقب پاس می دهد. A1در حالیکه در هواست توپ را می گیرد و قبل از اینکه در زمین فرود بیاید توپ را به پریده و 

 ،باشد ا میدرهو   A2زمانی که نیمه( شده است.تخلف ) عقبمرتکب تخلف بازگشت غیر قانونی توپ به زمین  A تیم  :فسیرت
 خود در زمین عقب پاس دهد. ینمی تواند توپ را به هم تیم ،امامی تواند در زمین عقب خودش فرود بیاید

 

 

   

 

پاس زمینی می دهد.درنتیجه  A2 به   A1 ، ندنزدیک خط مرکزی ایستاده ا،هر دو در زمین جلو  A2 و    A1 مثال:  11-8
 د.کنلمس می را  A2 بعد از آن توپ برخورد می کند.زمین جلو به و سپس  زمین عقب به پاس، توپ 

 است. رخ دادهنیمه( تخلف ) عقببازگشت غیر قانونی توپ به زمین برای   Aتیم  تخلف :فسیرت

که او هم هر دو  A2 به  ، می باشد نزدیک خط مرکزی ایستاده است عقبش در زمین یدر حالیکه هر دو پا   A1 مثال:  11-9
 را لمس کند  A2 و 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 

                                     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 بازیکن  8نمی باشد.هرچند ،تماس توپ با زمین جلو باعث توقف شمارش 

A2  ثانیه جدید شروع شود. 8شمارش  بایستی لمس کندخود در زمین عقب  را توپ 

در  که کامالً Aبه صورت غیر قانونی به زمین عقب برمی گردد که یک بازیکن از تیم  زنده هنگامی توپ : توضیح  11-7
در  Aو پس از آن یک بازیکن از تیم  )زمین عقب را لمس کند( باعث شود توپ به زمین عقب برود ،است یی خودزمین جلو

در زمین عقب خود  Aیک بازیکن از تیم هرچند زمانیکه کند. ، اولین نفر باشد که توپ را لمس می خود زمین جلو یا عقب
اولین نفری باشد که توپ را در زمین عقب یا جلو  Aیک بازیکن از تیم  باعث شود که توپ با زمین جلو برخورد کند و سپس

 لمس کند ، این حرکت قانونی است.

 ان 
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قرار دارد  توپ را به زمین جلو پاس می دهد. توپ با داوری که خط مرکزی بین پاهایش ی خودزمین عقب از A1 مثال:  11-11
 می باشد ،لمس می شود.خود که هنوز در زمین عقب  A2 برخورد می کند و سپس توسط  

                     نیمهتخلف ،در زمین جلو نبوده است  Aهیچ یک از بازیکنان تیم که  با توجه به اینرخ نداده است. تخلف نیمه  :فسیرت
 A2 ثانیه 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:  11-11
 می باشد که توپ را لمس می کند. Aین نفر از تیم لاو A2 گردد ،جایی که  برمی  A به زمین عقب تیم

 .است شده (عقببازگشت غیر قانونی توپ به زمین ) نیمهتخلف  مرتکب Aتیم  :فسیرت

هر دو پای او در زمین جلو است ، توپ هنوز در حالیکه  می باشد. خود در حال دریبل از زمین عقب به جلو A1مثال:  11-11
 می کند.  شروع به دریبل زدن A2 در زمین عقب می باشد.سپس توپ به پای او برخورد می کند و به زمین عقب برمی گردد،  

 . ، تخلفی صورت نگرفته است هنوز کنترل توپ را در زمین جلو بدست نیاورده  A1 از آنجاییکه    :فسیرت

توپ را لمس می کند و توپ  A2 در زمین جلو پاس می دهد. A2 در زمین عقب به هم تیمی خود   A1 بازیکن  مثال: 11-11
 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  A2 با توجه به اینکه    :فسیرت

از روی خط مرکزی می پرد،در  A2 پاس می دهد. A2 توپ را به   A1، در زمین جلودر نتیجه پرتاب به داخل  مثال:  11-41
 ی راستش را در زمین عقب. سپس پا و پای راستش در هواست توپ را می گیردخود 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 

به توپ ضربه می زند و به زمین  B1در حال دریبل در زمین جلو و نزدیک به خط مرکزی می باشد ،که   A1   مثال:  11-15
که هر دو پایش هنوز در زمین جلو می باشد ، در حالیکه توپ در تماس با زمین عقب است به دریبل   A1برمی گردد. Aعقب تیم 

 خود  ادامه می دهد .

حتی می تواند به دریبل خود در زمین   A1است . نبوده A. آخرین لمس توپ در زمین جلو توسط تیم بازی قانونی است  :فسیرت
 ثانیه جدید ادامه دهد. 8عقب با یک 

از زمین جلو می پرد ، در حالیکه در هواست  A2 پاس می دهد. A2 خود  یدر زمین عقب به هم تیم  A1    مثال: 11-11
 توپ را می گیرد و فرود می آید:
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 با هر دو پا در زمین عقب. (الف

 خط مرکزی را لمس می کند . (ب 

 .(عقبو یک پا در زمین جلو یک پا در زمین یعنی  )خط مرکزی بین هر دو پایش می باشد  (ج 

زمانیکه در  A2 مرتکب تخلف برگشت غیر قانونی توپ ) تخلف نیمه(به زمین عقب شده است. Aتیم در همه موارد ،  :فسیرت
 شده است.خود در زمین جلو  A، باعث کنترل تیمی  می گیردهوا توپ را 
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 تداخل توپ در باالی سطح حلقه  : 11 ماده 

 

 

 ، A1در آخرین یا تنها پرتاب آزاد توسط  مثال:  11-1

 قبل از برخورد توپ با حلقه، ( الف 

 گل شدن توپ وجود دارد. شانسبعد از برخورد توپ با حلقه در حالی که هنوز   (ب 

B1 نمایددست خود را از زیر وارد سبد کرده و توپ را لمس می. 

 گردد. واگذار    A1  به بایستی یک امتیاز لمس غیر قانونی توپ مرتکب تخلف شده است. دلیلبه  B1ددر همه موار:فسیرت

 د.گرداعالم  B1( یک خطای فنی برای الف 

 شود.اعالم   B1خطای فنی برای نباید   (ب 

 

 

 می نماید. را از زیر وارد سبد کرده و توپ را لمس شدست B1باالی حلقه می باشد و    A1توپ در نتیجه پاس  مثال:  11-4

 امتیاز واگذار شود. 3یا  0باید    A1شده است. به تداخل مرتکب تخلف  B1 :فسیرت

 

 

، توپ به حلقه برخورد کرده و سپس به سمت باالی حلقه می رود.  A1آخرین یا تنها پرتاب آزاد توسط  بعد ازمثال:  11-1
B1  توپ پس از لمس توسط  اما، سعی می کند که توپ را از حلقه دور کندB1 .وارد سبد می شود 

 Aتیم کاپیتان داخل زمین امتیاز به  0و  کرده استقانونی لمس شده است، وضعیت پرتاب آزاد تغییر  صورتتوپ به  :فسیرت
 .واگذار می شود

 

حلقه می باشد، اگر بازیکنی دستش را از زیر سطح  باالی در  شوت یا پرتاب آزاد  نتیجه زمانی که توپ در : توضیح  11-1
 .گرفته استصورت ، تخلف تداخل نمایدوارد 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  11-1
 .صورت گرفته است، تخلف تداخل نمایدتوپ را لمس  را از زیر وارد سبد کند و

توپ و قبل از ورود توپ به سبد ،اگر در ادامه  توپ در آخرین پرتاب آزاد ناموفق حلقه را لمس می کند.: توضیح  11-5
محسوب             امتیازی   0 شوتمانند هبطور قانونی توسط هر بازیکنی لمس شود، وضعیت پرتاب آزاد تغییر خواهد کرد و 

 می شود.
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مرتکب  2A در ریباند بر روی  2B ود،به حلقه برخورد کرده و به باال می ر توپ  A1آخرین پرتاب آزاد  بعد از   مثال:11-8
 (.در حالیکه توپ هنوز شانس ورود به سبد را دارد توسط :B مخطا می شود)سومین خطای تی

       A3 الف( 

 لمس می شود.   B3(ب

 این تخلف تداخل می باشد.   :فسیرت

ایی از خط انته ،با مالکیت تناوبیباید نباید داده شود.هر دو جریمه پرتاب به داخل باهم لغو می شوند.بازی  الف(  هیچ امتیازی
 نزدیک به محل وقوع خطا و به استثنای پشت تخته ادامه پیدا کند.

داد شود.بازی باید با پرتاب به داخل از خط انتهایی ، نزدیک به محل وقوع خطا و به استثنای پشت   A1یک امتیاز به  ب(   باید
 ادامه پیدا کند. Aتخته برای تیم 

       مرتکب خطا  2A در ریباند بر روی  2B به حلقه برخورد کرده و به باال می رود،  A1آخرین یا تنها پرتاب آزاد   مثال: 11-9
 (.در حالیکه توپ هنوز شانس ورود به سبد را دارد توسط :B خطای تیم  پنجمین)می شود 

       A3 الف( 

 لمس می شود.   B3(ب

 این تخلف تداخل می باشد.   :فسیرت

پرتاب آزاد بدون ریباند داده شود.بازی با پرتاب به داخل ،از امتداد خط پرتاب  0باید  A2 نباید 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 0باید  A2 به  شود. هداد  A1ب(   بایدیک امتیاز به  
 کند.ادامه پیدا معمولی 

 

 حلقه را لمس کردبعد از اینکه توپ   :  توضیح11-7

  ، در نتیجه اقدام به شوت 

  آخرین پرتاب آزاد ناموفق، 

   بوق ساعت بازی برای پایان کوارتریا وقت اضافه به صدا درآید 

  خطا اعالم گردد.اگر هر بازیکنی توپ را لمس کند تخلف می باشد.وو توپ هنوز شانس ورود به سبد را داشته باشد 
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کند. این خطا می B2برروی  A2 شود. در طول ریباند ، ، توپ از حلقه ریباند می  A1بعد از آخرین پرتاب آزاد   مثال:11-11
 شود توسطدر این کوارتر است. توپ شانس ورود به حلقه را دارد که لمس می Aپنجمین خطای تیم 

          A3  (   الف

 B3 ب (     

 اتفاق افتاده است . B3و  A3 توسط ( Interference)تداخلتفسیر: در هر دو حالت تخلف 

 هیچ امتیازی نباید واگذار شود. (   الف

 امتیاز واگذار شود.  1باید   A1به  ب (   

ادامه  پرتاب آزاد به طور معمول بعد از آخرینباید پرتاب آزاد واگذار شود و بازی  B2، به A2 در هر دو حالت در نتیجه خطای 
 یابد.می

در ریباند اتفاق    B2و A2 کند. یک خطای طرفین بین ، توپ به حلقه برخورد می  A1بعد از آخرین پرتاب آزاد     مثال: 11-11
 افتد. توپ هنوز شانس ورود به سبد را دارد و توسط:می

 شود.لمس می A3 الف( 
 شود.لمس می  B3ب( 

 خطا باید در برگه امتیازات وارد شود.باشد.می B3و  A3 توسط این تخلف تداخل     تفسیر:
الف( امتیازی نباید داده شود. بازی باید با پرتاب به داخل و با مالکیت تناوبی از خط انتهایی، نزدیک به جایی که خطای طرفین 

 انجام شده بود )به استثنای پشت تخته( ادامه پیدا کند.
با پرتاب به داخل از  Bتوسط تیم   شوند. بازی بایدداده شود. جرایم خطای طرفین با یکدیگر لغو می  A1باید به  ب( یک امتیاز

 هر جایی پشت خط انتهایی ادامه یابد.

.در حالیکه شانس ورود به سبد را دارد  به حلقه برخورد کرده و به باال می رودم به شوت می کند توپ ااقد   A1  مثال: 11-11
 توسط : به صدا در می آید. کوارتر سوم بوق پایان ، 

     لمس شده، وارد سبد می شود.  A2 الف( 

 شده،وارد سبد می شود.لمس  B  0(ب

     لمس شده، وارد سبد نمی شود.  A2   ج( 

 شده،وارد سبد نمی شود.لمس B2    د(
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اینکه بوق ساعت بازی برای پایان کوارتر به صدا درآید، بعد از بعد از انجام شده است.تخلف تداخل  ، در همه موارد   :فسیرت
 اینکه توپ حلقه را لمس کرد و هنوز شانس ورود به سبد را دارد هیچ بازیکنی نباید توپ را لمس کند.

 داده شود.  A2 به باید نالف(  هیچ امتیازی 

 داده شود.  A1امتیاز باید به  3یا  0ب(  

 ج( کوارتر تمام شده است.

 داده شود.  A1امتیاز باید به  3یا  0د( 

است.بازی باید با پرتاب به داخل از امتداد خط مرکزی و با توجه به مالکیت تناوبی ادامه در همه موارد کوارتر سوم تمام شده 
 یابد.

 

 

لمس می شود، سپس در قوس  B2یا  A2 توپ در قوس صعودی توسطامتیازی می کند. 0اقدام به شوت   A1   مثال: 11-14
 نزولی توسط:

 A3  ( الف 

 .لمس می شود B3   ( ب 

یا  A3 با این حال تماس  .با توپ در قوس صعودی قانونی می باشد و وضعیت شوت را تغییر نمی دهد  B2یا  A2 تماس  :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.   A1یاز به امت  0      (ب 

 شود.لمس می  B2یا  A2 کند. توپ در نقطه اوج خود ، باالی سطح حلقه توسط اقدام به شوت می  A1    :مثال11-51
قانونی است. پس از اینکه توپ به نقطه اوج خود رسید و سیر نزولی خود را آغاز کرد،   B2یا  A2 لمس توپ توسط     تفسیر:

 چنانچه توسط بازیکنان لمس شود، تنها در این حالت تخلف انجام شده است.

 

 

اگر بعد از اقدام به شوت در حین بازی، زمانی که توپ در قوس صعودی می باشد، بازیکنی توپ را لمس    : توضیح 11-11
 .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 به :  توضیح 11-11
 صورت گرفته است.تداخل شود، تخلف یا باعث ورود توپ به سبد و سبد 
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امتیازی می کند. زمانی که توپ در هوا می باشد، بوق خاتمه زمان  3درانتهای زمان بازی اقدام به شوت   A1  :مثال11-71
       باعث لرزش حلقه یا تخته می شود بطوریکه به قضاوت داور مانع ورود توپ به سبد  B1 ،بازی به صدا در می آید. بعد از بوق

 می شود.

زمان بازی، توپ زنده خواهد ماند و بنابراین تخلف  پایانحتی بعد از به صدا درآمدن بوق می باشد.  B1 تخلف تداخل :فسیرت
 واگذار شود.  A1امتیاز باید به  3 است.داده  رخ تداخل 

امتیازی می کند. زمانی که توپ در هوا می باشد، بوق خاتمه زمان  3درانتهای زمان بازی اقدام به شوت   A1  :مثال11-81
 شده است. سبد  واردباعث لرزش حلقه یا تخته می شود بطوریکه به قضاوت داور توپ  A2  ،بازی به صدا در می آید. بعد از بوق

زمان بازی، توپ زنده خواهد ماند و بنابراین تخلف  پایانحتی بعد از به صدا درآمدن بوق می باشد. A2  تخلف تداخل :فسیرت
 .واگذار شود  A1به  یامتیاز بایدن است.داده  رخ تداخل 

 

 

 

 

 

 

 

توپ به حلقه برخورد کرده و به سمت باال می رود و سپس دوباره بر روی حلقه   A1بعد از انجام شوت توسط    :مثال11-11
 حلقه یا تخته را لمس می نماید. B1حلقه می باشد،  بر روی فرود می آید. زمانی که هنوز توپ 

 به سبد شدن توپ محدودیتهای مربوط به تداخل تا زمانی که احتمال واردتمامی شده است. تداخل  مرتکب تخلف B1 :فسیرت
 . وجود دارد، اعمال خواهد شد

 باالی سطح حلقه می باشد که همزمان توسط  ،در قوس نزولی و کامالً  A1شوت انجام شده توسط بازیکن      :مثال11-11 
A2  وB2  :لمس می شود.سپس توپ 

 الف(    وارد سبد می شود.

 ب(     وارد سبد نمی شود.

وارد شدن آن به سبد وجود دارد،  شانسدر تماس با حلقه می باشد و هنوز در نتیجه شوت زمانی که توپ :  توضیح11-19
 .صورت گرفته استاگر بازیکن مدافع یا مهاجم حلقه یا تخته را لمس نماید، تخلف تداخل 

 

 .توپ در تماس با حلقه3شکل 
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جامپ  وضعیتهیچ امتیازی داده شود .این یک نباید در هردو مورد انجام شده است.  B2و  A2 توسط تخلف تداخل    :فسیرت
 .ال می باشدب

 

 می گردد. کند.توپ به سبد برخورد می کند و براقدام به شوت می   A1    :مثال11-11

 .ضربه می زندسبد  سمت سبد را می گیرد و به توپ به  A2 الف(    

 شود.توپ  وارد سبد می .گیردحلقه را میزمانیکه توپ شانس ورود به سبد را دارد ،  A2 ب (    

 سبد را می گیرد و با ضربه توپ را از سبد دور می کند. B2(     ج

 شود.مینتوپ  وارد سبد  .گیردحلقه را میزمانیکه توپ شانس ورود به سبد را دارد ، B2د(     

 انجام شده است. B2یا   A2 توسط هر دو بازیکن  Interference))تخلف تداخل  در همه موارد   :فسیرت

 از امتداد خط پرتاب آزاد ادامه می یابد. Bهیچ امتیازی داده نمی شود .بازی با پرتاب به داخل برای تیم   و ب (  الف(

           ،به طور معمولی بعد از گل ادامه Bبازی با پرتاب به داخل از خط انتهایی توسط تیم داده می شود.   A1به امتیاز   3 یا0    و د ( (ج 
 د.یابمی 

 

 

 

 

 

 

 

ایین پر حلقه می چرخد و قسمتی از آن داخل یا ودر حالیکه توپ به دمی کند.امتیازی  0اقدام به شوت    A1    :مثال11-51
 توپ را لمس می کند. B1سطح حلقه می باشد،تر از 

ایین تر از سطح پداخل یا  توپبا توجه به اینکه  قسمتی از انجام شده است.  B1توسط  Interference)) تخلف تداخل   :فسیرت
 داده می شود.    A1امتیاز به  0 .است ، توپ درون سبد می باشدحلقه 

شده  Interference))مرتکب تخلف تداخل  را بگیرد یا تور  سبد ،اگر بازیکنی به منظور بازی با توپ  : توضیح11-11
   است.

 Interference))چنانچه بازیکن مدافع توپی را که وارد سبد شده است ، لمس کند تخلف تداخل    :توضیح 11-14
 صورت  گرفته است. 

 
 .توپ داخل سبد است.4شکل 
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 برخورد: اصول کلی   : 11 ماده

 No-chargeمنطقه نیم دایره  :  11. 11

 

 

  B1عفکند که موجب برخورد با بازیکن مداامتیازی در هواست، پای خود را باز می 3در نتیجه اقدام به شوت  A1  :مثال11-1
 شود.می

 شود.می  B1باشد که با حرکت دادن پای خود به خارج از سیلندرش باعث برخورد با بازیکن مدافعمی  A1این خطای      تفسیر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلوگیری از دادن امتیاز به بازیکن مدافعی است که در زیر سبد  No-chargeدایره هدف از قانون نیم :  توضیح 11-1
باشد، خطای خودی ایستاده است تا از بازیکن مهاجمی که کنترل توپ را در اختیار دارد و درحال نفوذ به سمت سبد می

 شارژ بگیرد.

 :مورد توجه قرارگیرد دبایشاخص های زیر  No-chargeبرای اعمال قانون نیم دایره 

            دایره(. خطوط نیم 4قرار گرفته باشد )شکل No-chargeدایره هر دو پای بازیکن مدافع داخل نیم  یک پا  (الف 

       No-charge منطقه نیم دایره  ءجزNo-charge می باشند. 

سبد و قطع کردن نیم دایره باشد و زمانی که در هوا است اقدام به پاس یا شوت بازیکن مهاجم در حال نفوذ به سمت    (ب 
 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 اتفاق و همچنین فضای بین نیم No-chargeدایره بیرون از نیم  بازی که در موقعیت هایتمامی  (الف 
 افتد. می

 افتد.بیاتفاق باید شود و برخورد های ریباند در طول بازی بعد از شوت، زمانی که توپ ریباند می تمامی وضعیت (ب 

 دستها، بازوها، پاها یا بدن توسط بازیکن مدافع یا مهاجم.هرگونه استفاده غیرقانونی از  (ج 

 
 No-chargeموقعیت بازیکن داخل و خارج از منطقه  :5شکل 

 ود.شصرف نظر از اینکه بازیکنان مدافع یا مهاجم باشند، اصل سیلندر برای همه آنها اجرا می   : توضیح11-1
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  B1 بر روی  نماید و سپسبه هوا پریده و اقدام به شوت جفت می No-chargeدر بیرون از نیم دایره   A1     :مثال11-4
 کند. باشد، شارژ میکه در داخل نیم دایره می

  .به کار گرفته می شود No-chargeدایره قانون نیم  .چرا که باشد قانونی می  A1 حرکت   :فسیرت

ا مورب ی صورتباشد. بعد از رسیدن به منطقه پشت تخته بدر امتداد خط انتهایی در حال دریبل زدن می  A1     :مثال11-5
 .شودشارژ می،مرتکب خطای باشد می No-chargeکه در وضعیت دفاعی قانونی داخل نیم دایره  B1 بر روی و می پردعقب  به

از پشت تخته و   A1زیرا  داشت،نخواهد  کاربرد  No-chargeمرتکب خطای شارژ شده است. قانون نیم دایره   A1   :فسیرت
 .ه است شد No-chargeوارد منطقه نیم دایره  بصورت فرضی امتداد دارد،خطی که 

 ،به هوا پریده A2 آید. و وضعیت ریباند بوجود می به حلقه برخورد می کندکند و توپ توپ را شوت می  A1     :مثال11-1
 کند.باشد شارژ میمی No- chargeرا که در وضعیت دفاعی قانونی داخل نیم دایره  B1و سپس  می گیردتوپ را 

 .کاربرد ندارد  No-chargeمرتکب خطای شارژ شده است. قانون نیم دایره  A2    :فسیرت

که A2 توپ را به ،شوت  تمام کردنبه جای   A1باشد. کند و درحالت شوت میبه سمت سبد نفوذ می   A1     :ثالم 11-7
کند. باشد شارژ میمی rgeach-Noرا که در داخل نیم دایره  A1  ،B1دهد. سپس باشد، پاس میدقیقاً پشت سر او درحرکت می

 کند.میکسب با توپ به سمت سبد نفوذ کرده و امتیاز  A2 در همان زمان 

غیر قانونی  ترصوبه   A1اعمال نخواهد شد زیرا  No-chargeمرتکب خطای شارژ شده است. قانون نیم دایره   A1   :فسیرت
 به سمت سبد استفاده کرده است.  A2 مسیر  برای بازکردناز بدن خود 

شوت  تمام کردنبه جای هنوز در هواست ،  A1باشد. کند و در حالت شوت میبه سمت سبد نفوذ می  A1     :ثالم 11-8
باشد، می No-chargeدایره را که در داخل نیم  A1  ،B1دهد. سپس پاس می است،ایستاده که در گوشه زمین  A2 توپ را به ،

 کند.شارژ می

 اعمال خواهد شد. No-charge. قانون نیم دایره استقانونی   A1 حرکت   :فسیرت
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 خطای طرفین   : 15 ماده

 

 

 

 

 

 شوند.با خطای فنی جریمه می  B2و  A2 زند و در همان زمان دریبل می  A1    :ثالم 15-1
 

یم شوند. بازی باید  با پرتاب به داخل توسط تباشد. جرایم آن با یکدیگر لغو میخطای فنی جزئی از خطای طرفین نمی     تفسیر:
A .تیم ، از نزدیکترین جائیکه توپ قرار داشت و اولین خطای فنی اعالم شد، ادامه پیدا کندA  باید همان مقدار زمان باقیمانده
 ثانیه را در اختیار داشته باشد. 04از 

و پنجمین  Aشوند. این دومین خطای تیم برروی هم مرتکب خطا می  تقریبا در یک زمانB1 و  A1دریبل کننده     :ثالم 15-1
 باشد.در این کوارتر می Bخطای تیم 

داد باشد. تعگیرند، این خطای طرفین میبا توجه به اینکه هر دو خطا در یک طبقه بندی )خطای شخصی( قرار می      تفسیر: 
با پرتاب به داخل، از نزدیکترین جایی که  A. بازی باید توسط تیم نداردربطی به ادامه بازی تفاوت در این کوارتر مخطای تیمی 

 ثانیه را در اختیار داشته باشد. 04باید همان مقدار زمان باقیمانده از  Aخطای طرفین رخ داده بود، ادامه یابد. تیم 
 
در یک زمان بر روی یکدیگر مرتکب تقریباً  B1و باشد که او ، هنوز در دستش می  A1توپ در اقدام به شوت     :ثالم 15-4   

 شوند.خطای شخصی می
دام باشد. اگر اقگیرند، این خطای طرفین میبا توجه به اینکه هر دو خطا در یک طبقه بندی )خطای شخصی( قرار می     تفسیر:

امتداد خط پرتاب آزاد ادامه یابد.اگر از A موفق باشد، گل نباید قبول شود. بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم  A1 به شوت
نزدیکترین جائیکه خطای طرفین اتفاق افتاده بود، ادامه یابد. تیم با پرتاب به داخل از  می بایست بازیباشد نموفق  A1که شوت 

A  ثانیه را در اختیار داشته باشد. 04باید همان مقدار زمان باقیمانده از 
روی یکدیگر مرتکب خطای  تقریبا در یک زمان بر B1  و A1در هواست که   A1توپ در نتیجه اقدام به شوت     :ثالم 15-5  

 شوند.شخصی می

یا فنی باشد. به منظور در نظر گرفتن خطا یک خطا، ممکن است، خطای شخصی، غیر ورزشی، دیسکالیفه   :  توضیح15-1
بعنوان خطای طرفین، هر دو خطا باید خطای بازیکنان باشد و در یک طبقه، هر دو خطا باید خطای شخصی باشد یا هر دو 
ترکیبی از خطای غیرورزشی یا دیسکالیفه باشد. خطای طرفین باید شامل برخورد فیزیکی باشد، بنابراین خطای فنی قسمتی 

باشد چرا که این خطاها غیر برخوردی هستند. اگر هر دو خطایی که در یک زمان اتفاق افتاده است، در خطای طرفین نمیاز 
باشد. جرایم آنها با یکدیگر لغو یک طبقه )خطای شخصی، غیر ورزشی یا دیسکالیفه( قرار نگیرند، این خطای طرفین نمی

خطای شخصی نخست اتفاق افتاده و خطای غیرورزشی یا دیسکالیفه پس از آن شود. همیشه باید در نظر گرفته شود که نمی
 انجام شده است.
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وپ باشد. اگر تگیرند، این خطای طرفین میبا توجه به اینکه هر دو خطا در یک طبقه بندی )خطای شخصی( قرار می     تفسیر:
از پشت خط انتهایی مانند زمانیکه گل به ثمر  Bباشد. بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم قبول می  A1وارد سبد شود، گل 

 باشد. بازی باید با توجه به مالکیت تناوبی ادامه یابد.اگر توپ وارد سبد نشود، این یک موقعیت جامپ بال می رسد، ادامه یابد.می

 دارد. خطاB ،3و تیم  خطا A ،0 تیمدر یک کوارتر     :ثالم 15-1

دیگر را یک B1و   A1کنترل توپ را در اختیار دارد ،  A در حالیکه تیمموقعیت ، بدست آوردن یکالف(   در یک درگیری برای 
 هل می دهند.

 دیگر را هل می دهند.یک B1و   A1ب(    در یک موقعیت ریباند ،

 یگر را هل می دهند.یکد B1و   A1می باشد که   A2 دریافت پاس از در حال   A1ج(    

 بازی باید ادامه یابد: .می باشدهر سه مورد باال خطای طرفین     :فسیرت

 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

در این  Bاعالم شده است. این سومین خطای تیم    A1 دریبل کننده، به دلیل هل دادن B1: خطای شخصی    :ثالم 15-7
 شود.مرتکب خطای غیرورزشی می B1به دلیل ضربه زدن با آرنج به    A1باشد. تقریباً در همان زمان کوارتر می

دو  باشد. جرائمباشند. بنابراین خطای طرفین نمیبندی )خطای شخصی و غیرورزشی( نمیاین دو خطا در یک طبقه   تفسیر:
باید لغو شود  Aشوند. از آنجا که جریمه بیشتری برای اجرا وجود دارد، جریمه پرتاب به داخل برای تیم خطا با یکدیگر لغو نمی

ل پرتاب به داخل در زمین جلو ادامه محاز  Bجام دهد. بازی با پرتاب به داخل توسط تیم پرتاب آزاد، بدون ریباند ان 0باید  B1و 
  ثانیه زمان داده شود. 14باید  Bیابد و به تیم می

در این  Bاعالم شده است. این پنجمین خطای تیم   A1  دریبل کننده، به دلیل هل دادن B1خطای شخصی      :ثالم 15-8
 شود.مرتکب خطای غیرورزشی می B1به دلیل ضربه زدن با آرنج به   A1باشد. تقریباً در همان زمان کوارتر می

باشند، این خطای طرفین بندی )خطای شخصی و غیرورزشی( نمیبا توجه به اینکه این دو خطا در یک طبقه    تفسیر:
 0باید   A1 شود. خطای شخصی همیشه به عنوان اولین خطا در نظر گرفته می شود.باشد.جرائم دو خطا با یکدیگر لغو نمینمی

از  Bپرتاب آزاد بدون ریباند اقدام کند. بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  0نیز باید  B1پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد. 
 ثانیه زمان داده شود. 14باید  Bیابد. به تیم محل پرتاب به داخل در زمین جلو ادامه می

در این  Aدهد، این پنجمین خطای تیم یک خطای شخصی حمله )شارژ( انجام می  A1بازیکن دریبل کننده      :ثالم 15-9
 شود.زند و مرتکب خطای غیرورزشی میضربه می  A1با آرنج به  B1کوارتر است. تقریباً در همان زمان بازیکن 

گر باشد. جرایم با یکدیگیرند )شخصی و غیرورزشی( بنابراین خطای طرفین نمینمی ردر یک دسته قرا این دو خطا    تفسیر:
چرا  ،گردد لغوباید  Bشود. پرتاب به داخل برای تیم شود. خطای شخصی همیشه به عنوان اولین خطا در نظر گرفته مینمی لغو
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پرتاب آزاد بدون ریباند در اختیار دارد.توپ برای پرتاب به داخل از زمین جلو با  A1 ، 0جریمه خطای بعدی باید اجرا شود. که 
 واگذار خواهد شد. Aثانیه به تیم  14

 
 باشد.در حال دریبل زدن می   A1شوند، تقریباً در یک زمان بر روی یکدیگر مرتکب خطا می B1و   A1زمانی که    :ثالم 15-11

 باشدمیالف( هر دو خطا، غیرورزشی 
 .باشددیسکالیفه می B1غیرورزشی و خطای   A1ب( خطای 
 ، غیرورزشی است.B1، دیسکالیفه و خطای   A1ج( خطای 

گیرند )غیرورزشی، دیسکالیفه( خطای طرفین بندی قرار میدر همه موارد با توجه به اینکه هر دو خطا در یک طبقه   تفسیر:
 ،Aتیم  ترین جا به محل وقوع خطای طرفین ادامه یابد.، از نزدیکAبه داخل توسط تیم . بازی باید با پرتاب اتفاق افتاده است
 ثانیه را در اختیار دارد. 04زمان باقیمانده از 
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 فنی خطای   : 11 ماده

 

 

 

،اگر تکرار گردد، می شوداخطار داده شده  به دلیل ایجاد تداخل در پرتاب به داخل و یا هر عمل دیگری  A1به      :ثالم 11-1
 شود.منجر به خطای فنی می 

برای رفتارهای مشابه  Aمنتقل شود و در ادامه بازی در مورد تمامی اعضای تیم  Aتیم  سرمربیاخطار باید به این     :فسیرت
 اعمال گردد.

بدون اینکه .از پشت به زمین می خورد  B1در حال نفوذ به سمت سبد می باشد، بازیکن مدافع   A1 زمانیکه  :ثالم11-1
را به همراه  B1که حرکت نمایشی ،  A1و 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 قبل از این نیز،دارد. 

جریان روان  اختالل درو باعث  است  B1رفتار غیر ورزشی این است که  مشخصاعالم شود. B1برایخطای فنی باید :   فسیرت
  بازی می شود. 

اعالم           A1که در موقعیت دفاع قانونی است برخورد می کند.خطای مهاجم  B1می زند و با سینه  دریبل  A1  :ثالم 11-4
 با یک حرکت نمایشی خود را به زمین می اندازد. B1می شود. 

نباید  B1.حرکت نمایشی به قوت خود باقی می ماند.به دلیل اعالم خطای مهاجم توپ مرده است  A1خطای مهاجم :   فسیرت
به علت حرکت نمایشی غیرضروری داده   B1یک اخطار باید به نادیده گرفته شود چرا که خارج از روح و ذات قانون می باشد.

بازیکنان آن تیم در ادامه بازی اجرا شود.بازی بایستی با شود،به سرمربی تیم نیز منتقل می شود و همچنین باید برای همه  
 ادامه یابد.  A1از نزدیکترین جا به محل وقوع خطای مهاجم  Bپرتاب به داخل توسط تیم 

   

 

 

هم زدن تمرکز  هبباعث بازی روی زمین بر پا با فریاد زدن یا کوبیدن شدید  B1و  می باشدشوت  در حال  A1     :ثالم11-1
A1     .شوت می شودA1  : 

 وارد سبد می شود     (الف 

دهد که در صورت تکرار آن ممکن است منجر به یا رفتار یک بازیکن به او اخطار می به دلیل عملداور      :توضیح 11-1
آن تیم رسانده شود و در مورد تمامی بازیکنان آن تیم برای اعمال مشابه  سرمربیخطای فنی گردد. این اخطار باید به اطالع 

شود اقدام به دادن اخطار میرد و ساعت بازی متوقف میشود. داوران باید فقط زمانی که توپ می به کار گرفتهدر ادامه بازی 
 .نمایند

ظیر که با اعمالی ن اجازه ندارد حریف، بازیکنان تیم کردن می باشدبازیکن درحال شوت یک که هنگامی    :توضیح 11-5
، فریاد زدن، پا کوبیدن شدید، و یا دست زدن در نزدیکی بازیکن نزدیک به چشم بازیکن شوت کننده قرار دادن دست

شوت کننده، تمرکز او را به هم بزنند. انجام این اعمال، اگر بازیکن شوت کننده را در وضعیت نامناسبی قرار دهد، می تواند 
 می تواند اخطار داده شود.منجر به خطای فنی شود و یا اگر شوت کننده متضرر نگردد، 
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 وارد سبد نمی شود     (ب 

 :فسیرت

 Bتیم اعضای اگر  رسانده شود. Bتیم  سرمربیاخطار داده شود و به اطالع  B1باید به بازیکن  قبول می باشد.   A1 گل    (الف 
بازی باید با پرتاب به داخل از خط انتهایی تیم گرفته شود. B1باید خطای فنی ، د ناز قبل به دلیل رفتار مشابه اخطار گرفته باش

B .ادامه یابد 

بازی با پرتاب پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد. 1باید  Aیکی از بازیکنان تیم اعالم شود. B1یک خطای فنی باید برای      (ب
 داشت ادامه می یابد. از نزدیکترین جایی که توپ هنگام اعالم خطای فنی قرار Aبه داخل توسط تیم 

 

 

 

 

 

در زمان  .بازیکن در زمین دارد 5بیش از  Aتیم  مشخص می شود که  کار می کند،بازی هنگامی که ساعت      :ثالم11-8
 کشف این موضوع:

 بازیکن( مالک توپ می باشد. 5)با  Bالف(    تیم 

 بازیکن( مالک توپ می باشد.5 )با بیش از A ب (     تیم

 :فسیرت

 متوقف شود ،مگر اینکه تیم مقابل در وضعیت نامناسب قرار گیرد. الف(   بازی باید فوراً

 متوقف شود. ب (  بازی باید فوراً

یک  ودر هردوحالت بازیکنی که به صورت غیر قانونی به زمین برگشته یا در زمین باقی مانده است باید از زمین بیرون برود 
 ثبت می شود. "  B1 "به عنوان  کهداده شود  Aتیم  سرمربیخطای فنی به 

 

 

 

بازیکن در زمین است ، بدون اینکه تیم مقابل در  5چنانچه داوران متوجه شوند یک تیم با بیش از    :توضیح 11-7
 وضعیت نامناسب قرار گیرد این اشتباه بایستی هرچه سریعتر اصالح شود.

ته مین برگشبا 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
 یکن تعویضی هر چه سریعتر زمین بازی را بعد از تعویض ترک کند.تعویض درست بازیکن می باشد و باز

بازیکن در زمین بازی می باشد ، مشخص می شود بازیکنی  5بعد از اینکه کشف شد یک تیم با بیش از     :توضیح 11-9
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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در زمین  Aتیم  داوران متوجه می شوند که  )بازی در حال انجام می باشد(در حالیکه ساعت بازی کار می کند   :ثالم 11-11
 : اینکه می کنند ،بعد از و بازی را متوقفبازیکن دارد  6 بازی

 مرتکب خطای شارژ می شود.   A1الف(  

 می کند. بامتیاز کس   A1ب (  

 که در حال شوت می باشد مرتکب خطا می شود .توپ وارد سبد نمی شود.  A1برروی   B1ج (  

 د(   بعد از اینکه بازیکن ششم زمین بازی را ترک کرده است.

 :فسیرت

 ، خطای بازیکن می باشد.  A1خطای الف (   

 باید به حساب بیاید.  A1ب( امتیاز کسب شده توسط 

پرتاب آزاد داده شود. درتمامی موارد )الف(،)ب( و )ج( ششمین بازیکن باید زمین بازی را ترک کند و  3یا  0باید    A1به ج(  
 ثبت می شود."  B1 "عنوان داده شود و به  Aتیم  سرمربییک خطای فنی باید به 

 ثبت می شود."  B1 "عنوان داده شود و به  Aتیم  سرمربید(   یک خطای فنی باید به 

  

 

 B1آن ه شرکت در بازی نمی باشد. بعد ازکه دیگر مجاز ب می رسد B1به اطالع ،خطای پنجم  انجامبعد از     :ثالم11-11
 کشف می شود: B1غیر قانونی  وروددوباره به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین 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  B1بعد از اینکه در ادامه ورود       (د 

 :فسیرت

  .باید بالفاصله از بازی خارج شود   B1بازیکن    (الف 

 شود. باید از بازی خارج B1د. گیردر وضعیت نامناسبی قرار  Aبازی باید بالفاصله متوقف شود مگر اینکه تیم    (ب 

شرکت در  اجازهدیگر  اطالع داده شود کهبازیکنی که پنجمین خطای خود را انجام داده است، اگر به     :توضیح11-11
 این ورود غیر قانونی باید بهقرار گیرد بدون اینکه تیم مقابل در وضعیت نامناسبی  ،دوباره وارد بازی شودرا ندارد و بازی 

 .محض کشف ، جریمه شود
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 شود.باید از بازی خارج  B1بازی باید بالفاصله متوقف شود.  )ج( )د ( ، 

 .ثبت می شود)نیمکت نشینان ( "  B1 "به عنوان اعالم شود. Bتیم  سرمربی یک خطای فنی برای بایددر همه موارد ، 

 

 

 

رسانده می شود که دیگر مجاز به شرکت در بازی نمی باشد. بعد از آن   A1خطای پنجم به اطالع  انجامبعد از     :ثالم11-41
A1   غیر قانونی  وروددوباره به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین می شود. اینA1 :کشف می شود بعد از اینکه 

 می کند.کسب امتیاز   A1    (الف 

 مرتکب خطا می شود. B1بر روی   A1    (ب 

 (. B خطا انجام می شود )پنجمین خطای تیم  B1توسط حالی که دریبل می کند ، در  A1بر روی      (ج 

 :فسیرت

 باید پذیرفته شود.  A1امتیاز کسب شده توسط      (الف 

 .می باشد و باید در برگه منشی در جای خالی بعد از پنجمین خطا ثبت شودبه عنوان خطای شخصی بازیکن   A1خطای     (ب 

 انجام شود.او  باید توسط بازیکن جایگزین   A1 آزاد داده شده به پرتاب  0    (ج 

  .ثبت می شود "  B1 "به عنوان  اعالم شود. Aتیم  سرمربی یک خطای فنی برای بایددر همه موارد ،

 

 

 

 

 

  و می میرد   A1 خطایدر نتیجه  را دارد. توپ   A1درخواست تعویض با  A6   خطا می کند. B1بر روی   A1   :ثالم11-11
A6   خطای پنجم  کوتاهی کرده و وارد بازی می شود. داورانA1   بعد از آن او اطالع نمی دهندرا به .A1   دوباره به عنوان بازیکن

  زمانی که: مشخص می شود  A1شرکت غیر قانونی  ساعت بازی شروع به کار کرد بعد از اینکهتعویضی وارد بازی می شود. 

 که دیگر مجاز به شرکت در مطلع شدبازیکنی که پنجمین خطای خود را انجام داده است، بعد از اینکه    :توضیح11-11
ر شده توسط او معتبکسب ات امتیاز تمامی ورود غیر قانونی او ، قبل از کشف .تاشود می بازی نمی باشد، دوباره وارد بازی 

ی انجام شده توسط آن خطاها معتبر است. تمامحریف  انبر روی او توسط بازیکن ماند.همه خطاهای انجام شدهباقی می 
 به عنوان خطای شخصی بازیکن در نظرگرفته شود.بازیکن باید 

 و اجازه شرکت در بازی را نداردکه دیگر  داده نشوداطالع ،بازیکنی بعد از انجام پنجمین خطابه اگر     :توضیح11-15
بدون  .ز بازی خارج شوداآن بازیکن باید ،بازیکن در زمین باقی بماند و یا دوباره وارد بازی شود، به محض کشف اشتباه آن 

 . در وضعیت نامناسبی قرار گیرداینکه تیم مقابل 

ات تیازام تمامی ورود غیر قانونی او ، قبل از کشف تانباید هیچگونه جریمه ای برای شرکت غیر قانونی بازیکن اعمال شود. 
ی طاهاخ معتبر است. تمامحریف  انوی او توسط بازیکنبر ر شده توسط او معتبر باقی می ماند.همه خطاهای انجام شدهکسب 

 به عنوان خطای شخصی بازیکن در نظرگرفته شود.انجام شده توسط آن بازیکن باید 
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    کسب امتیاز کرده است.  A1   (الف

 مرتکب خطا می شود. B1بر روی   A1      (ب

 در حالت شوت مرتکب خطا می شود و توپ وارد سبد نمی شود.   A1بر روی   B1      (ج

در  B تیمبازی باید متوقف شود بدون اینکه در نظر گرفته نمی شود.  A1هیچگونه جریمه ای برای شرکت غیر قانونی     :فسیرت
 باید بالفاصله از زمین خارج شود و یک بازیکن به جای او وارد زمین شود.   A1 . وضعیت نامناسبی قرار گیرد

 باید پذیرفته شود.   A1امتیاز کسب شده توسط       ( الف

و باید در برگه منشی در جای خالی بعد از پنجمین  بازیکن در نظر گرفته شود باید به عنوان خطای شخصی  A1خطای       (ب
 .خطا ثبت شود

 واگذار شود. باید پرتاب آزاد 3یا  A1   ،0به جایگزین       (ج

تیم  سرمربیاعالم می شود. قبل از شروع بازی   A1دقیقه قبل از شروع بازی یک خطای فنی برای بازیکن  9    :ثالم11-71
B  6بازیکنB   6پرتاب آزاد مشخص می کند ولی  1را برای انجامB نفر شروع کننده تیم  5 ءجزB .نمی باشد 

باید پرتاب های آزاد را انجام  ،بازیکنان شروع کننده مشخص شده استنفر  5که به عنوان  B تیم  یکی از بازیکنان   :فسیرت
 قبل از شروع زمان بازی انجام شود. نمی تواند  دهد. تعویض

 

 

 

 

 

 

او می دهد که بر روی   با حرکت ناگهانی سر نشان  A1او را دفاع می کند.  B1در حال دریبل است که    A1    :ثالم11-19
ه او را هل داد B1خود را به زمین پرتاب می کند به این منظور که   A1 در ادامه بازیسپس خطا انجام شده است. B1توسط 

 است.

پرتاب دومین گول و برای   A1نشان دهد.همچنین برای نخستین گول   A1را به  (fake)داور باید عالمت گول زدن :   فسیرت
 دلیل گول به   Aتیم  سرمربیبازیکن و  کردن خود بر روی زمین باید خطای فنی دریافت کند.حتی اگر بازی برای دادن اخطار به

  متوقف نشده باشد.  A1 نخست

 انجام شده استبر روی او توسط بازیکن مقابل خطایی  (fake)کند می زمانی که یک بازیکن وانمود      :توضیح 11-18
 ، روشهای زیر بایستی اعمال گردد:

 شود داوران باید عالمت گول زدن بدون اینکه بازی متوقف (fake)  .را نشان دهند 

      به محض اینکه بازی متوقف شد ، اخطار باید به بازیکن و سرمربی تیم داده شود.به هر دو تیم یک بار اخطار داده
 می شود.

 بازیکن آن تیم عمل گول زدن  هر یک از  اگر بار دیگر(fake)  را انجام دهد، باید خطای فنی اعالم گردد. همچنین
قابل  ،متوقف نشده  استبه بازیکن یا سرمربی آن تیم  قبلی دادن اخطارخطای فنی در مواردی که بازی به منظور 

 اعمال می باشد.

 .در موارد شدید که هیچ برخوردی رخ نداده است ، ممکن است خطای فنی بدون اخطار قبلی اعالم گردد 
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 او با حرکت ناگهانی سر نشان  می دهد که بر روی  A1او را دفاع می کند.  B1در حال دریبل است که    A1    :ثالم11-11
 ه است.او را هل داد A2 خود را به زمین می اندازد به این منظور که  B2 بازی ادامهخطا انجام شده است.در  B1توسط 

به محض اینکه بازی متوقف شد نشان دهد. B2و   A1را به هر دو بازیکن  (fake)عالمت گول زدن نخستین داور باید :   فسیرت
 هر دو تیم داده شود.  سرمربیو   B2و   A1دو بازیکن  ، اخطار باید به 

  A1خطای مهاجم  که در موقعیت دفاع قانونی است برخورد می کند. B1می زند و با سینه  دریبل  A1   :   :ثالم11-11
 بر روی او خطا کرده است. A1با یک بزرگ نمایی تالش می کند که نشان دهد  B1در همان زمان، اعالم می شود. 

 را اعالم کنند و هم به A1 به قوت خود باقی می ماند. داوران  نمی توانند در یک زمان هم خطای  A1خطای مهاجم :   فسیرت
B1  به دلیل گول زدن اخطار دهند.  بازی بایستی با پرتاب به داخل توسط تیمB  از نزدیکترین جا به محل وقوع خطای مهاجم
A1  .ادامه یابد 

با یک بزرگ نمایی  B1 که در موقعیت دفاع قانونی است برخورد می کند. B1می زند و با سینه  دریبل  A1   :ثالم11-11
 بر روی او خطا کرده است. A1تالش می کند که نشان دهد 

بدهند. زمانیکه بازی متوقف شد و توپ مرد، این اخطار   B1یک اخطار به با نشان دادن عالمت گول زدن، داوران باید  :   فسیرت
 گردد.در ادامه بازی اجرا به سرمربی تیم نیز منتقل می شود و همچنین باید برای همه  بازیکنان آن تیم 

 

 

 

دفاع می شود و بدون  B1نزدیک توسط  ازبالفاصله   A1و به زمین باز می گردد.  می کندتوپ را ریباند   A1   :ثالم11-14
 را بترساند یا فضای کافی برای چرخش، پاس یا دریبل ایجاد کند. B1آرنج خود را بیش از حد می چرخاند تا  B1تماس با 

 اعالم شود.  A1با روح قانون مطابقت ندارد. یک خطای فنی می تواند برای   A1 حرکت    :فسیرت

 

است.او دومین خطای فنی خود را  گرفتهاولین خطای فنی را به دلیل آویزان شدن از حلقه در نیمه اول   A1   :ثالم11-11
 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   A1 :فسیرت
هیچ جریمه اضافی بابت  اخراج از بازی نباید اجرا شود.  مسابقه را ترک کند .تنها جریمه ، جریمه دومین خطای فنی می باشد و

 داور را مطلع کند.باید از بازی اخراج شود ، او بعد از دومین خطای فنی بازیکن و اینکه  بالفاصله باید منشی

ر وضعیت  مخصوصاً د بوجود بیاید. های جدی آسیبممکن است چرخش بیش از حد آرنج در نتیجه    :توضیح 11-11
 تواند یک خطایمی 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  دیسکالیفهشخصی 

 .خطای فنی دریافت کند ، باید از زمین بازی اخراج شود 0زمانیکه یک بازیکن     :توضیح  11-15
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            چهارم او پنجمین خطای شخصی خود را انجام کوارتراول مرتکب خطای فنی می شود.در  کوارتردر  B1   :ثالم11-18
خطای فنی دریافت ،می رود تیم خود در حالیکه به سمت نیمکت  B1در این کوارتر می باشد.  B.این دومین خطای تیم می دهد 
 می کند.

ثبت   "B1"به عنوانتیم  سرمربیبا پنجمین خطای شخصی از زمین اخراج می شود.خطای فنی او باید در مقابل  B1     :فسیرت
 توسط تیممی تواند پرتاب آزاد را انجام دهد.بازی باید باپرتاب به داخل  Aاز بازیکنان تیم  یکینباید دیسکالیفه شود. B1.شود

A   ادامه یابد.و خطای فنی اعالم شد از نزدیکترین مکان به جایی که توپ قرار داشت ، 

چهارم او پنجمین خطای شخصی خود را  کوارترسوم مرتکب خطای غیر ورزشی می شود.در  کوارتردر  B1   :ثالم11-19
سمت نیمکت تیم خود می رود ،خطای فنی حالیکه به رد B1.  در این کوارتر می باشد  Bاین سومین خطای تیم  .انجام می دهد 

 دریافت می کند.

ثبت   "B1"به عنوانتیم  سرمربیبا پنجمین خطای شخصی از زمین اخراج می شود.خطای فنی او باید در مقابل  B1     :فسیرت
 پرتاب به داخل توسط تیم می تواند پرتاب آزاد را انجام دهد.بازی باید با Aاز بازیکنان تیم  یکینباید دیسکالیفه شود. B1.شود

A   و خطای  از نزدیکترین مکان به جایی که توپ قرار داشتB1 ادامه یابد.اعالم شد ، 

ین خطای شخصی خود را انجام می دهد و این دومین پنجم B1  خطا می کند.   A1 بر روی دریبل کننده B1  :ثالم11-11
 دیسکالیفه می شود.سمت نیمکت تیم خود می رود ،حالیکه به رد B1در این کوارتر می باشد. B  خطای تیم 

 خطای.یا اگر بخواهد می تواند سالن مسابقه را ترک کند دیسکالیفه شده است و باید به رختکن تیمش برود B1:  فسیرت
 Aاز بازیکنان تیم  یکیثبت شود. "B2"به عنوان Bتیم  سرمربیدر مقابل و D در برگه امتیازات به عنوان  دیسکالیفه او باید

 14از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو و با   A می تواند پرتابهای آزاد را انجام دهد.بازی باید باپرتاب به داخل توسط تیم
 ثانیه ادامه یابد.

پنجمین خطای شخصی خود را انجام می دهد و این پنجمین  B1  خطا می کند.   A1 بر روی دریبل کننده B1  :ثالم11-11
 دیسکالیفه می شود.حالیکه به سمت نیمکت تیم خود می رود ،رد B1در این کوارتر می باشد. B  خطای تیم 

 خطاییا اگر بخواهد می تواند سالن مسابقه را ترک کند. دیسکالیفه شده است و باید به رختکن تیمش برود B1:  فسیرت
پرتاب آزاد  0باید   A1ثبت شود. "B2"به عنوان Bو در مقابل سرمربی تیم D دیسکالیفه او باید در برگه امتیازات به عنوان 

پرتاب آزاد را بدون ریباند انجام دهد.بازی باید باپرتاب به  0می تواند  Aخود را بدون ریباند انجام دهد.یکی از بازیکنان تیم 
 ثانیه ادامه یابد. 14از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو و با   A داخل توسط تیم

 

خطا شد   و بر روی نیمکت  5بعد از اینکه بازیکنی در نتیجه خطای شخصی،خطای فنی یا غیرورزشی     :توضیح 11-17
 ثبت می شود. B"1"نشست،چنانچه در ادامه برای او خطای فنی اعالم شودآن خطا برای سرمربی و بصورت 

 و می تواند در نیمکت باقی بماند. خطا بازیکن اخراجی نمی باشد  5بازیکن 

  هنگامیکه بازیکنی یک خطای فنی و یک خطای غیر ورزشی مرتکب می شود ، باید دیسکالیفه شود.  :توضیح 11-11
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یک خطای غیر دوم نیز  نیمهدر و  ، خطای فنی دریافت می کندبازی  درتاخیر  ایجاداول به دلیل  نیمهدر A1    :ثالم11-11
 مرتکب می شود دریافت می کند.B1 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  A1 :فسیرت
ا نباید اجر )دیسکالیفه(اخراج از بازی می باشد و هیچ جریمه اضافی بابت خطای غیر ورزشیرا ترک کند .تنها جریمه ، جریمه 

زی اخراج باید از بااو و اینکه  غیر ورزشی شدخطای مرتکب یک خطای فنی و یک  بازیکن اینکهبالفاصله بعد از  باید شود. منشی
پرتاب آزاد انجام دهد.بازی با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو  توسط  0باید  B1داور را مطلع کند.شود ، 

 ثانیه ادامه یابد. 04ثانیه از  14و با  Bتیم 

خطای غیر ورزشی  ،یک حملهیک برخورد با بازیکنان تیم ایجاد  توقف بازی با ه دلیلبنیمه اول  در A1    :ثالم11-14
 )گول زدن داور(وانمود می کند  A1به دلیل اینکه  در زمین عقب دریبل می زند A2 درحالیکه  نیز ومد درنیمه .دریافت می کند

 .مرتکب خطای فنی می شودبر روی او خطایی انجام شده، 

بایستی از بازی اخراج شود و برای ادامه بازی به رختکن برود و درآنجا باقی بماند یا  اگر خودش بخواهد سالن A1   :فسیرت
 می باشد و هیچ جریمه اضافی بابت  اخراج از بازی نباید اجرا شود. منشی خطای فنیمسابقه را ترک کند .تنها جریمه ، جریمه 

اور دباید از بازی اخراج شود ، او و اینکه  غیر ورزشی شد خطای یک خطای فنی و یکمرتکب  بازیکن اینکهبالفاصله بعد از  باید
  A پرتاب به داخل توسط تیم را انجام دهد.بازی باید با بدون ریباند می تواند پرتاب آزاد Bاز بازیکنان تیم  یکی را مطلع کند.

 ادامه یابد.ثانیه  04زمان باقی مانده از همان با ، و خطای فنی اعالم شد از نزدیکترین مکان به جایی که توپ قرار داشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د:گرداگر با خطاهای زیر جریمه  ،باید دیسکالیفه شود سرمربی -ک بازیکنی    :توضیح11-15

 0 .خطای فنی به عنوان بازیکن 

 0 .خطای غیر ورزشی به عنوان بازیکن 

 1  بازیکن. خطای فنی به عنوان 1خطای غیر ورزشی و 

 1  1 "خطای فنی به عنوان سرمربی که"C  خطای فنی به عنوان بازیکن 1خطای غیرورزشی یا  1ثبت شده و. 

 1  1 "خطای فنی به عنوان سرمربی کهB"  2 "یاB"  1 "خطای فنی به عنوان سرمربی که  1،ثبت شده"C  ثبت
 .خطای فنی به عنوان بازیکن 1خطای غیرورزشی یا  1و  شده

 0  1 "خطای فنی به عنوان سرمربی کهB"  2 "یاB"  خطای فنی به عنوان 1خطای غیرورزشی یا  1ثبت شده و
 بازیکن.

 0  1 "خطای فنی به عنوان سرمربی که"C .ثبت شده 

 1  1 "خطای فنی به عنوان سرمربی که"C  ،1 "خطای فنی به عنوان سرمربی که  0ثبت شدهB"  2 "یاB"  ثبت
 شده.

 3  1 "خطای فنی به عنوان سرمربی کهB"  2 "یاB" .ثبت شده 
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اول به دلیل وانمود کردن )گول زدن( اینکه بر روی او خطا انجام شده به  کوارتر،در  سرمربی –بازیکن  A1    :ثالم11-11
و به  سرمربیبه عنوان   A1در حال دریبل زدن می باشد که   A2چهارم  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    A1 :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 اعالم  از نزدیکترین مکان به جایی که توپ قرار داشت   A پرتاب به داخل توسط تیم آزاد را انجام دهد.بازی باید با
 ثانیه ادامه یابد. 04با همان زمان باقی مانده از ، شد

                                                       B1دوم به عنوان بازیکن مرتکب خطای غیر ورزشی بر روی  کوارتر،در سرمربی –بازیکن   A1   :ثالم11-71

به دلیل رفتار غیر ورزشی فیزیوتراپ تیم  سرمربیبه عنوان   A1که در حال دریبل زدن می باشد  A2   سوم کوارترمی شود.در
   A1در حال دریبل زدن می باشد که   A2 چهارم  کوارترمی شود  و در  ثبت "B1" ،به عنوانبا خطای فنی جریمه می شود 

 ثبت می گردد،جریمه می شود. "B1"که به صورت  A6  بازیکن ذخیره  خطای فنی  با  سرمربی –بازیکن 

بایستی از بازی اخراج شود و برای ادامه بازی به رختکن برود و درآنجا باقی بماند یا  اگر خودش  ،سرمربی–بازیکن     A1 :فسیرت 
اخراج از بازی  فنی می باشد و هیچ جریمه اضافی بابتدومین خطای بخواهد سالن مسابقه را ترک کند .تنها جریمه ، جریمه 

خطای فنی  0  خطای غیرورزشی به عنوان بازیکن و 1مرتکب  سرمربی -بازیکن اینکهبالفاصله بعد از  باید نباید اجرا شود. منشی
کنان از بازی یکی  طلع کند.داور را مباید از بازی اخراج شود ، او و اینکه  شد سرمربیبه دلیل رفتار نیمکت نشینان  به عنوان 

از نزدیکترین مکان به جایی که   A را انجام دهد.بازی باید باپرتاب به داخل توسط تیم بدون ریباند می تواند پرتاب آزاد Bتیم 
 ثانیه را دراختیار دارد. 04همان زمان باقی مانده از  A تیم ، ادامه یابد.اعالم شد A6  و خطای فنی  توپ قرار داشت 

      مرتکب خطای فنی    سرمربیدلیل رفتار غیر ورزشی خود به عنوان دوم به  کوارتر،در  سرمربی –بازیکن  A1   ثال:م11-81
 خطای غیر ورزشی انجام می دهد.  B1چهارم  به عنوان بازیکن بر روی کوارترثبت می شود.در   "1C "و به صورت  می شود

کن برود و درآنجا باقی بماند یا  اگر  رختاتاق از بازی اخراج شود و برای ادامه بازی به ، باید  سرمربی–بازیکن A1   :فسیرت
اخراج از  می باشد و هیچ جریمه اضافی بابت خطای غیر ورزشیخودش بخواهد سالن مسابقه را ترک کند .تنها جریمه ، جریمه 

  و رمربیسبه عنوان  فنی شخصیخطای یک مرتکب  ،سرمربی -بازیکن اینکهبالفاصله بعد از  باید بازی نباید اجرا شود. منشی
پرتاب آزاد انجام  0باید  B1داور را مطلع کند.باید از بازی اخراج شود ، او و اینکه  شد بازیکن به عنوان  غیر ورزشیخطای یک 

 ثانیه ادامه یابد. 04ثانیه از  14و با  Bدهد.بازی با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو  توسط تیم 
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 A1 توپ در زمین جلو و در دست.ثانیه باقی مانده است 04ثانیه از  11کوارتر چهارم و از زمان بازی در 1:28   :ثالم11-41

 A1  می باشد.برای پرتاب به داخلB1  را باالی خط اوت نگه می دارد و مانع پرتاب به داخل )دستانش(دستش A1 .می شود 

باید به دلیل ایجاد تداخل B1 قرار بدهد ، اخطار داده بود،  A1توپ را  در اختیار  با توجه به اینکه داور قبل از اینکه    :فسیرت
می تواند پرتاب آزاد را انجام دهد.بازی باید باپرتاب به داخل  Aاز بازیکنان تیم  یکی در پرتاب به داخل خطای فنی دریافت کند.

 04ثانیه از  14فقط  Aتیم ، ادامه یابد.و خطای فنی اعالم شد از نزدیکترین مکان به جایی که توپ قرار داشت   A توسط تیم
 ثانیه زمان دارد.

 A1 دستدر و عقبتوپ در زمین .ثانیه باقی مانده است 04ثانیه از  01کوارتر چهارم و از زمان بازی در 1:26   :ثالم11-41
 می شود. A1 را باالی خط اوت نگه می دارد و مانع پرتاب به داخل)دستانش(دستش B1 برای پرتاب به داخل می باشد.

دلیل ایجاد تداخل باید به B1 قرار بدهد ، اخطار داده بود،  A1توپ را  در اختیار  با توجه به اینکه داور قبل از اینکه    :فسیرت
می تواند پرتاب آزاد را انجام دهد.بازی باید باپرتاب به داخل  Aاز بازیکنان تیم  یکی در پرتاب به داخل خطای فنی دریافت کند.

ثانیه جدید در  04یک Aتیم ، ادامه یابد.و خطای فنی اعالم شد از نزدیکترین مکان به جایی که توپ قرار داشت   A توسط تیم
 اختیار دارد.

 

 

 

در زمین عقب دریبل   A1شود، می فنیمرتکب خطای  B1ثانیه از ساعت شوت باقیمانده است. زمانی که  01   :ثالم11-14
 زند.می

در زمین  Aباید یک پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد. بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم  Aیکی از بازیکنان تیم     تفسیر:
ثانیه جدید  04ثانیه و  8باید یک  Aی، قرار داشت، ادامه یابد. به تیم فنترین جایی که توپ هنگام وقوع خطای عقب و از نزدیک

 داده شود.

نشان  می دهد دقیقه یا کمتر را در کوارتر چهارم یا هر یک از وقت های اضافه  0زمانیکه ساعت بازی     :توضیح 11-19
 و یک پرتاب به داخل باید اجرا گردد،روش زیر در مورد بازیکن مدافع اعمال می گردد:

 در اختیار بازیکن قرار دهد باید عالمت قطع کردن غیر قانونی خط اوت را نشان دهد. داور قبل از اینکه توپ را 

  اگر مدافع بخشی از بدن خود را به منظور ایجاد تداخل در پرتاب به داخل باالی خط اوت قرار دهد،بدون هیچ
 اخطاری می باید خطای فنی اعالم شود.

آزاد موفق ،زمانیکه هنوز توپ در اختیار پرتاب کننده به داخل این روش بعد از به ثمر رسیدن گل و آخرین پرتاب 
 قرار نگرفته است ، کاربرد دارد.

د از بعهنگامیکه خطای فنی اعالم می شود،جریمه پرتاب آزاد باید بالفاصله و بدون ریباند اجرا شود.    :توضیح 11-41
 ،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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 زند.در زمین عقب دریبل می  A1شود، ی میفنمرتکب خطای  A2 ثانیه از شوت باقیمانده است. زمانیکه   01   :ثالم11-44
با پرتاب به داخل زمین عقب و  Aباید یک پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد. بازی توسط تیم  Bیکی از بازیکنان تیم    تفسیر:

ثانیه برای انتقال توپ در زمین  5فقط  Aیابد. تیم قرار داشت ادامه می ین جایی که توپ هنگام وقوع خطای فنیتراز نزدیک
 ثانیه را نشان دهد. 01د ثانیه بای 04جلو زمان دارد و دستگاه 

قبل توپ وارد سبد  نمی شود.بر روی او مرتکب خطا می شود. B1 امتیازی می کند که 0اقدام به شوت   A1   :ثالم11-45
 مرتکب خطای فنی می شود. A2 آزاد اجرا شود، از اینکه اولین  پرتاب

را خود  پرتاب آزاد 0باید   A1اجرا شد، Bاز بازیکنان تیم  یکیتوسط  A2 بعد از اینکه پرتاب آزاد جریمه خطای فنی     :فسیرت
 آخرین پرتاب آزاد ادامه می یابد. به طور معمولی بعد ازبازی انجام دهد.

 بعدتوپ وارد سبد نمی شود. بر روی او مرتکب خطا می شود.    B1  امتیازی می کند که 0اقدام به شوت   A1   :ثالم11-41
 مرتکب خطای فنی می شود. A2 ،را انجام دادآزاد  اولین  پرتاب A1 از اینکه

پرتاب آزادش دومین باید   A1اجرا شد، Bاز بازیکنان تیم  یکیتوسط  A2 بعد از اینکه پرتاب آزاد جریمه خطای فنی     :فسیرت
 آخرین پرتاب آزاد ادامه می یابد. به طور معمولی بعد ازبازی  را انجام دهد.

 مرتکب خطای فنی می شود.   A1، در زمان تایم استراحت     :ثالم11-47

که  انجام می دهد.بازی از جاییبدون ریباند پرتاب آزاد را یک  باید Bاز بازیکنان تیم  یکیبعد از پایان تایم استراحت،     :فسیرت
 یابد.می برای تایم استراحت متوقف شده بود ادامه 

 می کند، در حالیکه توپ در هواست خطای فنی : اقدام به شوت   A1     :ثالم11-48

 B1الف( 

 اعالم می شود. A2 ب ( 

 بعد از اجرای پرتاب آزاد توسط    :فسیرت

 B1 به دلیل خطای فنی Aاز بازیکنان تیم  یکیالف( 

 A2 به 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   A1اگر که شوت 
 می یابد.

 وارد سبد نشده باشد ،بازی با استفاده از مالکیت تناوبی ادامه می یابد.  A1اگر که شوت 
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 در هواست خطای فنی :اقدام به شوت می کند، در حالیکه توپ    A1      :ثالم11-49

 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   A1اگر که شوت 
 می یابد.

 وارد سبد نشده باشد ،بازی با استفاده از مالکیت تناوبی ادامه می یابد.  A1اگر که شوت 

 در دستش است که خطای فنی :اقدام به شوت می باشد و هنوز توپ در حال    A1    :ثالم11-51

 Bیا پزشک تیم     B1 الف( 

 اعالم می شود. Aیا پزشک تیم   A2 ب ( 

 ،بعد از اجرای پرتاب آزاد توسط     :فسیرت

 :Bیا پزشک تیم B1 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   A1اگر 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 ،  A1اگر که شوت 
 ،ادامه یابد.و خطای فنی اعالم شد داشت 

 :Aیا پزشک تیم  A2 به دلیل خطای فنی  Bب( یکی از بازیکنان تیم 

امتداد خط پرتاب آزاد از   A بازی باید باپرتاب به داخل توسط تیموارد سبد شده باشد ، گل قبول نیست و   A1اگر که شوت 
 ادامه یابد.

 از نزدیکترین مکان به جایی که توپ قرار داشت  A توسط تیمبازی با پرتاب به داخل  وارد سبد نشده باشد،  A1اگر که شوت 
 ،ادامه می یابد.و خطای فنی اعالم شد
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 خطای غیر ورزشی  : 17 ماده

 

  

 

  با  باعث بوجود آمدن برخورد B2 زمانیکه  A1 ،باقی مانده استدر کوارتر چهارم ثانیه به پایان زمان بازی  51  :ثالم17-1
A2 خطای  دارد.توپ را برای پرتاب به داخل در اختیار ،شود در داخل زمین بازی میB2   بررویA1  شود.اعالم می 

ورد. آکند 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 0باید  A2 اعالم شود. B2خطای غیر ورزشی،بایستی بدون دادن اخطار 

 ثانیه زمان دارد. A ، 14 تیم ادامه می یابد.  A تیماز خط پرتاب به داخل در زمین جلو داخل 

 با  باعث بوجود آمدن برخورد A2  زمانیکه  A1 ،باقی مانده استدر کوارتر چهارم ثانیه به پایان زمان بازی  53  :ثالم17-1
B2 خطای  دارد.توپ را برای پرتاب به داخل در اختیار ،شود در داخل زمین بازی می A2  شود.اعالم می 

مگر اینکه برخورد .شوداعالم باید  A2 آورد. یک خطای شخصی برای خطا هیچ امتیازی بدست نمی این با انجام A2     :فسیرت
. توپ برای پرتاب به داخل از نزدیکترین گردداعالم مییا دیسکالیفه که در این صورت خطای غیر ورزشی  رخ داده باشد،شدید 

 شود.واگذار می Bمحل به وقوع خطا به تیم 

 

 

 

 

باشد. بعد از می Aبه سود تیم  83-82باقی مانده است و نتیجه بازی چهارم  کوارتربازی در به پایان زمان  1:24  :ثالم17-5
که در حال  A2 در داخل زمین بازی باعث بوجود آمدن برخورد با  B2، شدبرای پرتاب به داخل رها   A1اینکه توپ از دست 

 در این کوارتر می باشد. Bاین دوم خطای تیم 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 که خطای غیر ورزشی یا دیسکالیفه اعالم شود.باشدبه گونه ای  B2شدت برخورد 

 ادامه می یابد.نزدیکترین محل به وقوع خطا 

دقیقه یا کمتر را به پایان بازی  0ساعت بازی های اضافه  وقتهر یک از چهارم و  کوارترزمانیکه در     :توضیح17-1 
 باشد،باشد و یا در اختیار بازیکن پرتاب کننده قرار گرفته های داور  در دستتوپ درخارج از زمین هنوز نشان می دهد و

داخل زمین باعث بوجود آمدن برخورد با بازیکنان مهاجم شود، این برخورد خطای غیر  اگر در این لحظه بازیکن مدافع در
 .می باشد  ورزشی

دقیقه یا کمتر را به پایان بازی نشان  0ساعت بازی های اضافه  وقتهر یک از چهارم و  کوارترزمانیکه در    :توضیح17-4
شود، بازیکن مدافع برای متوقف کردن بعد از اینکه توپ از دست بازیکن پرتاب کننده برای پرتاب به داخل رها میمی دهد ،

برای شروع به کار نکردن زمان بازی بر روی بازیکن مهاجمی که توپ را دریافت کرده است یا در حال دریافت ساعت بازی یا 
بازی  تالش برای مگر اینکه ،شود. چنین برخوردهایی باید بالفاصله خطای شخصی اعالم شودباشد، مرتکب خطا میتوپ می

 شود. اعالم می یا دیسکالیفه  ن صورت خطای غیر ورزشیبرخورد شدید وجود داشته باشد که در ای با توپ نباشد یا
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باشد. بعد از می Aبه سود تیم  83-82باقی مانده است و نتیجه بازی چهارم  کوارتربازی در به پایان زمان  1:20   :ثالم17-1
شود و می B2در داخل زمین بازی باعث بوجود آمدن برخورد با  A2 ،شدبرای پرتاب به داخل رها   A1اینکه توپ از دست 

 .گردد اعالم می A2 خطای 

برروی  A2 آورد. یک خطای شخصی باید بالفاصله برای خطا هیچ امتیازی )سود( به دست نمیاین با انجام دادن  A2     :فسیرت
B2  اعالم شود مگر اینکه برخورد شدید وجود داشته باشد. توپ برای پرتاب به داخل از نزدیکترین محل به وقوع خطا به تیمB 

 می شود.   واگذار

باشد. بعد از می Aبه سود تیم  83-82باقی مانده است و نتیجه بازی چهارم  کوارتربازی در به پایان زمان  1:22   :ثالم17-7
شود باعث بوجود در خارج از منطقه ای که پرتاب به داخل انجام می B2،  شدبرای پرتاب به داخل رها   A1اینکه توپ از دست 

 د.گرداعالم می A2 بر روی  B2شود و خطای می  A2 آمدن برخورد با 

یک امتیاز )سود( کند،ادن به اینکه ساعت بازی کارکند و با اجازه ندنمیتالش توپ بازی با برای  B2واضح است که    :فسیرت 
بازی  باند اقدام کند.پرتاب آزاد بدون ری 0باید  A2  خطای غیر ورزشی اعالم شود.،آورد. بایستی بدون دادن اخطار بدست می

 ثانیه زمان دارد. A ، 14 تیم ادامه می یابد.  A تیماز خط پرتاب به داخل در زمین جلو باپرتاب به داخل 

 

 

 

از  B1باشد و هیچ بازیکن مدافعی بین او و حلقه حریف نمی باشد.در حال دریبل زدن می  در ضد حمله   A1  :ثالم17-9
 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  B1 شوت کند،ه اقدام به در ضد حمله توپ را در اختیار دارد و قبل از اینک   A1  :ثالم17-11
 :می کند

 الف( در تالش برای ضربه به توپ

 ب ( با یک برخورد خیلی شدید

 در هر دو مورد باید خطای غیر ورزشی اعالم شود.ر:    فسیت

 می کند.از پشت با بازوی او برخورد   B1که  ضد حمله اقدام به شوت می کند  پایان در   A1  :ثالم17-11

 الف( در تالش برای ضربه به توپ 

ی م  حال پیشرفت به سمت سبد حریف که در  حریف از پشت یا کنار با بازیکنهر گونه برخورد بازیکن     :توضیح17-8
مگر اینکه بازیکن مهاجم اقدام است.خطای غیر ورزشی وجود ندارد،و حلقه حریف  اودیگری بین حریف باشد و هیچ بازیکن 

هر  درگونه برخورد شدید عدم تالش برای بازی مستقیم با توپ و هر ت خود را شروع کرده باشد.هرچند ممکن است ،به شو
 به عنوان خطای غیر ورزشی اعالم گردد.زمان از بازی 
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 ب ( با یک برخورد خیلی شدید

 این باید ،   :فسیرت

 شخصیالف( به عنوان خطای 

 اعالم شود.  ب ( به عنوان خطای غیر ورزشی

        Bخارج کرده و توپ به زمین جلو تیم   A1با ضربه توپ را از دست   B1در زمین جلو دریبل می زند که    A1  :ثالم17-11
به منظور توقف ضد حمله از پشت او را هل می دهد.هیج بازیکن از    A1کنترل توپ را بدست بیاورد،  B1می رود.قبل از اینکه 

 و سبد حریف وجود ندارد.   B1حریف بین 

 می باشد.  A1این خطای غیر ورزشی    :فسیرت

 

 

در این کوارتر                   B و دومین خطای تیم  B1خطا می کند.این پنجمین خطای  A1 روی دریبل کننده بر B1  :ثالم17-14
 را هل می دهد .   A2   در حالیکه به سمت نیمکت می رود، B1می باشد.  

ثبت  "B1"خطا می باشد.خطای غیر ورزشی  او باید به عنوان خطای فنی سرمربی جریمه و به صورت  5بازیکن    B   1   :فسیرت 
از نزدیکترین  Aپرتاب آزاد را  بدون ریباند کننده انجام می دهد.بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  Aیکی از بازیکنان تیم  گردد.

 اعالم شد ، ادامه می یابد. B1جایی که توپ قرار داشت و خطای غیر ورزشی 

می باشد.در در این کوارتر  Aو سومین خطای تیم    A1پنجمین خطای خطا می کند .این    B  1بر روی     A1  :ثالم17-15
 فنی او اعالم می شود. و خطای حالیکه به سمت نیمکت می رود به داور ناسزا می گوید

 Bیکی از بازیکنان تیم  ثبت گردد. "B1"خطا می باشد.خطای فنی  او باید برای سرمربی و به عنوان  5بازیکن     A1   :فسیرت
از نزدیکترین جایی که توپ قرار داشت و  Bپرتاب آزاد را بدون ریباند کننده انجام می دهد.بازی با پرتاب به داخل توسط تیم 

 اعالم شد ، ادامه می یابد.  A1خطای شخصی 

.در در این کوارترمی باشد  Aو دومین خطای تیم    A1پنجمین خطای خطا می کند .این    B  1بر روی     A1  :ثالم17-11
 اعالم B1 را به سمت عقب هل می دهد و خطای غیر ورزشی   A1نیز  B1.را هل می دهد    B1حالیکه به سمت نیمکت می رود،

 می شود.

ثبت  "B1"خطا می باشد.خطای غیر ورزشی  او باید به عنوان خطای فنی سرمربی جریمه و به صورت  5بازیکن     A1   :فسیرت
پرتاب آزاد را بدون ریباند  Bیکی از بازیکنان تیم ثبت می شود.  "2U"برای خود او و به عنوان    B1خطای غیر ورزشی  گردد.

از محل  Aپرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد.بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  0نیز باید    A1انجام می دهد. بازیکن جایگزین 
 ثانیه ، ادامه می یابد. 14جلو  و با  خط پرتاب به داخل در زمین

خطا شد ، جریمه هر خطای فنی ،غیر ورزشی و دیسکالیفه یا رفتار غیر ورزشی  5بعد از اینکه بازیکنی    :توضیح17-11
 برای سرمربی تیم ثبت شود و مطابق قانون جریمه اجرا شود. "B"بعدی توسط آن بازیکن باید به عنوان  
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 خطای دیسکالیفه  : 18 ماده

 

 

 به داور ناسزا ،زمین را ترک می کند  در حالیکه به دلیل رفتار غیر ورزشی زشت دیسکالیفه شده است .او  A1  :ثالم18-1
 می گوید.

از  ار باید گزارشی( اگر حضور داشته باشد)از قبل دیسکالیفه شده است و نباید دوباره جریمه شود.داور یا ناظر   A1   :فسیرت
 ارسال نمایند.  به کمیته برگزاری مسابقاتشرح رویداد 

 

 

 شود. میدیسکالیفه    A1اعالم شده است. به داور ناسزا می گوید و   A1تخلف رانینگ    :ثالم18-4

از بازیکنان تیم  یکیثبت می شود. D"2"بازیکن اخراج شده است.خطای دیسکالیفه او برای خودش و به عنوان   A1   :فسیرت
B   تیم  د.بازی با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلوپرتاب آزاد بدون ریباند انجام ده 0بایدB  ثانیه  14و با

 یابد. ادامه می

 

 

 

  A1در این کوارتر می باشد. Aاین دومین خطای تیم شده است.  مرتکب اش را پنجمین خطای شخصی  A1   :ثالم 18-1
 شود. به داور ناسزا می گوید و دیسکالیفه می حالیکه به سمت نیمکت تیمش می روددر

خطایی  5به دلیل ناسزا گفتن به داور ،یک بازیکن   A1.با توجه به پنجمین خطای شخصی ، اخراج شده است  A1   :فسیرت
به  A تیم سرمربیبرای برای خودش و  "D"در برگه امتیازات به عنوان باید  A1 دیسکالیفهی خطادیسکالیفه شده می باشد.

د.بازی با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب آزاد بدون ریباند انجام ده 0باید   Bاز بازیکنان تیم  یکی .ثبت  شود" "B2عنوان 
 ثانیه زمان دارد. B  ،14تیم  ادامه می یابد.  Bپرتاب به داخل در زمین جلو تیم 

  A1در این کوارتر است.  Aدهد. این دومین خطای تیمی تیم پنجمین خطای شخصی خودش را انجام می  A1     :ثالم18-7
 شود(مرتکب خطای دیسکالیفه می  A1شود.)دیسکالیفه می  A1زند می B2با مشت به صورت 

او را  ،در ادامه نمی توان هر فرد اخراج شده ای که دیگر اجازه نشستن بر روی نیمکت تیمش را ندارد     :توضیح18-1
 به دلیل رفتار غیر ورزشی جریمه کرد.

،جریمه دیسکالیفه   می شود (زمانیکه بازیکنی به دلیل رفتار غیر ورزشی زشت ) بدون برخورد فیزیکی    :توضیح18-1
 آن همانند خطای دیسکالیفه با برخورد فیزیکی می باشد.

 ثبت می شود. D"2"زمانیکه یک سرمربی دیسکالیفه می شود به عنوان    :توضیح18-5

زمانیکه یکی از افرادی که اجازه نشستن بر روی نیمکت تیمش را دارد ، دیسکالیفه می شود ،به سرمربی یک خطای فنی 
 برای او ثبت می شود. جریمه آن همانند سایر دیسکالیفه ها خواهد بود. "2B"داده می شود، به عنوان 
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 B2به دلیل مشت زدن به صورت   A1شود. با انجام پنجمین خطای شخصی اش بازیکن محروم از بازی تلقی می  A1    تفسیر:
به عنوان  Aو جلوی اسم سرمربی تیم  Dجلوی اسم خودش در برگه منشی به عنوان   A1شود. خطای دیسکالیفه دیسکالیفه می

B2 شود. ثبت می 

B2  ،0 ثانیه به تیم  14دهد. توپ برای پرتاب به داخل از زمین جلو با پرتاب آزاد بدون ریباند انجام میB .داده خواهد شد 

 

 

 

 

 

 یک خطای غیر ورزشی رخ می دهد:  :ثالم 18-9

 با مشت ضربه می زند. A2 در زمین بازی به هم تیمی خود A1)الف(   

 زمین بازی را ترک می کند و به یک تماشاچی با مشت ضربه می زند. A1)ب(  

 با مشت ضربه ای می زند. A7در محوطه نیمکت تیم خود به هم تیمی اش  A6)ج(  

 ثانیه می شود. 04به میز منشی ضربه می زند و موجب خسارت به دستگاه A6)د(   

 . ثبت می شود" 2D"باید دیسکالیفه شود و خطای دیسکالیفه برای او و به عنوان   A1در مورد )الف( و )ب(    :فسیرت

" "B2به عنوان  او سرمربی و برای "D"خودش به عنوان  دیسکالیفه برایو خطای باید دیسکالیفه شود ذA6)د(  در مورد )ج( و 
 . ثبت می شوددر برگه امتیازات 

د.بازی با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین پرتاب آزاد بدون ریباند انجام ده 0باید   Bاز بازیکنان تیم  یکی
 ادامه می یابد. ثانیه  14با   Bجلو تیم 

 

 

 

 ،رختکنشود. در مسیر به دلیل ناسزا گفتن به داور، دیسکالیفه می  A1:    :ثالم18-11
 گردد.کند، که این عمل خطای غیرورزشی محسوب میمی  1Bاقدام به هل دادن  1Aالف( 

          تیم هر یک از همراهانیا  توسط بازیکن و ناپسند زشتخطای دیسکالیفه یک رفتار غیر ورزشی    :توضیح18-8
 می تواند  : خطای دیسکالیفه در نتیجه رفتار آنها می باشد.

 )الف( در مقابل یک فرد از تیم حریف،داوران، داوران میز و ناظر مسابقه باشد.

 )ب( در مقابل هر یک از اعضای تیم خودی باشد.

 کی عمدی به تجهیزات مسابقه باشد.هر گونه خسارت فیزیبرای  ( ج) 

رود عملی انجام دهد که خطای تیم می کنچه بازیکنی دیسکالیفه شود و هنگامی که به سمت رختچنان   :توضیح18-11
 غیرورزشی یا دیسکالیفه باشد، این اعمال نباید جریمه شود و فقط باید به مسئولین برگزاری مسابقات گزارش گردد.
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 باشد.زند، که این عمل خطای دیسکالیفه میمشت می  1Bبه  1Aب( 
باید توسط سرداور یا ناظر، اگر   A1نباید اعالم و جریمه آن اعمال گردد. رفتار   A1خطای بعدی ،  A1بعد از اخراج     تفسیر:

 حضور داشته باشد، به مسئولین برگزاری مسابقات گزارش شود.
دهد. بازی باید با پرتاب به داخل توسط پرتاب آزاد بدون ریباند انجام می A1  ،0به دلیل دیسکالیفه شدن  Bدر هر دو مورد، تیم 

 ثانیه زمان داده شود. 14باید  B، از خط پرتاب به داخل در زمین جلو ادامه یابد. به تیم Bتیم 
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 نزاع   : 19 ماده 

 

 

 برای :توپ را  A تیمنزاع رخ می دهد ،  زمانیکه یک وضعیت  :ثالم 19-1

 ثانیه  02الف( 

 ثانیه 5ب( 

سکالیفه د.)دینکنمی    اخراج  شانرا به دلیل ترک منطقه نیمکت دو نفر از بازیکنان ذخیره هر دو تیم.داوران در اختیار داشته است
 می شوند.(

 نزدیکترین جا به محل قرار گرفتن توپ در هنگام نزاع ادامه یابد.از  A تیم توسطیک پرتاب به داخل  با بایستیبازی    :فسیرت

 ثانیه  4الف( 

  . ثانیه 04مانده از ثانیه  19ب( 

 

 

 

 

 

 

 

 از بازی اخراج گردد. باید  A6   .در یک موقعیت نزاع وارد زمین بازی می شود  A6    :ثالم 19-4

در قسمت خطاهای شخصی  و بقیه جاهای خالی ثبت شود  "D"به عنوان در برگه امتیازات باید   A6  دیسکالیفه شدن    :فسیرت
پرتاب   0باید   B از بازیکنان تیم یکیثبت شود . ""B2به صورت  اگر سرمربی با خطای فنی جریمه شود بایدپر شود. "F"او با 
 04ادامه یابد.دستگاه  Bبازی باید با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلوتیم  بدون ریباند انجام دهد.آزاد 

 ثانیه ریست شود 14ثانیه باید به 

اگر در موقعیت نزاع همه جرایم با یکدیگر حذف شوند، به آن تیمی که در زمان شروع نزاع کنترل توپ    :توضیح 19-1
داده می شود . این تیم را دراختیار داشت یک پرتاب به داخل از نزدیکترین جا به محل قرار گرفتن توپ در هنگام نزاع  

 در اختیار خواهد داشت.،باقی مانده بود  وقوع نزاع  هنگامثانیه در  04مقدار زمانی را که از  تنها

)اگر یکی یا هر دو در حفظ یا بدست آوردن  کمک مربی اول ،برای دیسکالیفه شدن خودش سرمربیبه    :توضیح19-1
خطا و همراهان تیم به دلیل ترک نیمکت تیم در یک موقعیت نزاع ، باید  5تعویضی، بازیکن نظم به داوران کمک نکنند( 

اگر از افرادی که در برگه امتیازات ثبت می شود."2D"یک خطای فنی داده شود. اگر سرمربی دیسکالیفه شود به عنوان 
پرتاب  0برای او ثبت می شود. جریمه آن  "2B"اجازه نشستن بر روی  نیمکت  تیم را دارند ،دیسکالیفه شوند ،به عنوان 

 .آزاد به همراه مالکیت توپ برای تیم حریف می باشد 

 .می باشد  پرتاب آزاد به همراه مالکیت توپ برای تیم حریف 0برای هر خطای دیسکالیفه اضافی، جریمه 

همه جریمه ها باید اعمال شود،مگر اینکه جرایم یکسانی وجود داشته باشد که با یکدیگر لغو می شوند.در همه موارد ،بازی 
 04همانند همه خطاهای دیسکالیفه باید با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلوتیم ادامه یابد.دستگاه 

 یست شود.ثانیه ر 14ثانیه باید به 
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وارد زمین می شوند ولی   B6و  A6  در داخل زمین با یکدیگر شروع به نزاع می کنند.در این لحظه  B1و   A1  :ثالم 19-5
 ضربه می زند. B1وارد زمین می شود و با مشت به صورت  A7در نزاع شرکت نمی کنند. همچنین

 دیسکالیفه و به عنوان  A7.گرددثبت می  "cD"هردو دیسکالیفه می شوند، در برگه امتیازات به عنوان  B1و   A1   :فسیرت

"2D" در برگه امتیازات تمامی خانه های باقی مانده در قسمت خطاهای شخصی ثبت می شود . A7 حرف اب F   شودباید پر . 
A6  وB6   در برگه امتیازات به عنوان به دلیل ورود به زمین در طی نزاع دیسکالیفه می شوند وD"" در برگه  شود.می ثبت

هر  Bتیم و Aتیم  سرمربی.وارد شود   F باید حرف  B6و A6امتیازات تمامی خانه های باقی مانده در قسمت خطاهای شخصی 
)جرایم یکسان  یکدیگر را لغو ( B6و  A6  )فنیهر دو خطای . ثبت می شود "cB"ی کنند که به صورت خطای فنی دریافت مدو 

باید  B1بازیکن جایگزین ثبت شده ، باید اجرا گردد.  "2D"که به صورت A7جریمه دیسکالفه شدن  می کنند.حذف می شود.(
 ادامه یابد. B بازی باید با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلوتیم  پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد. 0

 زمان دارد.ثانیه  B 14 تیم

           وارد زمین بازی  Aو مدیر تیم  A6  در داخل زمین با یکدیگر شروع به نزاع می کنند.در این لحظه  B1و   A1  :ثالم 19-1
 کنند.می شوند و در نزاع شرکت می 

جرایم هر دو خطای  گردد.ثبت می  "cD"هردو دیسکالیفه می شوند، در برگه امتیازات به عنوان  B1و   A1   :فسیرت
به دلیل ترک منطقه نیمکت   Aتیم  سرمربی یکدیگر را لغو می کنند.)جرایم یکسان حذف می شود.( ( B1و   A1دیسکالیفه)

دیسکالیفه می شوند،دربرگه امتیازات  A6 .ثبت می شود "B2"که به صورت  ،دمی کن خطای فنی دریافتو مدیر تیم  A6  توسط 
مدیر تیم  پر شود. Fدر برگه امتیازات باید با حرف  A6 های خالی در محل ثبت خطای بازیکنجاگردد.ثبت می  "2D"به عنوان 

A  و به عنوان  سرمربینیز دیسکالیفه می شود.خطای دیسکالیفه او برایB2"" فه یو نباید به منجر به دیسکال ثبت می شود
 شود. Aتیم شدن سرمربی 

به دلیل  Aتیم  سرمربیپرتاب آزاد به دلیل خطای فنی  0)پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد. 6 باید  Bاز بازیکنان تیم  یکی
پرتاب آزاد به دلیل خطای 0 و A6پرتاب آزاد به دلیل دیسکالیفه شدن  0نیمکت خود را ترک کرده اند، Aو مدیر تیم  A6 اینکه
 که در نزاع شرکت کرده بود.( Aبرای دیسکالیفه شدن مدیر تیم   Aتیم  سرمربیفنی 

 ثانیه زمان دارد. B 14 تیم ادامه یابد. B بازی باید با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلوتیم  

 را محکم هل می دهد. B1و به صورت فعال در نزاع شرکت می کند ،نیمکت تیم را ترک کردهA سرمربی تیم   :ثالم 19-7

دیسکالیفه شود، در برگه و کمک نکردن به داوران برای آرام کردن بازی باید به دلیل ترک نیمکت  Aتیم   سرمربی   :فسیرت
برای مشارکت فعال در نزاع نباید با خطای دیسکالیفه دیگری جریمه شود.  این برعالوه  گردد.ثبت می  "2D"امتیازات به عنوان 

 0باید  B یکی از بازیکنان تیم پر شود. Fدر برگه امتیازات باید با حرف  Aتیم سرمربی خالی در محل ثبت خطای  و بقیه جاهای
 تیم ادامه یابد. B بازی باید با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلوتیم  پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد.

B 14 .ثانیه زمان دارد 
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 وضعیت های ویژه  : 41ماده 

 

 

می آید. بعد از  ثانیه به صدا در  04اقدام به شوت می نماید. زمانی که توپ در هوا می باشد بوق دستگاه   A1  :ثالم 41-1
 :و مرتکب خطای غیر ورزشی می شود  A1بر روی  B1هنوز در هوا می باشد،   A1بوق 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 B1نمی توان خطای غیر ورزشی   موارد باال همهدر    :فسیرت

صرف  Aثانیه توسط تیم  04است. باید از تخلف  شده خطا بر روی او مرتکب  B1،  در حالت شوت بوده  A1زمانی که    (الف
 .گردد واگذار   A1به  باید پرتاب آزاد 3یا  0بعد از خطای غیر ورزشی اتفاق افتاده است.  چرا که شود  نظر

 .گردد واگذار   A1به باید پرتاب آزاد  3یا  0ثانیه صورت نگرفته است.  04تخلف    (ب 

 .شود واگذار   A1به  آزادیک پرتاب به همراه  ،امتیاز  3یا  0 باید  (ج 

ثانیه  A ،14تیم  محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو ادامه می یابد.از  Aپرتاب به داخل توسط تیم  بازی با در همه موارد ،
 زمان دارد.

هنوز در حالت   A1بر روی او مرتکب خطا می شود. بعد از آن و زمانی که  B2اقدام به شوت می نماید و   A1  :ثالم 41-1
 مرتکب خطا می شود.او بر روی  B1شوت می باشد، 

 ورزشی یا دیسکالیفه باشد. می شود مگراینکه خطای غیر صرف نظر B1از خطای    :فسیرت

                    مرتکب خطای فنی  Bو A تیم سرمربیبعد از خطا ، .می شودورزشی  ی غیرمرتکب خطا  A1بر روی  B1  :ثالم 41-4
 می شوند.

با  حذف می شود .بازی سرمربیف شوند.بنابراین جرایم خطاهای فنی هر دو ذجرایم مساوی به ترتیب وقوع حباید  فقط  :فسیرت
تیم  ادامه پیدا می کند. محل خط پرتاب به داخل در زمین جلواز  Aو پرتاب به داخل توسط تیم   A1پرتاب آزاد به  0واگذاری 

A ،14 .ثانیه زمان دارد 

تعیین های ویژه که تعدادی جریمه در یک زمان متوقف برای اجرا وجود دارد، داوران برای  در وضعیت   :توضیح 41-1
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.
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مرتکب   A1وارد سبد می شود.سپس   A1شوت .که در حال شوت می باشد ،خطا می کند  A1بر روی  B1    :ثالم 41-5
 خطای فنی می شود.

پذیرفته می شود.جریمه هر دو خطا یکسان است و با هم حذف می شوند و بازی از خط انتهایی مانند زمانیکه   A1گل   :فسیرت
 گل به ثمر می رسد، ادامه می یابد.

  A1وارد سبد  می شود.سپس   A1شوت .شودمی  مرتکب خطاکه در حال شوت می باشد ،  A1بر روی  B1    :ثالم 41-1
 با خطای فنی جریمه می شود.  Bشده  و به دنبال آن سرمربی تیم مرتکب خطای فنی 

جریمه خطای .شوند می حذف  یکدیگر به ترتیب وقوع باباشد و  یکسان میپذیرفته می شود.جرایم خطاها   A1گل   :فسیرت
باید یک  A  تیم بازیکنانیکی از ،  Bتیم باید با یکدیگر حذف شوند.برای خطای فنی سرمربی   A1و خطای فنی   B1شخصی 

 بازی از خط انتهایی مانند زمانیکه گل به ثمر می رسد ، ادامه می یابد.پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد.

 سپس .وارد سبد می شود   A1شوت  . که در حال شوت است اعالم میگردد   A1 بر روی B1 خطای غیرورزشی  :ثالم 41-7
A1    شود.با خطای فنی جریمه می 

 B یکی از بازیکنان تیمجرایم هر دو خطا یکسان نمی باشد و با یکدیگر حذف نمی شوند. پذیرفته می شود.   A1گل   :فسیرت
بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  پرتاب آزاد بدون ریباند اقدام کند. 1نیز باید    A1پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد.  1باید 

A .تیم  در زمین جلو و از محل خط پرتاب به داخل ادامه می یابدA ،14 .ثانیه زمان دارد 

                             در این کوارتر  B.این سومین خطای تیم کندخطا می  می باشد ن جلو یدر زم حال دریبلکه در A1 بر روی B1   :ثالم 41-8
 و...(. سینهپرتاب می کند )دست ، پا،   B1توپ را به سمت بدن  A1 می باشد.سپس 

پرتاب آزاد  1باید   Bخطای فنی دریافت می کند.به یکی از  بازیکنان تیم   A1 اعالم می شود. B1خطای شخصی      :فسیرت
         ، ادامه  هگرفته شد B1و از نزدیکترین مکان به جایی که خطای  Aبازی با پرتاب به داخل توسط تیم داده شود، بدون ریباند 

ثانیه  04همان مقدار زمان را در اختیار دارد.اگر دستگاه  Aتیم  ثانیه و بیشتر را نشان دهد ، 14ثانیه ، 04اگر دستگاه  می یابد.
 ثانیه ریست می شود. 14را نشان دهد به  14کمتر از 

                           در این کوارتر   B.این پنجمین خطای تیم که در حال دریبل می باشد خطا می کند A1 بر روی B1    :ثالم 41-9
 پرتاب می کند .  B1 ) سر( از یک فاصله نزدیک توپ را مستقیم به سمت صورت A1می باشد.سپس 

ریباند پرتاب آزاد بدون  0باید  A1بازیکن جایگزین . دیسکالیفه می شود. A1 اعالم می شود.  B1خطای شخصی        :فسیرت
محل خط از  Bپرتاب به داخل توسط تیم بازی با داده شود، بدون ریباند پرتاب آزاد  0باید   Bبه یکی از  بازیکنان تیم انجام دهد.

 ثانیه زمان دارد. B ،14تیم  پرتاب به داخل در زمین جلو ادامه می یابد.

می باشد.سپس در این کوارتر   B.این سومین خطای تیم حال دریبل می باشد خطا می کندکه در  A1 بر روی B1    :ثالم41-11
A1 سر(از یک فاصله نزدیک توپ را مستقیم به سمت صورت( B1  . پرتاب می کند 
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 مالکیت به دلیل جریمه اضافی دیگری که باید اجرا شوددیسکالیفه می شود.   A1مرتکب خطای شخصی می شود.  B1   :فسیرت
 Bپرتاب به داخل توسط تیم بازی با .داده شود بدون ریباند پرتاب آزاد 0باید   Bبه یکی از  بازیکنان تیم لغو می گردد.  Aتیم 

 ثانیه زمان دارد. B ،14تیم  ادامه می یابد.محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو از 

سپس  .در این کوارتر است B.این پنجمین خطای تیم که در حال دریبل می باشد خطا می کند  A1بر روی B1   :ثالم41-11
 A1  توپ را به سمت بدنB1   ،و...(. سینهپرتاب می کند )دست ، پا 

بدون  پرتاب آزاد 1باید   Bبه یکی از بازیکنان تیم  خطای فنی دریافت می کند. A1اعالم می شود.  B1خطای شخصی   :فسیرت
 می یابد.  بازی به طور معمولی بعد از آخرین پرتاب آزاد ادامهو  ده می شوددا  A1به پرتاب آزاد  0 داده شود، سپس ریباند

  B2می شود.بعد از آن   A1بر روی زمین عقب مرتکب خطا در B1 ثانیه باقی مانده است که 04ثانیه از  8    :ثالم41-11

 خطای فنی می کند.

 در این کوارتر می باشد. B  خطای تیمپنجمین   B2،خطای فنی  Bچهارمین خطای تیم  B1الف( خطای 

 در این کوارتر می باشد. B  مین خطای تیمشش  B2،خطای فنی  Bپنجمین خطای تیم  B1ب( خطای 

 در حالت اقدام به شوت بوده است که بر روی او خطا می شود و توپ وارد سبد نمی شود. A1ج( 

 می شود و توپ وارد سبد می شود.در حالت اقدام به شوت بوده است که بر روی او خطا  A1د( 

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:

تیم  می یابد.  اعالم شده بود ، ادامه  A1 بر رویاز نزدیکترین مکان به جایی که خطا   A الف( بازی با پرتاب به داخل توسط تیم
A ،14  د.ارزمان دثانیه 

 آخرین پرتاب آزاد ادامه می یابد. به طور معمولی بعد ازپرتاب آزاد انجام دهد و بازی  0باید  A1ب( 

 بازی به طور معمولی بعد از آخرین پرتاب آزاد ادامه می یابد. پرتاب آزاد انجام دهد و 3یا  0باید  A1ج( 

 بازی به طور معمولی بعد از آخرین پرتاب آزاد ادامه می یابد.پرتاب آزاد  انجام دهد و  1باید    A1 پذیرفته می شود .  A1گل   د(

 سپس:می شود. A1 بر روی رزشیوی غیر  مرتکب خطا  B1 ثانیه باقی مانده است که 04ثانیه از  8    :ثالم41-11

 A2الف( 

 مرتکب خطای فنی می شود. B2ب( 

 بدون ریباند انجام دهد.آزاد باید یک پرتاب  Bاز بازیکنان تیم  یکیالف(    :فسیرت



 

 

                         
 127 زا 108 صفحه

                                             
0202اکتبر  1 ویرایش دوم– 0201ژانویه  1   

 بدون ریباند انجام دهد.آزاد باید یک پرتاب  Aاز بازیکنان تیم  یکیب( 

پرتاب به بازی با  پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد. 0باید A1 در هر دو مورد ، پس از اجرای پرتاب آزاد به دلیل خطای فنی ،
 ثانیه زمان دارد. A ،14تیم  ادامه می یابد.محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو از  Aداخل توسط تیم 

 

 

 پرتاب:اولین واگذار شده است. بعد از    A1به پرتاب آزاد 0  :ثالم 41-15

 شوند.مرتکب خطای طرفین می A2 و  B2بازیکن       (الف

 شوند.مرتکب خطای فنی می A2 و  B2بازیکن       (ب 

بعد  و بازی باید بطور معمولی پرتاب دوم خود را انجام دهدباید   A1ثبت شوند. بعد از آن  B2و  A2 خطاها باید برای   :فسیرت
 پرتاب آزاد ادامه پیدا کند.ین آخراز 

پرتاب  بعد ازپرتاب آزاد وارد سبد می شود. قبل از اینکه توپ  0واگذار شده است. هر  A1به پرتاب آزاد 0    :ثالم41-11
 آخر زنده شود:

 شوند.مرتکب خطای طرفین می A2 و  B2بازیکن      (الف

 شوند.مرتکب خطای فنی می A2 و  B2بازیکن      (ب

بطور معمولی  و از خط انتهایی  Bبا پرتاب به داخل توسط تیم  و بعد از آن بازی ثبت شوند B2و  A2 خطاها 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   A1 برروی B1   :ثالم41-18
 وارد زمین بازی می شود اما در نزاع شرکت نمی کند. A6  نزاع می شود.

با خطای فنی جریمه می شود،که به  Aسرمربی تیم  به دلیل ورود به زمین بازی در جریان نزاع باید اخراج شود. A6    :فسیرت
پرتاب آزاد به دلیل  0باید   Bتیم پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد.یکی از بازیکنان  0باید   A1 .ثبت می شود ""B2عنوان 

اگر در حین پرتاب های آزاد یک خطای طرفین یا خطاهایی با جرایم مساوی انجام شود، خطاها باید    :توضیح 41-14
 .جریمه ای اجرا نخواهد شد چهیثبت شوند و 

یکه این مورد هنگاماجرا شود. اگر خطای فنی اعالم شود،پرتاب آزاد جریمه باید بالفاصله و بدون ریباند   :توضیح 41-17
خطا و همراهان تیم خطای فنی دریافت می کند قابل اجرا  5سرمربی به دلیل اخراج کمک مربی اول، ذخیره،بازیکن 

پرتاب آزاد و پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلوتیم مقابل می  0نیست.جریمه این خطای فنی)شامل 
 قوع خطا و تخلف اجرا شود،مگر اینکه آنها لغو شده باشند.باشد.(باید به ترتیب و
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 ادامه یابد. Bتاب به داخل در زمین جلو تیم رانجام دهد.بازی می بایست با پرتاب به داخل از محل خط پ Aخطای فنی مربی تیم 
 ثانیه زمان دارد. B ،14تیم 

 

 

 

 

مرتکب خطای  Bو  Aتیم  سرمربیشوند و یا دیسکالیفه می B1و   A1دوم ،اول و  کوارتردر اینتروال تایم بین    :ثالم41-11
 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 تناوبی 

 می چرخد. Bبه 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 

 مرتکب :  A1بازیکن دریبل کننده       :ثالم41-11  

 شود.می B1خطای شارژ بر روی  (  الف

 شود.تخلف دبل مرتکب می (   ب

در  Bکند و این سومین خطای تیم خطا می A2 بر روی  B2قرار داده شود،  Bقبل از اینکه برای پرتاب به داخل در اختیار تیم 
 این کوارتر است. 

هر دو تخطی در زمانیکه ساعت بازی متوقف است و قبل از اینکه توپ برای دومین  تخطی زنده شود، اتفاق افتاده     تفسیر:
 است.

 پرتاب به داخل از نزدیکترین جایی که با   Aتوسط تیم ، بازی بودهمالک توپ  Aتیم  با توجه به اینکه قبل از اولین تخلف 

                 انجام شدهخطا  (   الف

 ،ادامه می یابد.تخلف دبل اتفاق افتاده ب (  

بعد از حذف جرایم مساوی هر دو تیم جریمه دیگری برای اجرا  چنانچه خطاهای طرفین، وضعیت در    :توضیح 41-19
ست، اتوپ را در اختیار داشته  ، بازی با پرتاب به داخل توسط تیمی که در زمان وقوع اولین خطا کنترل یا مالکیتنماند باقی 

 کند.ادامه پیدا می

یت د، بازی با مالکنهیچ 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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 قابل تصحیحاشتباهات   : 44ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرتاب  0اشتباه  بهمی باشد. در این کوارتر  B خطای تیم چهارمینمرتکب خطا می شود و این   A1بر روی   B1   :ثالم 44-1
د. بعد از آخرین پرتاب آزاد که وارد سبد هم می شود، بازی ادامه پیدا کرده و ساعت بازی شروع به شوواگذار می   A1آزاد به 

 ، دریبل کرده و کسب امتیاز می کند.می کندتوپ را دریافت  B2کار می کند. 

 اشتباه کشف می شود:

 قبل      (الف 

 بعد      (ب 

 قرار می گیرد. Aاز اینکه توپ برای پرتاب به داخل از خط انتهایی در اختیار بازیکن تیم  

 پذیرفته می شود. B2امتیاز   :فسیرت

ود و باید مردود اعالم شصرف نظر از اینکه گل شده باشند یا نه، پرتابهای آزاد  تمام . باشداشتباه هنوز قابل تصحیح می    (الف)
 واگذار شود. Aکه بازی برای تصحیح اشتباه قطع شده است، به تیم  جایینزدیک به توپ برای پرتاب به داخل از خط انتهایی 

 اشتباه دیگر قابل تصحیح نمی باشد و بازی ادامه پیدا می کند.     (ب ) 

یک فاز بازی )یعنی زنده شدن توپ  سپری شدنبرای اینکه اشتباه قابل تصحیح باشد، باید قبل از    :توضیح 44-1
 شناسایی ، اگر حضور داشته باشد،توپ ، توسط داوران، داوران میز یا ناظر  دنزنده شو کارکردن ساعت بازی و مردن توپ( 

 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

 دیگر قابل تصحیح نمی باشد. ،اشتباه                                                             توپ زنده می شود

بازی برای تصحیح اشتباه در اختیار داشته  توقفپس از تصحیح اشتباه بازی با واگذاری توپ به تیمی که توپ را در زمان 
 کند.است، ادامه پیدا می
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  A1 پرتاب آزاد به 0 در این کوارتر است. B پنجمین خطای تیم. این مرتکب خطا می شود  A1بر روی   B1  :ثالم 44-1
 B3 حالیکه.درپاس می دهد B3انتهایی به به اشتباه توپ را می گیرد و از خط  B2 داده می شود.بعد از اولین پرتاب آزاد موفق،

اجرا    A1که دومین پرتاب آزاد اشتباه  این ثانیه باقی مانده است ، 04ثانیه از  18در زمین جلو و در حال دریبل زدن می باشد و 
 کشف می شود.، نشده است

 بازی بایستی با پرتاب به.باید دومین پرتاب آزاد خود را بدون ریباند انجام دهد  A1 بازی باید بالفاصله متوقف شود .  :فسیرت
 ثانیه زمان دارد. B ،18تیم  ،از جاییکه متوقف شده بود و Bداخل توسط تیم 

 

 

 

 

 

  A1بازیکن  جای می باشد. بهدر این کوارتر  Bخطا انجام می دهد و این ششمین خطای تیم   A1 بر روی  B1   :ثالم 44-5
 دو پرتاب آزاد داده می شود. این اشتباه کشف می شود: A2 بازیکن به 

 رها شود. A2 قبل از اینکه توپ در پرتاب اول از دست       (الف

 رها می شود. A2 بعد از اینکه توپ در پرتاب اول از دست       (ب 

 بعد از پرتاب آزاد دوم که وارد سبد می شود.      (ج

 .Aپرتاب آزاد انجام دهد، بدون هیچ جریمه ای برای تیم  0باید   A1اشتباه بالفاصله تصحیح می شود و   ( الف)  :فسیرت

در زمین عقب از امتداد خط پرتاب آزاد  Bهای آزاد مردود اعالم می شود و بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  پرتاب   )ب(،)ج( 
 ادامه پیدا می کند.

غیر ورزشی باشد نیز اعمال خواهد شد. در این حالت مالکیت توپ که بخشی از جریمه ، B1در صورتی که خطای همین روش 
واگذار  عقبزمین  امتداد خط پرتاب آزاد دربرای پرتاب به داخل از  Bتیم به شود و توپ نیز لغو می باشدخطای غیر ورزشی می

 شود.می

هر دو  A1  ، A2شود. به جای داده می  A1پرتاب آزاد به  0کند. خطا می  A1بر روی بازیکن در حال شوت،  B1   :ثالم 44-1
کند. قبل از اینکه امتیاز کسب می 0توپ را ریباند و  A3 کند. در پرتاب دوم، توپ به حلقه برخورد کرده، پرتاب آزاد را اقدام می

 شود.ده میتوپ را برای پرتاب به داخل در اختیار بگیرد، این اشتباه تشخیص دا Bتیم 

د، صورت گرفته باش پرتاب کننده نا صحیحاگر اشتباه در مورد انجام پرتاب )های( آزاد توسط بازیکن    :توضیح 44-4
توپ برای  داده نشده است،چنانچه بازی هنوز ادامه د.شونجام شده است، مردود اعالم میپرتاب )های( آزاد که به اشتباه ا

، مگر اینکه جرایم مربوط به خطاهای دیگر برای اجرا دگردپرتاب به داخل از امتداد خط پرتاب آزاد به تیم حریف واگذار می
توپ برای پرتاب به داخل از نزدیکترین نقطه به محل قطع بازی به ستی بایاگر بازی شروع شده باشد،  وجود داشته باشد.

 .گذار شودتیم حریف وا

اگر داوران قبل از اینکه توپ در اولین یا تنها پرتاب آزاد از دست بازیکن پرتاب کننده رها شود، متوجه این اشتباه شوند 
 بدون اینکه جریمه ای اجرا شود.بایستی بالفاصله بازیکن صحیح با بازیکن فوق جایگزین شود و 
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مورد قبول  A3 هر دو پرتاب آزاد، صرف نظر از اینکه گل شده باشد یا خیر، باید لغو گردد. امتیاز کسب شده توسط     تفسیر:
ترین جایی که به منظور اصالح اشتباه متوقف شده ادامه یابد. در ، از نزدیکBباشد. بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم می

 یابد.بازی ادامه می Bاین مورد از خط انتهای تیم 

 نا موفق است.  A1امتیازی  0،شوت شودمرتکب خطا میمی باشد ،شوت  ت اقدام بهدر حالکه   A1بر روی  B1   :ثالم 44-7
 3   هر  A2 ، دهد انجام   B1پرتاب آزاد به دلیل خطای  0که باید   A1شود. به جایاعالم می Bتیم  سرمربیدر ادامه خطای فنی 

 شود.، کشف میشود رها  A2 برای سومین پرتاب آزاد از دست دهد. این اشتباه قبل از اینکه توپ پرتاب آزاد را انجام می

پرتاب آزاد انجام شده  0 .فنی به صورت قانونی اجرا شده استجریمه خطای به دلیل  A2 توسط  پرتاب آزاد انجام شده  :فسیرت
از امتداد  Bبازی با پرتاب به داخل توسط تیم بنابراین  می شود. مردود اعالمباید  ،انجام شده است   A1 به جایکه  A2 توسط 

 ادامه پیدا می کند. خط پرتاب آزاد در زمین عقب 

بازیکن دریبل کننده   A1بر روی  B1 ،برای پایان کوارتر سوم به صدا در می آیدزمانیکه بوق ساعت بازی    :ثالم 44-8
اتفاق افتاده  B1.داوران تشخیص می دهند زمانیکه خطای ،این ششمین خطای تیم در این کوارتر می باشدشودمرتکب خطا می

دهد. این پرتاب آزاد را انجام میدو  A1  ،  A2جایبه .داده می شود  A1 پرتاب آزاد به 0.ثانیه از زمان بازی باقیمانده است 3/2،
 شود.، کشف میشود رها  A2 پرتاب آزاد از دست اولین برای از اینکه توپ  بعداشتباه 

 3/2و با  خط پرتاب آزاد در زمین عقب از امتداد  Bبا پرتاب به داخل توسط تیم  باید بازیپرتاب آزاد باید لغو شود.  0  :فسیرت
 .یابدادامه ثانیه 

 

 

 

 

  

پرتاب  0می باشد. به جای در این کوارتر  Bخطا انجام می دهد و این پنجمین خطای تیمی   A1بر روی  B1   :ثالم44-11
توپ را به بیرون می زند.  B2توپ را در زمین دریبل می کند و  A2واگذار می شود.   A1به  به داخل پرتاب  به اشتباه،آزاد

             درخواست تایم استراحت می نماید. در طول تایم استراحت داوران متوجه این اشتباه می شوند و یا به یاد Aتیم  سرمربی
 واگذار می شده است.   A1 پرتاب آزاد به  0می آورند که باید 

 پرتاب آزاد معمولی ادامه پیدا کند. آخرین مانندواگذار شود و پس از آن بازی   A1پرتاب آزاد به  0باید   :فسیرت

 Bکند. این پنجمین خطای تیم خطا می  A1بر روی  B1ثانیه از زمان بازی در کوارتر اول باقیمانده است که  0   :ثالم44-11
توپ را به داخل زمین پاس  A3 شود. پرتاب آزاد اشتباهی پرتاب به داخل داده می 0به جای  Aباشد. به تیم در این کوارتر می

که برای تصحیح اشتباه قطع شده بود، ادامه پیدا نزدیکترین جائیبازی باید از ،پس از تصحیح اشتباه    :توضیح 44-9
 اشتباه شامل واگذاری پرتابهای آزاد قانونی باشد و:کند مگر اینکه تصحیح 

خرین آتغییری 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.

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.
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شد. جهت داده می  A1پرتاب آزاد به  0شوند که باید شود. در زمان اینتروال، داوران متوجه اشتباه میدهد و کوارتر تمام میمی
 باشد.می Aفلش مالکیت تناوبی برای تیم 

پرتاب آزاد بدون ریباند اقدام کند. کوارتر دوم باید با پرتاب به داخل توسط  0باید   A1اه هنوز قابل تصحیح است. اشتب    تفسیر:
 ، از امتداد خط مرکزی ادامه یابد.Aتیم 

به جای ی می باشد. اشتباهدر این کوارتر  Bو این پنجمین خطای تیم  مرتکب خطا می شود   A1 بر روی  B1   :ثالم 44-11
 می کند،  که اقدام به شوت ناموفق   A2 بر روی  B2 واگذار می شود. پس از پرتاب به داخل   A1به  اوت پرتاب آزاد، پرتاب از 0

در طول تایم استراحت . داده می شودتایم استراحت   Aتیم  بهواگذار می شود.  A2 پرتاب آزاد به  0مرتکب خطا می شود و 
 واگذار می شده است.  A1 به پرتاب آزاد0 شوند و یا به یاد می آورند که بایدداوران متوجه این اشتباه می 

              پرتاب آزاد انجام  A2 ،0 سپس  . واگذار شود  A1به  پرتاب آزاد 0باید  بدون اینکه بازیکنی در منطقه ریباند باشد،  :فسیرت
 پرتاب آزاد معمولی ادامه پیدا می کند. آخرین از آن بازی همانند بعدمی دهد و 

پرتاب  0به جای  ی. اشتباهدر این کوارتر است Bخطا انجام می دهد و این پنجمین خطای تیم   A1بر روی  B1   :ثالم44-11
کسب امتیاز می کند. قبل از اینکه توپ زنده شود،  A2 واگذار می شود. پس از پرتاب به داخل   A1آزاد، 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

در این کوارتر است. در همین  Bشود. این پنجمین خطای تیم مرتکب خطا می  A1بر روی دریبل کننده  B1   :ثالم44-14
از مدیر تیم   A1شوند. به منظور پوشاندن آن عالمت غیرمجاز، می  A1لحظه داوران متوجه یک عالمت غیرمجاز بر روی لباس 

با پرتاب به داخل   A1پرتاب آزاد توسط  0گردد. بازی به اشتباه به جای اجرای تعویض می A6  گیرد و به همین دلیل با کمک می
 کنند.یابد. بعد از پرتاب به داخل داوران متوجه اشتباه شده و بازی را متوقف میادامه می

ده بود، در این لحظه اگر با توجه به دریافت کمک از همراهان تیم تعویض ش  A1باشد. اشتباه هنوز قابل تصحیح می   تفسیر:
اصالح نشده باشد، بازیکن   A1پرتاب آزاد را انجام دهد و اگر هنوز لباس  0تواند وارد زمین شود و لباسش اصالح شده باشد می

 پرتاب آزاد را اقدام کند.  0باید  A6  تعویضی 
 در هر دو مورد بازی باید بعد از پرتاب آزاد به طور معمولی ادامه یابد.

 

 

می باشد،به تیم  B  76تیم  -A  76تیم و نتیجه بازی  ثانیه از زمان بازی در کوارتر چهارم باقی مانده است 7   :ثالم44-11
A بعد از اینکه توپ یکی از بازیکنان داخل زمین را لمس می کند، ساعت بازی پرتاب به داخل در زمین جلو داده شده است. یک
              در این زمان داوران متوجهتوپ را وارد سبد می کند،  A1ثانیه، 4ثانیه تاخیر شروع به کار می کند.با گذشت بیش از  3با 

 ثانیه تاخیر شروع به کارکرده است. 3می شوند که ساعت بازی با 

اشتباه در نگه داشتن زمان بازی که شامل اتالف یا سپری شدن زمان بازی است، در هر زمان تا  قبل از    :توضیح44-15
 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. 3از خط انتهایی آن و با   Bتیم توسط 
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 خطای دیسکالیفه -برگه امتیازات  -ب

 دیسکالیفه نفرات مختلف:مثالها برای خطای  1-ب

به دلیل ترک منطقه نیمکت و عدم تالش برای کمک  
 به داوران

 به دلیل حضور فعال در نزاع      

سرمربی فقط  -1
 .شوددیسکالیفه می

 2D F F سرمربی  2D F F سرمربی
    اول  کمک مربی    اول  کمک مربی

 پرتاب آزاد + مالکیت توپ 0 :جریمه پرتاب آزاد + مالکیت توپ 0 :جریمه

 

کمک مربی فقط  -0
 .شوددیسکالیفه میاول

   B2 سرمربی    B2 سرمربی
 2D F F اول  کمک مربی D F F اول  کمک مربی

 پرتاب آزاد + مالکیت توپ 4 :جریمه پرتاب آزاد + مالکیت توپ 0 :جریمه

 

کمک و سرمربی  -3
هر دو  مربی اول

 ند.شودیسکالیفه می

 2D F F سرمربی  2D F F سرمربی
 2D F F اول  کمک مربی D F F اول  کمک مربی

 پرتاب آزاد + مالکیت توپ 4 :جریمه پرتاب آزاد + مالکیت توپ 0 :جریمه

 

 بازیکن ذخیره -4
 .شوددیسکالیفه می

     B2 سرمربی      B2 سرمربی

      اول  کمک مربی      اول  کمک مربی
            

 2P 2P 2D F F 7بازیکن شماره  2P 2P D F F 7بازیکن شماره 

پرتاب آزاد + مالکیت  4 :جریمه   پرتاب آزاد + مالکیت توپ 0 :جریمه
 توپ

  

 

بازیکن ذخیره و   دو -5
 خطا 5یک بازیکن 

 .دنشودیسکالیفه می
 

 

      B2 سرمربی       B2 سرمربی
       اول  کمک مربی       اول  کمک مربی

              
  2P 2P 2D F F 7بازیکن شماره   2P 2P D F F 7بازیکن شماره 

 2P 1T P P 2D F 12بازیکن شماره  2P 1T P P D F 12بازیکن شماره 

 3P 1T P P P F2D 11بازیکن شماره  3P 1T P P P DF 11بازیکن شماره 
پرتاب آزاد + مالکیت  0 :جریمه

 توپ
پرتاب آزاد + مالکیت  8 :جریمه   

 توپ
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دیسکالیفه  همراهان تیم یکی از-6
 .شودمی

   B2 سرمربی    B2 سرمربی
    اول  کمک مربی    اول  کمک مربی

 پرتاب آزاد + مالکیت توپ 4 :جریمه پرتاب آزاد + مالکیت توپ 0 :جریمه

 

دیسکالیفه  همراهان تیم دو نفر از -7
  .دنشومی

   B2 سرمربی    B2 سرمربی
    اول  کمک مربی    اول  کمک مربی

 پرتاب آزاد + مالکیت توپ6 :جریمه پرتاب آزاد + مالکیت توپ 0 :جریمه
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ها برای خطای فنی سرمربی، به دلیل رفتار غیر ورزشی خودش یا به هر دلیلی که شامل خطای مثال 1-ب
 دیسکالیفه همراهان تیم به دلیل ترک منطقه نیمکت در زمان نزاع:

دیسکالیفه یک نفر از همراهان تیم به  -1
دلیل شرکت در نزاع در کوارتر اول. یک 
خطای فنی برای سرمربی در کوارتر سوم 

 به دلیل رفتار غیر ورزشی خودش.

 .شودسرمربی دیسکالیفه نمی B2  1C سرمربی
    اول  کمک مربی

 یک پرتاب آزاد :جریمه

 

 تیم همراهان از نفر یک دیسکالیفه -0
 یک. اول کوارتر در نزاع در شرکت دلیل به

 سوم درکوارتر سرمربی برای فنی خطای
 .دلیلی هر به

 .شودسرمربی دیسکالیفه نمی B2  B1 سرمربی
    اول  کمک مربی

 یک پرتاب آزاد :جریمه

 

 هب تیم همراهان از نفر یک دیسکالیفه -3
 یک. اول کوارتر در نزاع در شرکت دلیل

 سوم درکوارتر سرمربی برای فنی خطای
 یک. خودش غیرورزشی رفتار دلیل به

 کوارتر در سرمربی برای دیگر فنی خطای
 .خودش ورزشی غیر رفتار دلیل به چهارم

 B2  1C 1C  GD سرمربی

خطای فنی  0سرمربی به علت 
 می شود. دیسکالیفهخودش 

    اول  کمک مربی
 یک پرتاب آزاد :جریمه

 

 

 

 هب تیم همراهان از نفر یک دیسکالیفه -4
 یک. اول کوارتر در نزاع در شرکت دلیل

 سوم درکوارتر سرمربی برای فنی خطای
 برای دیگر فنی خطای یک دلیل. هر به

به دلیلی غیر از  چهارم کوارتر در سرمربی
 .خودش ورزشی غیر رفتار

 B2  B1 B1  GD سرمربی

 3سرمربی به علت دریافت 
 ،ت نشینانکخطای فنی نیم

 می شود. دیسکالیفه

    اول  کمک مربی
 یک پرتاب آزاد :جریمه
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 سیستم بازبینی فوری -ج
 . اصول کلی1

 

 

شود. داوران مطمئن وارد سبد می   A1تقریباً همزمان با بوق ساعت بازی برای پایان کوارتر، اقدام به شوت    مثال: 1. 1-ج
گیرند که از سیستم بازبینی فوری استفاده کنند. هر دو تیم به نیستند که آیا شوت در زمان بازی رها شده است و تصمیم می

 روند. هایشان میسمت نیمکت
 یی توسط داور آغاز خواهد شد.داوران باید هر دو تیم را در زمین نگه دارند. زمان اینتروال بعد از اعالم تصمیم نها تفسیر:

 

 

 

شود. سیستم آید، وارد سبد میزمانی که بوق ساعت بازی برای پایان به صدا درمی  A1اقدام به شوت    مثال: 4. 1 –ج 
از زاویه  بردار این تیمکه بازی توسط فیلم کندعنوان می Bتیم  مدیربازبینی فوری که مورد تأیید باشد، در دسترس نیست اما 

 دهد.باال ضبط شده است و فیلم را برای بازبینی به داوران ارائه می
 برای استفاده از فیلم برای بازبینی فوری نباید پذیرفته شود. Bدرخواست مدیر تیم    تفسیر:

 

 

 

 

امتیازی انجام  3شود. داوران در مورد اینکه اقدام به شوت در منطقه وارد سبد می  A1امتیازی  3شوت     مثال: 1.  1 -ج
 شده است، مطمئن نیستند.

سیستم بازبینی فوری باید در اولین فرصتی که ساعت بازی متوقف شده و توپ مرده است، اجرا گردد. اولین فرصت    تفسیر:
 شود.زمانی است که بازی توسط داوران به هر دلیلی متوقف می

اینکه توپ وارد  دهد، به محضای نشان میدقیقه یا کمتر را در کوارتر چهارم یا هر وقت اضافه 0هر چند زمانی که ساعت بازی 
 سبد شد و ساعت بازی متوقف گردید، سیستم بازبینی فوری باید اجرا گردد.

 شود، داوران باید هر دواز سیستم بازبینی فوری استفاده می چنانچه در انتهای کوارتر یا وقت اضافه   توضیح: 1. 1 -ج
 تیم را در زمین نگه دارند.

رساند کند و به اطالع هر دو سرمربی میقبل از شروع بازی سرداور سیستم بازبینی فوری را تأیید می   توضیح: 1.  1 -ج
به منظور  تواندکه این سیستم قابلیت استفاده را دارد. فقط سیستم بازبینی فوری که توسط سرداور تأیید شده است، می

 استفاده شود. بازبینی

از سیستم بازبینی امتیازی بوده،  3یا  0گیری در مورد اینکه گل زمانی که داوران به منظور تصمیم   توضیح: 5.  1 -ج
کنند، سیستم بازبینی فوری باید در اولین فرصت که ساعت بازی متوقف شده و توپ مرده است، اجرا فوری استفاده می

 گردد.
دهد، به محض اینکه توپ وارد دقیقه یا کمتر را نشان می 0ای ساعت بازی که در کوارتر چهارم یا هر وقت اضافههنگامی

 متوقف گردید سیستم بازبینی فوری باید اجرا گردد.سبد شد و ساعت بازی 
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کند. داوران در رابطه با اینکه درخواست تایم استراحت می Bشود. سرمربی تیم وارد سبد می  A1شوت     مثال: 8.  1 -ج
مان گیرند. در زامتیازی رها شده است مطمئن نیستند و تصمیم به استفاده از سیستم بازبینی فوری می 3از منطقه   A1شوت 

 احت لغو کند.برای تایم استررا خواهد که درخواستش می Bبازبینی، سرمربی تیم 
 تواند لغو شود.برای تایم استراحت می Bبعد از اعالم تصمیم نهایی داور، درخواست سرمربی تیم     سیر:فت

 B6غیرورزشی بوده است.  B1مرتکب خطای غیرورزشی شده است. داوران مطمئن نیستند که خطای  B1   مثال: 9.  1 -ج
 گردد.به نیمکت خود برمی B6شود. در زمان بازبینی  B1کند که جایگزین درخواست می

 تواند لغو گردد.برای تعویض می B6بعد از اعالم تصمیم نهایی داور، درخواست    تفسیر:
 
 . در انتهای کوارتر یا هر وقت اضافه1
 شود.سبد میوارد    A1آید، شوت زمانی که بوق ساعت بازی برای پایان کوارتر به صدا درمی   مثال: 1.  1-ج

 قبل از پایان بازی رها شده است، مطمئن نیستند.   A1داوران در مورد اینکه شوت 
قبل از به صدا در آمدن بوق ساعت بازی برای   A1گیری در مورد اینکه شوت موفق در انتهای کوارتر به منظور تصمیم   تفسیر:

 استفاده کرد.توان از سیستم بازبینی فوری پایان کوارتر اقدام شده، می
  A1اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند که توپ بعد از به صدا درآمدن بوق ساعت بازی برای پایان کوارتر رها شده است، گل 

 شود.لغو می
اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند که توپ قبل از به صدا درآمدن بوق ساعت بازی برای پایان کوارتر رها شده است، سرداور 

 را قبول کند.   A1گل باید 
شود. وارد سبد می  A1امتیازی  3آید، شوت زمانی که بوق ساعت بازی برای پایان کوارتر به صدا درمی   :مثال 1 -1 -ج

 در هنگام شوت خط اوت را لمس کرده است.   A1داوران شک دارند که 
قبل از به صدا در آمدن بوق ساعت بازی برای   A1گیری در مورد اینکه شوت موفق در انتهای کوارتر به منظور تصمیم   تفسیر:

وت گیری در رابطه با تخلف اوت شتوان از سیستم بازبینی فوری استفاده کرد. همچنین برای تصمیمپایان کوارتر اقدام شده، می
 توان از سیستم بازبینی فوری استفاده کرد.ی نشان دهد، میکننده و مقدار زمانی که باید ساعت باز

 
اقدام به شوت می کند.توپ به حلقه برخورد می کند A1 ثانیه را نشان می دهد، 0.5که ساعت بازی  زمانی   :مثال 1 -1 -ج
به صدا در می آید.داوران  بوق ساعت بازی برای پایان کوارتر آن را ریباند کرده و شروع به دریبل می کند.در این زمان B1و 

 با توپ روی  زمین فرود آمده مرتکب تخلف اوت شده است. B1شک دارند زمانی که 
 در رابطه با تخلف اوت بازیکن غیر شوت کننده نمی توان از سیستم بازبینی فوری استفاده کرد.   تفسیر:

 

درخواست تایم استراحت یا تعویض بعد از اجرای بازبینی فوری و اعالم تصمیم نهایی داور ممکن    توضیح: 7.  1 -ج
 است، لغو شود.
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شود. وارد سبد می   A1امتیازی  0آید، شوت ا در میزمانی که بوق ساعت بازی برای پایان کوارتر به صد   مثال: 4.  1 -ج
 ثانیه شده باشد. 04مرتکب تخلف  Aکنند که تیم داوران شک می

گیری برای اینکه شوت موفق قبل از به صدا در آمدن بوق ساعت بازی رها شده در انتهای کوارتر، به منظور تصمیم    تفسیر:
ثانیه شده  04مرتکب تخلف  Aتوان از سیستم بازبینی فوری استفاده کرد. همچنین به منظور تشخیص اینکه آیا تیم است، می

 رد.توان استفاده کاست از سیستم بازبینی فوری می
ثانیه قبل از به صدا در آمدن بوق ساعت بازی برای پایان کوارتر، رها  A 4/2دهد که شوت موفق سیستم بازبینی فوری نشان می

ثانیه قبل از  0/2ثانیه  04بوده و دستگاه    A1کند که توپ هنوز در دستان شده است. همچنین سیستم بازبینی فوری تأیید می
 شود، به صدا در آمده است.وارد سبد    A1اینکه شوت 

ثانیه رخ داده بوده،  04ترین جایی که تخلف از نزدیک Bنباید پذیرفته شود، بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم    A1گل 
 شود.ثانیه خاموش می 04ثانیه زمان داشته باشد. دستگاه  6/2باید  Bادامه یابد. تیم 

  
آید. داوران در شود، بوق ساعت بازی برای پایان کوارتر دوم به صدا در میوارد سبد می   A1زمانی که شوت   مثال: 5.  1 -ج

 باشند.مطمئن نمی Aثانیه تیم  8مورد تخلف 
آمدن بوق ساعت بازی برای ، قبل از به صدا در  A1گیری در مورد اینکه شوت موفق در انتهای کوارتر، برای تصمیم   تفسیر:

  A.همچنین برای تصمیم گیری درمورد اینکه تیم توان از سیستم بازبینی فوری استفاده کرداست، میپایان کوارتر رها شده 
 ثانیه شده ، از سیستم بازبینی فوری استفاده می شود. 8مرتکب تخلف 

رهار شده قبل از به صدا در آمدن بوق ساعت بازی برای پایان کوارتر    A1کند که شوت موفق سیستم بازبینی فوری تأیید می
ثانیه شده و ساعت  8مرتکب تخلف  A، تیم   A1کند که قبل از شو ت موفق است. همچنین سیستم بازبینی فوری تأیید می

از زمین جلو و نزدیک به  Bشود. بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم پذیرفته نمی   A1ثانیه را نشان داده است. گل  8/2بازی 
 شود.ثانیه خاموش می 04ثانیه زمان داشته باشد. دستگاه  8/2باید  Bثانیه رخ داده است، ادامه یابد. تیم  8جایی که تخلف 

باید پذیرفته شود.کوارتر دوم به پایان    A1ثانیه شده است. گل  8مرتکب تخلف  Aکه تیم  نکندسیستم بازبینی فوری تأیید اگر 
 یابد.رسد. نیمه دوم بازی با پرتاب به داخل تحت مالکیت تناوبی از امتداد خط مرکزی ادامه میمی

 
 B1آید، امتیاز پیشتاز است. زمانی که بوق ساعت بازی برای پایان وقت اضافه اول به صدا در می 0با  Bتیم    مثال: 1. 1 -ج

قبل از پایان وقت اضافه اول رخ  B1باشد. داوران در مورد اینکه خطای می Bکند. این پنجمین خطای تیم خطا می  A1بر روی 
 داده است، مطمئن نیستند.

توان از قبل از پایان زمان بازی رخ داده می B1در انتهای هر وقت اضافه، به منظور تصمیم گرفتن در مورد اینکه خطای    تفسیر:
باید مقدار زمان باقیمانده  بازی و ساعت پرتاب آزاد انجام دهد 0باید   A1باشد، سیستم بازبینی فوری استفاده کرد. اگر این چنین 

 را نشان دهد.
 
 0که اقدام به شوت    A1بر روی  B1آید زمانی که بوق ساعت بازی برای پایان وقت اضافه دوم به صدا درمی   مثال: 7.  1 -ج

 شود.امتیازی ناموفق کرده، مرتکب خطا می
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قبل از پایان بازی در وقت اضافه دوم، رخ داده  B1در انتهای وقت اضافه، برای تصمیم گرفتن در مورد اینکه خطای   تفسیر:
 استفاده کرد.از سیستم بازبینی فوری توان می

هد، پرتاب آزاد انجام د 0 می بایست  A1اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند که خطا قبل از پایان وقت اضافه دوم رخ داده، 
 ساعت بازی باید زمان باقیمانده را نشان دهد.

  A1به  نادیده گرفته می شود. B1خطای اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند که خطا بعد از پایان وقت اضافه دوم انجام شده،
وقت اضافه سوم دنبال ، غیرورزشی یا دیسکالیفه باشد و نیاز باشد که بازی در B1نباید پرتاب آزاد داده شود مگر اینکه خطای 

 شود.
 
 دهد.دقیقه یا کمتر را در کوارتر چهارم یا هر وقت اضافه نشان می 1. ساعت بازی 1
 
آید شوت ثانیه به صدا در می 04دهد، زمانی که بوق دستگاه را در کوارتر چهارم نشان می 1:41ساعت بازی     مثال: 1.  1 -ج

A1   ثانیه، توپ هنوز در دست  04شود. داوران در مورد اینکه در زمان به صدا درآمدن بوق دستگاه وارد سبد میA1    ،بوده
 مطمئن نیستند.

هد، برای تصمیم گرفتن در مورد اینکه شوت موفق دقیقه یا کمتر را نشان می 0در کوارتر چهارم زمانی که ساعت بازی      تفسیر:
A1   توان از سیستم بازبینی فوری استفاده کرد.ثانیه رها شده است، می 04دا در آمدن بوق دستگاه قبل از به ص 

بوده، تیم    A1ثانیه به صدا درآمده است، توپ هنوز در دستان  04اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند زمانی که بوق دستگاه 
A  ثانیه شده است. گل  04مرتکب تخلفA1   د. بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم نباید پذیرفته شوB  و نزدیک به جایی

 ثانیه رخ داده است، ادامه یابد. 04که تخلف 
رها شده است تخلف    A1ثانیه، از دستان  04اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند که توپ قبل از به صدا در آمدن بوق دستگاه 

 به طور شود. بازیپذیرفته می   A1گل ثانیه باید نادیده گرفته شود. 04رخ نداده است. بوق دستگاه  Aثانیه توسط تیم  04
 یابد.از خط انتهایی ادامه می Bبا پرتاب به داخل توسط تیم بعد از به ثمر رسیدن گل ،معمولی 

 
آید. تقریباً در یک ثانیه به صدا درمی 04دهد که بوق دستگاه را در کوارتر چهارم نشان می 1:37ساعت بازی    مثال: 1.  1 -ج

شود. می  B2در جایی دیگر از زمین جلو، مرتکب خطا بر روی   A2 شود و در زمین جلو وارد سبد می   A1زمان، اقدام به شوت 
 ثانیه و خطای  04باشد. داوران در مورد اینکه در زمان به صدا در آمدن بوق دستگاه در این کوارتر می Aاین سومین خطای تیم 

A2  توپ هنوز در دستان ،A1   .بوده، مطمئن نیستند 
وق ه باینک رددهد، به منظور تصمیم گرفتن در مودقیقه یا کمتر را در کوارتر چهارم نشان می 0زمانی که ساعت بازی    تفسیر:

 توان از بازبینیآمد و خطا در جایی بعد از موقعیت شوت رخ داد، هنوز در دستان شوت کننده بوده، میثانیه به صدا در 04دستگاه 
 فوری استفاده کرد.

برای شوت رها شده است.    A1ثانیه به صدا درآید، توپ از دستان  04کند که قبل از اینکه بوق سیستم بازبینی فوری تأیید می
برای شوت رها شده    A1خطا انجام دهد از دستان  A2 کند که توپ قبل از اینکه عالوه بر این سیستم بازبینی فوری تأیید می

 04اتفاق نیفتاده است. بوق دستگاه  Aثانیه توسط تیم  04باید اعالم گردد. تخلف  A2 شود. خطای پذیرفته می   A1است. گل 
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 B، مانند بعد از هر گل معمولی از خط انتهایی ادامه یابد. تیم Bباید با پرتاب به داخل توسط تیم ثانیه نادیده گرفته شود. بازی 
 ثانیه را در اختیار دارد. 04زمان باقیمانده از بازی و 

نین اتفاق افتاده است. همچ  B1برای شوت رها شود، خطای    A1کند قبل از اینکه توپ از دستان سیستم بازبینی فوری تأیید می
نباید    A1ثانیه انجام شده است. گل  04قبل از به صدا در آمدن بوق دستگاه   B2کند که خطای سیستم بازبینی فوری تأیید می

ثانیه باید نادیده گرفته شود. بازی باید با پرتاب به داخل توسط  04باشد. بوق دستگاه نمی Aثانیه تیم  04پذیرفته شود. تخلف 
ثانیه را در  04زمان باقیمانده از بازی و  Bاتفاق افتاده، ادامه یابد. تیم   B2از زمین عقب و نزدیک به جایی که خطای  Bتیم 

 اختیار دارد.
ثانیه به صدا در آمده است.  04رها شود، بوق دستگاه    A1کند قبل از اینکه توپ از دستان سیستم بازبینی فوری تأیید می

 04ثانیه به صدا در آمده است. تخلف  04اتفاق بیفتد، بوق دستگاه  A2 کند، قبل از اینکه خطای تأیید می سیستم بازبینی فوری
باید صرف نظر شود، مگر اینکه غیرورزشی یا دیسکالیفه باشد.   A2 نباید پذیرفته شود. از خطای    A1باشد. گل می Aثانیه تیم 

باید  Bثانیه رخ داده ادامه یابد. تیم  04ترین جایی که تخلف زمین عقب به نزدیکاز  Bبازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم 
 ثانیه را در اختیار داشته باشد. 04زمان باقیمانده بازی و 

آید. تقریباً در یک ثانیه به صدا درمی 04ثانیه از زمان بازی در کوارتر چهارم باقی است که بوق دستگاه  1:34    مثال: 1.  1 -ج
کند. این سومین خطا می  A2 بر روی  Aدر جایی دیگر در زمین جلو تیم   B2شود و در زمین جلو وارد سبد می   A1زمان، شوت 
، توپ  B2ثانیه و خطای  04ن در مورد اینکه در زمان به صدا در آمدن بوق دستگاه باشد. داورادر این کوارتر می Bخطای تیم 

 بوده، مطمئن نیستند.   A1هنوز در دستان 
آمد و در ثانیه به صدا 04بوق دستگاه اگر دهد، دقیقه یا کمتر را در کوارتر چهارم نشان می 0زمانی که ساعت بازی      تفسیر:

توپ هنوز در دستان شوت کننده بوده،  ،به منظور تصمیم گیری در مورد اینکه آیاشوت رخ داد خطا در جایی دور از موقعیت
 توان از سیستم بازبینی فوری استفاده کرد.می

کند که ثانیه اتفاق افتاده است. عالوه بر این تأیید می 04قبل از بوق دستگاه   B2کند که خطای سیستم بازبینی فوری تأیید می
رخ نداده است. بوق دستگاه  Aثانیه توسط تیم  04در حال اقدام به شوت بوده رخ داده است. تخلف    A1نی که زما B2خطای 

باید پذیرفته شود. بازی با پرتاب به داخل توسط تیم    A1بایستی جریمه گردد. گل   B2ثانیه باید نادیده گرفته شود. خطای  04
A  از زمین جلو و نزدیک به جایی که خطایB2   یابد. تیم می انجام شده بود، ادامهA  ثانیه را  04باید زمان باقیمانده از بازی و

 در اختیار داشته باشد.
در حال اقدام به شوت بوده است.    A1آید، ثانیه به صدا در می 04کند زمانی که بوق دستگاه سیستم بازبینی فوری تأیید می

   A1باشد. گل می Aثانیه تیم  04به صدا در آمده است. تخلف   B2یه قبل از خطای ثان 04کند که بوق دستگاه همچنین تأیید می
باید صرف نظر شود، مگر اینکه غیرورزشی یا دیسکالیفه باشد. بازی باید با پرتاب به داخل   B2نباید پذیرفته شود. از خطای 

 04باید زمان باقیمانده بازی و  Bده، ادامه یابد. تیم ثانیه اتفاق افتا 04از زمین عقب و نزدیک به جایی که تخلف  Bتوسط تیم 
 ثانیه را در اختیار داشته باشد.

ثانیه از زمان بازی در کوارتر چهارم باقی است و دقیقاً قبل از اینکه توپ در پرتاب به داخل در زمین جلو  5/7   مثال: 4.  1 -ج
توسط داور   A2 بر روی   B2شود. تقریباً در یک زمان خطای غیرورزشی مرتکب خطای فنی می  B1رها شود،    A1از دست 

 گردد. داوران در مورد ترتیب وقوع خطا مطمئن نیستند.دیگر اعالم می
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ی بماند. هر دو خطا باید معتبر باقتوان از سیستم بازبینی فوری استفاده کرد.به منظور تعیین ترتیب وقوع خطاها نمی    تفسیر:
 0باید   A2 باید یک پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد.  Aجریمه خطای فنی می بایست ابتدا اجرا شود. یکی از بازیکنان تیم 

 پرتاب به داخل ادامه یابد. خط در زمین جلو از محل Aپرتاب آزاد اقدام کند. بازی با پرتاب به داخل توسط تیم 
کند. داوران از اینکه توپ کند، داور تخلف تداخل را اعالم میاقدام به شوت می   A1کوارتر چهارم،  1:16در    مثال: 5.  1 -ج

 در سیر نزولی خود به سمت سبد بوده، مطمئن نیستند.
اینکه تخلف تداخل به گیری در مورد دهد، تصمیمدقیقه یا کمتر را در کوارتر چهارم نشان می 0زمانی که ساعت بازی   تفسیر:

 توان از سیستم بازبینی فوری استفاده کرد.درستی اعالم شده، می
اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند که توپ در سیر نزولی خود به سمت سبد بوده، تخلف تداخل به درستی اعالم شده است. 

 ت سبد نبوده، تصمیم تخلف تداخل نادیده گرفتهاگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند که توپ هنوز در سیر نزولی خود به سم
 باشد.شود و این موقعیت جامپ بال میمی

کند و سپس کند. توپ تخته باالی حلقه را لمس میاقدام به شوت می   A1ثانیه زمان در کوارتر چهارم،  38با     مثال: 1. 1 -ج
 کند.قانونی است، بنابراین تخلف تداخل را اعالم نمی  B1شود. تصمیم داور این است لمس توپ توسط لمس می  B1توسط 
 توان از سیستم بازبینی فوری استفاده کرد که داوران تخلف تداخل را اعالم کرده باشند.زمانی می   تفسیر:

کند. توپ تخته باالی سطح باشد، خطا میکه در حال شوت می   A1ثانیه زمان در کوارتر چهارم، بر روی  36با     مثال: 7.  1 -ج
توپ را   B1کند. داوران در مورد اینکه شود. داور تخلف تداخل را اعالم نمیلمس می  B2کند و سپس توسط حلقه را لمس می

 لمس کرده، مطمئن نیستند.
 داوران تخلف تداخل را اعالم کرده باشند.توان استفاده کرد که از سیستم بازبینی فوری، زمانی می    تفسیر:

توپ   B2کند. امتیازی است، خطا می 0که در حال شوت    A1بر روی   B1ثانیه زمان در کوارتر چهارم،  38با     مثال: 8.  1 -ج
شود. داوران در رابطه با اینکه کند. توپ وارد سبد نمیکند. داور تخلف تداخل اعالم میرا در مسیرش به سمت سبد لمس می

 باشند.غیرقانونی بوده، مطمئن نمی B2لمس توپ توسط 
 B2 ای اینکه تخلف تداخلدهد تصمیم گرفتن بردقیقه یا کمتر را نشان می 0در کوارتر چهارم زمانی که ساعت بازی     تفسیر:

 توان از سیستم بازبینی فوری استفاده کرد.به درستی اعالم شده می
توپ را در مسیر نزولی لمس کرده است، تخلف تداخل به قوت خود باقی است. به   B2اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند که 

A1    امتیاز داده شود. همچنین  0بایدA1    باید یک پرتاب آزاد انجام دهد و بازی به طور معمولی بعد از آخرین پرتاب آزاد ادامه
 یابد.

باید    A1توپ را در سیر صعودی آن لمس کرده تصمیم تخلف تداخل باید لغو شود.   B2اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند که 
 یابد.رتاب آزاد ادامه میبازی به طور معمولی بعد از آخرین پپرتاب آزاد انجام دهد. 0
شود. تیم یک پرتاب به داخل داده می Aرود. به تیم در کوارتر چهارم، توپ به خارج از زمین بازی می 1:37با     مثال: 9.  1 -ج
A  باشد، مطمئن نیستند.داوران در مورد اینکه کدام بازیکن مسئول تخلف اوت می می کند. تایم استراحتدر خواست 

توان از سیستم بازبینی فوری برای تشخیص دهد، میدقیقه یا کمتر را نشان می 0در کوارتر چهارم، زمانی که ساعت بازی    تفسیر:
اینکه کدام بازیکن مسئول تخلف اوت است، استفاده نمود. تا زمانی که استفاده از سیستم بازبینی فوری تمام نشده و داور تصمیم 

 یقه تایم استراحت شروع نخواهد شد.نهایی را اعالم نکرده است یک دق
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  B1و   A1خورد که  از زمان بازی در کوارتر اول، توپ بر روی زمین، نزدیک به خط کناری غل می 5:53با    مثال: 11.  1 -ج
شود. داوران پرتاب به داخل داده می Aرود. به تیم کنند. توپ به خارج از زمین بازی میتالش می آنبرای به دست آوردن کنترل 

 باشند.در مورد اینکه کدام بازیکن مسئول تخلف اوت است، مطمئن نمی
در این زمان امکان استفاده از سیستم بازبینی فوری وجود ندارد. برای تشخیص اینکه کدام بازیکن مسئول تخلف اوت    تفسیر:

 دهد.دقیقه یا کمتر را در کوارتر چهارم نشان می 0تفاده کرد که ساعت بازی اساز سیستم باز بینی فوری  توان است، زمانی می
توپ را به خارج   B1دهد. پاس می  A2 نزدیک به خط کناری توپ را به    A1وقت اضافه اول،  1:45در زمان     مثال: 11.  1 -ج

 پاس دهد، خارج از زمین بوده، مطمئن نیستند.  A2 قبل از اینکه توپ را به    A1زند. داوران در مورد اینکه از زمین می
فوری  توان از سیستم بازبینیگیری در مورد اینکه توپ یا بازیکن به خارج از زمین بازی رفته است، نمیبرای تصمیم   تفسیر:

 استفاده کرد.
 
 . در هر زمان از بازی4
   A1شود. داوران از اینکه وارد سبد می   A1کند. شوت بر روی او خطا می  B1باشد که در حال شوت می  A1     مثال: 1.  4 -ج

 ، اقدام به شوت خود را آغاز کرده بود، مطمئن نیستند. در هنگام وقوع خطا
توان از خطا شده است، در هر زمان از بازی، نمی   A1گیری برای اینکه روی بازیکن شوت کننده به منظور تصمیم     تفسیر:
 م بازبینی فوری استفاده کرد.سیست

شود. داوران در مورد اینکه در وارد سبد می  A1کند. شوت خطا می   A1بر روی بازیکن در حال شوت   B1    مثال: 1.  4 -ج
 رها شده، مطمئن نیستند.   A1، توپ از دست  B1هنگام وقوع خطای 

ی ز، توپ از دست او رها شده است، در هر زمان از با  A1گیری در مورد اینکه قبل از وقوع خطا بر روی برای تصمیم    تفسیر:
 توان از سیستم بازبینی فوری استفاده کرد.نمی

شود میلمس  B2یا  A2 کند و موقعی که توسط کند. توپ به حلقه برخورد میامتیازی می 3اقدام به شوت   A1  مثال: 1.  4 -ج
 امتیازی مطمئن نیستند. 3یا  0شود. داوران در مورد گل هنوز شانس ورود به سبد را دارد. توپ وارد سبد می

توان از سیستم شود در هر زمان از بازی نمیلمس می B2یا  A2 زمانی که توپ هنوز شانس ورود به سبد را دارد و توسط    تفسیر:
 بازبینی فوری استفاده کرد.

 توان از سیستم بازبینی فوری استفاده کرد.امتیازی محسوب شود، در هر زمان از بازی می 3یا  0نکه گل برای ای
شود. داوران در مورد اینکه داده می   A1پرتاب آزاد به 3کند. خطا می   A1بر روی بازیکن شوت کننده   B1    مثال: 4.  4 -ج

 امتیازی انجام شده، مطمئن نیستند. 3از منطقه    A1شوت 
 توان از سیستم بازبینی فوری استفاده کرد.پرتاب آزاد اعطا شود، در هر زمان از بازی می 3یا  0برای اینکه     تفسیر:

باشد. در برای پرتاب به داخل می   A1ثانیه مانده به پایان کوارتر چهارم، توپ در دستان یا در اختیار  42در     مثال: 5.  4 -ج
شود. داوران در این مورد که در هنگام وقوع اعالم می  B2کند. خطای غیرورزشی برخورد می A2 با   B2این زمان در زمین بازی 

 قرار داشته، مطمئن نیستند.  پرتاب کننده به داخل،  A1خطا توپ هنوز در دستان 
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توان از سیستم بازبینی فوری خطای شخصی، در هر زمان از بازی می به به منظور کاهش جریمه خطای غیرورزشی    تفسیر:
 استفاده کرد.

اتفاق افتاده است و   B2اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند قبل از اینکه توپ از دست پرتاب کننده رها شده باشد، خطای 
 ست.به قوت خود باقی ا B2خطای غیرورزشی 

  B2اتفاق افتاده است خطای   B2اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند، بعد از اینکه توپ از دست پرتاب کننده رها شده، خطای 
 یابد.به خطای شخصی کاهش می

  B1شود. داوران مطمئن نیستند که ، با خطای غیرورزشی جریمه می  A1به دلیل ضربه زدن با آرنج به   B1     مثال: 1.  4 -ج
 ضربه زده باشد.   A1با آرنج خود به 

ینی توان از سیستم بازبمی فنی در هر زمان از بازی، به منظور کاهش خطای شخصی، غیرورزشی یا دیسکالیفه به خطای    تفسیر:
 فوری استفاده کرد.

 فنیبه خطای   B1برخورد نداشته است، خطای غیرورزشی    A1به   B1اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند که چرخش آرنج 
 شود.تغییر داده می

شود. داوران از اینکه این خطا، غیرورزشی باید یا اینکه اصالً خطایی با یک خطای شخصی جریمه می B1    مثال: 7.  4 -ج
 اتفاق نیفتاده باشد، مطمئن نیستند.

اده توان از سیستم بازبینی فوری استفگرفتن افزایش خطای شخصی به غیرورزشی، می در هر زمان از بازی برای تصمیم    تفسیر:
 کرد.

 توان خطای شخصی را لغو کرد.هر چند، اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند که هیچ برخوردی اتفاق نیفتاده است، نمی
 B2یکن مدافعی بین او و سبد حریف نیست. زند و هیچ بازدر ضدحمله به سمت سبد حریف دریبل می  A1     مثال: 8.  4 -ج

 شود.می  A1کند و باعث برخورد از کنار با برای رسیدن به توپ از دست خود استفاده می
 به درستی اعالم شده، مطمئن نیستند. B1شود. داوران از اینکه خطای غیرورزشی اعالم می B1خطای غیرورزشی 

وان از تدر هر زمان از بازی، برای تصمیم گرفتن کاهش خطای غیرورزشی به شخصی یا افزایش آن به دیسکالیفه می   تفسیر:
بوده است،  B1مسئول برخورد با ضربه به دست   A1سیستم بازبینی فوری استفاده کرد. اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند که 

 تغییر داده شود.  A1تواند به خطای مهاجم خصی کاهش یابد، اما نمیتواند به خطای ش، میB1خطای غیرورزشی مدافع 
به غیرورزشی افزایش یابد، شک  B1کند. داوران در مورد اینکه خطای خطا می  A1بر روی دریبل کننده  B1     مثال: 9.  4 -ج

 کنند.می
توان از سیستم بازبینی فوری گرفتن افزایش خطای شخصی به غیرورزشی، می در هر زمان از بازی، برای تصمیم     تفسیر:

تواند به خطای نمی  B1بوده، خطای مدافع   B1مسئول برخورد با    A1استفاده کرد. اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند که 
 تغییر کند.  A1مهاجم 

   A1بر روی   B1شود و به دنبال آن خطای غیرورزشی مرتکب تخلف تراولینگ می  A1بازیکن دریبل کننده،      مثال: 11.  4 -ج
 به درستی به عنوان غیرورزشی اعالم شده است، مطمئن نیستند.  B1شود. داوران در مورد اینکه خطای اعالم می

خطای غیرورزشی به شخصی و یا افزایش آن به دیسکالیفه گیری برای کاهش در هر زمان از بازی، به منظور تصمیم    تفسیر:
 توان از سیستم بازبینی فوری استفاده کرد.می
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 غیرورزشی بوده، خطای اعالم شده به عنوان غیرورزشی به قوت خود باقی است.  B1اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کنده خطای 
خطای شخصی بوده است، با توجه به اینکه این خطا بعد از تخلف به عنوان   B1اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند خطای 
 تراولینگ رخ داده است، باید صرف نظر شود.

که همچنان در حال    A1بر روی   B2شود، در ادامه مرتکب خطا می   A1بر روی بازیکن در حال شوت   B1    مثال: 11.  4 -ج
، غیرورزشی بوده است، مطمئن  B2شود. داوران از اینکه خطای دهد، توپ وارد سبد نمیشوت است، خطای غیرورزشی انجام می

 نیستند.
گیری برای کاهش خطای غیرورزشی به شخصی یا افزایش آن به دیسکالیفه در هر زمان از بازی، به منظور تصمیم    تفسیر:

 یستم بازبینی فوری استفاده کرد.توان از سمی
 0باید    A1 غیرورزشی بوده، خطای غیرورزشی به قوت خود باقی است.  B2اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند که خطای 

پرتاب آزاد بدون ریباند به دلیل خطای  0باید    A1انجام دهد. همچنین  B1پرتاب آزاد بدون ریباند به دلیل خطای شخصی 
باید  Aاز محل پرتاب به داخل در زمین جلو ادامه یابد. تیم  Aاقدام نماید. بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم   B2غیرورزشی 

 ثانیه زمان داشته باشد. 14
، شخصی بوده است، به دلیل اینکه بعد از وقوع خطای اول رخ داده است باید  B2اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند که خطای 

 پرتاب آزاد آخر به طور معمولی ادامه یابد. بعد ازانجام دهد و بازی   B1پرتاب آزاد به دلیل خطای  0باید    A1صرف نظر شود. 
بر روی   B1شود. در کوارتر چهارم، جریمه می  A2 با یک خطای غیرورزشی بر روی   B1در کوارتر سوم،     مثال: 11.  4 -ج

A1   کند. داوران در مورد اینکه خطای که شوت موفق انجام داده، خطا میB1   .باید به غیرورزشی افزایش یابد، مطمئن نیستند
 شود.جریمه می فنی با خطای  B1کنند، در زمانی که داوران از سیستم بازبینی فوری استفاده می

به دلیل دومین خطای   B1غیرورزشی بوده است.    A1بر روی   B1کند که خطای سیستم بازبینی فوری تأیید می     تفسیر:
 Bباید صرف نظر شود و نباید برای او یا سرمربی تیم  B1ی فنشود. از خطای غیرورزشی به صورت خود به خود از بازی اخراج می

انجام دهد. بازی با پرتاب به داخل   B1باید یک پرتاب آزاد بدون ریباند به دلیل خطای غیرورزشی    A1. شود در نظر گرفته 
 ثانیه زمان داشته باشد. 14باید  Aیابد. تیم از محل پرتاب به داخل در زمین جلو ادامه می Aتوسط تیم 

در این می زند.  به سمت زمین جلو دریبل   A1دوم باقی مانده است، کوارترثانیه از زمان بازی در  40.0   مثال: 11.  4 -ج
 ثانیه خاموش شده اند و کار نمی کنند.  04لحظه داوران متوجه می شوند که ساعت بازی و دستگاه 

،در ه شود ادبه منظور تعیین اینکه چه مقدار زمان باید بر روی هر دو دستگاه نشان د .بازی باید بالفاصله متوقف شود    تفسیر:
و از نزدیکترین  A با پرتاب به داخل برای تیم ستیسیستم بازبینی فوری می تواند استفاده شود.بازی بایهر زمان از بازی از 

 ثانیه را در اختیار خواهد داشت. 04زمان باقی مانده از  A تیم ادامه پیدا کند. ،ف شده بودقجایی که متو

بازیکن   A2 داوران در مورد اینکه دومین پرتاب آزاد خود را انجام می دهد.توپ وارد سبد می شود.   A2    مثال: 14.  4 -ج
 .مطمئن نیستند ،می داده استکه باید پرتاب آزاد را انجام  بودهصحیح 



    

 

ویرایش دوم– 0201ژانویه  1  127از 127  صفحه  

سپری شدن از یک فاز بازی به دنبال وقوع  رها شدن توپ در پرتاب آزاد نخست از دست پرتاب کننده و تا قبل از   :فسیرت
در هر زمان از بازی به منظور تشخیص پرتاب کننده صحیح پرتاب های آزاد ، می توان ازسیستم بازبینی فوری استفاده  اشتباه،

  کرد.
ازه دادن  به با اج یک اشتباه قابل تصحیح در رابطهکند ، نده نادرست پرتاب آزاد را تائید پرتاب کن اگر سیستم بازبینی فوری 

،صرف نظر از اینکه گل شده  A2 توسط  یک بازیکن نادرست  برای اقدام  پرتاب آزاد روی داده است .پرتاب های آزاد انجام شده
 B ،04تیم  ادامه یابد.از امتداد خط پرتاب آزاد در زمین عقب  Bیا خیر ، باید لغو گردد . بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم 

 ثانیه زمان دارد.
                          بازیکنان بیشتری وارد درگیری به دنبال آن  یکدیگر می کنند وبه  مشت زدنشروع به  B1و   A1  مثال: 15.  4 -ج

 نظم را در زمین بازی برقرار می کنند.  داورانمی شوند. بعد از چند دقیقه، 

که در طول درگیری وارد زمین بازی  شخیص اعضاء و همراهان تیم می توانند برای ت داورانزمانی که نظم برقرار شد،     :فسیرت
 از موقعیت درگیری، تصمیم نهایی توسط قطعی استفاده کنند. بعد از جمع آوری شواهد واضح و  فوری بازبینیسیستم  شدند، از 

   . گرددمی  اعالمهر دو تیم  سرمربیگزارش داده می شود و به  منشیداور در مقابل میز 

دو بازیکن حریف به حالت پرخاشگرانه شروع به صحبت می کنند و آرام به یکدیگر مشت می زنند.داور     مثال: 11.  4 -ج
 بازی را متوقف می کند. بعد از برقراری نظم در زمین بازی ،داوران در مورد بازیکنان درگیر مطمئن نمی باشند.

که نظم برقرار شد، داوران می توانند در هر زمان برای تشخیص بازیکنان که در طول درگیری فعال بودند  از   هنگامی    :فسیرت
سیستم بازبینی فوری استفاده کنند. بعد از جمع آوری شواهد واضح و قطعی  از موقعیت درگیری، تصمیم نهایی توسط داور در 

   هر دو تیم اعالم می گردد. مقابل میز منشی گزارش داده می شود و به سرمربی 
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