
  سه نفره فیبا  خلاصه قوانین بسکتبال

 وغ برزمینیترجمه: فر

 

 زمین و توپ
 متر است. 55متر در  51نفره، ابعاد قانونی زمین بسكتبال سه 

 براي بانوان و آقایان در هر رده سنی استفاده شود. نفرهباید از توپ قانونی بسكتبال سه 

 اعضا تیم

 4 بازیكن 

 3  + تعویض 5بازیكن 

  هاي رسمی فیبا شروع شود.  بازیكن در رقابت 3توجه: بازي باید با 

 داور 2حداکثر  داور

 ( ساعت شوتمنشی، مسئول تابلوي امتیازات، مسئول ) داور 3حداکثر  میز داوری

 

 زمان استراحت
 اي دارد. ثانیه 33هر تیم یک زمان استراحت دارد 

در اولین فرصتی که  وجود دارد. یكی زمان استراحت تلویزیونی 2 اي فیبا)در رقابت هاي حرفه

 ( 3:16 زمان و دیگري پس از توپ مرده باشد 9:16پس از 

 مالکیت اولیه
 شود.اولین مالكیت توسط پرتاب سكه تعیین می

اگر بازي به وقت خواهد یا میکه مالكیت توپ را در ابتداي بازي کند انتخاب می )برنده سكه

 خواهد.( مید، در شروع وقت اضافه مالكیت را واضافه کشیده ش

 

 امتیازات
 5 امتیاز براي پرتاب داخل قوس و آزاد 

 2 امتیاز براي پرتاب خارج از قوس 

زمان بازی و محدودیت 

 امتیازات

 است.مفید  دقیقه 53زمان قانونی 

 امتیاز  25محدودیت امتیاز: در وقت معمول بازي 

تذکر: در صورتی که برگزارکننده با محدودیت زمانی روبرو باشد، پیشنهاد فیبا براي 

 هاي فوق چنین است: محدودیت

 امتیاز  53-دقیقه 53

 امتیاز  51-دقیقه 51

 امتیاز  25-دقیقه  25

 برنده بازي است.کسب کند، اولین تیمی که دو امتیاز  وقت اضافه

 ساعت شوت
 ثانیه 52

 دست ثانیه ي آخر را بشمارد و با علامت 1در دسترس نباشد، داور باید ساعت شوت توجه: اگر 

 نشان دهد.

خطا روی  جریمهپرتاب آزاد 

 شوت

 2  رخ دهدپرتاب آزاد، اگر خطا بر روي پرتابی که از پشت خط قوس انجام شده 

  پرتاب آزاد 5در غیر این صورت 



 خطاي تیمی 9 محدودیت خطا برای هر تیم

 جریمه برای خطاهای تیمی

 9و  8، 7
 پرتاب آزاد 2

خطای تیمی  01جریمه برای 

 به بعد
 پرتاب آزاد + مالكیت توپ 2

 شود.پرتاب آزاد، مالكیت توپ عوض نمی 5 جریمه برای خطای فنی

 خطای نخستین جریمه برای

 غیرورزشی

 2 مگر این که خطاي تیمی دهم باشد یا بیشتر.؛کند پرتاب آزاد، مالكیت تغییر نمی 

 2 شود.خطاي تیمی محسوب می 

سکالیفه و یجریمه برای د

دومین خطای غیرورزشی 

 یک بازیکن

 2 پرتاب آزاد + مالكیت توپ 

 2 شود.خطاي تیمی محسوب می 

 

مالکیت توپ بعد از پرتاب 

 موفق

 مالكیت توپ با مدافع است. 

 .توپ با دریبل یا پاس باید به پشت قوس آورده شود 

 ندارد.را زیر حلقه  منطقهنوشارژ  دایره ينیمتوپ در لمس  تیم مدافع اجازه 

 تبادل توپ پشت قوس )در بالاي زمین بازي( به دنبال توپ مرده

به دنبال ریباند و توپ 

 دزدی تیم مدافع
 قوس برده شود. تپاس به پشتوپ با دریبل یا 

به دنبال موقعیت توپ 

 مشترک
 مالكیت با مدافع

 

 هاتعویض

 در زمان مرده توپ یا قبل از تبادل توپ 

 تواند وارد زمینتیمی خود از خط انتهایی روبروي سبد میبازیكن تعویضی بعد از خروج هم 

 شود.

  یا میز نیست.براي تعویض نیاز به اعلام تعویض یا علامت به داور زمین 

 


