راهنمای داوران فیبا
تکنیک های انفرادی داوری
نسخه  1.1الف
مترجم :مهندس الهه محمدی خواه

پیش گفتار
بسکتبال ،به عنوان یک بازی  ،یک مهارت پیش رونده است و هر روز هم سرعت بیشتری می گیرد .این یک
روند پیشرفت محیطی طبیعی بی قید و شرط است که تحول نامیده می شود .بازی و علی الخصوص داوری
نسبت به  10سال پیش کامال تغییر کرده است .در حال حاضر داوران رده باال خودشان را با سرعت حداقل به
اندازه سرعت تغییرات خود بازی ارتقا می دهند و هر ساله عملکرد با استانداردهای باالتری مورد انتظار است.
سرعت باالی تغییرات مستلزم انطباق یافتن با این جمله است که " هر آنچه که تا دیروز تا حد انتظار خوب
به حساب می آمد ،امروز استاندارد محسوب شده و فردا زیر کیفیت متوسط خواهد بود " .
این راهنما سایر راهنماهای فنی فیبا برای داوری را تکمیل می کند .راهنمای تکنیک های انفرادی داوری،
بنیان داوری موفق بسکتبال را ارائه می کند یعنی قضاوت یکی از شرایط بازی در یک زمان.
محتوای این کتابچه راهنما  IOTباید به عنوان استاندارد اصلی رویه های فنی و مکانیک داوری قرار در نظر
گرفته شود که توسط هر داور در زمین اجرا می شود و داوران در سطح فیبا باید با چگونگی آن آشنا باشند.
برای افزایش مهارت های انفرادی ( ،)IOTانتظار می رود که داوران در وقت شخصی خودشان و در داخل یا
خارج از زمین بازی این تکنیک ها را بیاموزند و تمرین کنند.
این کار باید در جهت تسلط بر مهارت های شما انجام شود-به خاطر داشته باشید که برای رشد حافظه عضالنی
تمرین و تکرار هزارباره الزم است.این چیزی است که میان یک داور خوب و یک داور رده باالی زبده تفاوت
ایجاد می کند و یک استاندارد سطح عملکرد ،فارغ از بازی و یا محیط ایجاد می کند.
به عالوه عملکرد داوران فیبا ،انواع مختلفی از مباحث پشتیبان مانند سری " خود را بهبود ببخشید " (به طور

مثال موقعیت یابی خود را به عنوان  Leadبهبود ببخشید .) این راهنماها جزییات و فهم بیشتری به جهت
درک بیشتر مطالب عنوان شده در این کتابچه راهنما ارائه می دهند.
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فصل 1
 .1کلیات
 1.1داوری بسکتبال
به طوور کلوی ،داوری رشوته هوای ورزشوی چوالش برانگیوز اسوت بوه خصووص بوازی بسوکتبال-مخصوصوا
زمانیکووه  10ورزشووکار در محوودوده جریمووه بووا سوورعت در حووال حرکووت هسووتند .طبیعتووا بووازی تغییوور
کوورده اسووت و در واقو زمووین بزرگتوور شووده اسووت ،نووه اینکووه انوودازه هووای زمووین بزرگتوور شووده باشوود ،از
لحاظ بازی و داوری ایون تغییور صوورت گرفتوه اسوت .بوا توجوه بوه اینکوه هور بوازیکن موی توانود در هور
موقعیت بوازی کنود ،شورایط هوای متفواوت بوازی در هموه جوای زموین پخوش شوده و اتفواق موی افتود.
طبیعتا ایون موضووع مقتضویات جدیودی را بورای داوری بسوکتبال فوراهم موی آورد .خووب اسوت بوه یواد
داشته باشید که بهبوود روزانوه نبایود بوه عنووان پیشورفت واقعوی در نظور گرفتوه شوود بلکوه صورفا بورای
همگامی با توسعه بازی طراحی شده است-بوه ایون موضووع تحوول موی گوینود و چوه موا بخوواهیم یوا نوه
اتفاق می افتد.
گوواهی ایوون تمایوول وجووود دارد کووه داوری بسووکتبال بووه عنوووان ترکیووب پیچیووده ای از مهووارت هووای
مختلف تعریف شود .درست است کوه یوک داور بایود تواناهوایی زیوادی داشوته باشود ،اموا در نهایوت هموه
این توانوایی هوا بوه هودب کسوب یوک چیوز خوتم موی شووند-آموادگی بورای قضواوت بوازی یوا مودیریت
شرایطی کوه در حوین بوازی بوه وجوود موی آیند.هموه ی آمووز هوای الزم بایود بور آموادگی بوازی هوا
برای کمک به داوران جهت پرداختن به موقعیت های مختلف در بازی متمرکز باشد.
داوری یعنی:
پیش بینی آنچه که اتفاق خواهد افتاد – ذهنیت فعال
درک آنچه که اتفاق می افتد – دانش بسکتبال
واکنش مناسب به آنچه که اتفاق افتاده است – آموزش تصویر ذهنی
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 2.1تصویر یک داور تراز اول بسکتبال
هنگامی کوه نوبوت بوه اولویوت بنودی بورای آمووز

داوران بورای بوازی هوای فیبوا موی رسود ،فیبوا یوک

قووانون طالیووی دارد-کنتوورل بووازی .کووه ایوون یووک بووازی روان و پویووا را تضوومین مووی کنوود کووه بازیکنووان
بتوانند مهارت هوای بسوکتبال خوود را بوه نموایش بگ.ارنود .ایون تصوویری اسوت کوه فیبوا بوه دنبوال آن
است 2 .یا  3داور معین شده مسئول کنترل بازی هستند.
خوووب اسووت کووه تعریووف کنوویم و بووه خوواطر داشووته باشوویم کووه کنتوورل بووازی و موودیریت بووازی بووا هووم
متفوواوت هسووتند .درنهایووت ایوون داوران هسووتند کووه مسووئول بووازی انوود .آنهووا هسووتند کووه مشووخ

مووی

کنند چه چیز هایی مجاز هستند و چه چیز هایی نیستند -نه کس دیگری.
همانطور که در باال گفته شد ،به هموان انودازه هوم مهوم اسوت کوه داوران بوه گونوه ای بوه نظور بیاینود و
رفتار کنند که نشوان دهنوده مسوئول بوودن آنهوا باشود .داوران بایود ایون پیوام یور کالموی کوه آمواده و
قادر بوه تصومیم گیوری هسوتند را برسوانند .تصومیم گیوری عملکورد اصولی داوری اسوت .داوران بایود در
تصمیم گیری راحت باشند بدون اینکوه در رونود تصومیم گیوری تردیود داشوته باشوند .قطعوا کوه صوحت
این تصمیمات بعد ا ز بازی موی توانود موورد بررسوی قورار بگیورد بنوابراین داوران بایود اطمینوان و اعتمواد
را ابراز کنند و یا حداقل اینگونه نشان دهند تا دیگران به آنها این چنین نگاه کنند (برداشت).
بنابراین فیبا یک موضووع " حضور ر می "
ون " را بوه برناموه هوای آموزشوی خوود اضوافه کورده اسوت .کوه
شامل تمرینات ذهنوی بوا مفهووم " یو یئولره تئو" " موی شوود .ایون موضووع بوا یوک برناموه تربیوت
بدنی ترکیب خواهد شد تا تصوویری از یوک بودن قووی و ورزشوکار متناسوب بوا تصوویر حرفوه ای گوری و
ترویج دهنده کنترل بازی ایجاد کند.

" کنترل کردن یک طرز رفتار است "
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تکنیک های انفرادی
داوری مقدماتی

فصل 2
 .2تکنیک های انفرادی داوری ()IOT
 1.2مقدمه
تکنیک هوای انفورادی داوری مهوم تورین پایوه بورای هوم داوری  2نفوره و هوم داوری  3نفوره موی باشود.
واضووح اسووت کووه در  15سووال گ.شووته تمرکووز بیشووتری بوور داوری  3نفووره وجووود داشووته اسووت ( یعنووی
بوورای حرکووات مکووانیکی داوران در زمووین ) .ایوون موضوووع منجوور بووه دانووش کمتوور در مووورد چگووونگی
داوری فردی در فازهای مختلف بوازی شوده اسوت – در حالیکوه ایون موضووع مهوارت اساسوی اسوت کوه
داوران برای پورداز

و تسوهیل تصومیم گیوری صوحیح بایود داشوته باشوند .ایون هوا مهوارت هوای ذاتوی

 IOTهستند و به طور مشابه به هم داوری  2نفره و هم داوری  3نفره مربوط هستند.

عدم پیروی از اصول ذکر شوده در بواال از دالیول اصولی اتخواذ تصومیمات لوط در زموین بوازی اسوت .بوه
همین سادگی! وقتوی داوران بتواننود پوشوش اولیوه مناسوب بورای هموه ی بوازی هوای واضوح و مشوخ
را داشوته باشوند ،کیفیووت داوری بوه طووور قابول توووجهی افوزایش موی یابوود.این بوازی هووای واضوح اگوور از
دست برونود عوامول تعیوین کننوده ا ی در ذهون موردم هسوتند در موورد اینکوه چوه چیوزی سوطح قابول
قبولی از داوری را تشکیل می دهد.

" پوشش اولیه در بازی های واضح "
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 2.2فاصله و سکون
هدف :تشخیص و درک نقاط کلیدی و تااییر ففا فاصاله مناساب از باازی و یابات باود در
هنگام داوری مسابقات رقابتی.
داوران زیادی هستند کوه تمایول دارنود فکور کننود حرکوت بوه بواال و پوایین زموین بوازی و زیواد نزدیوک
شدن به بازی به آنها کمک می کند که تصمیم درست بگیرند.
بنابراین ما باید متوجه دو نکته باشیم و روی آنها تمرکز کنیم:
 .1فاصله – هنگام قضواوت بوازی مهوم اسوت کوه بودون نزدیوک شودن زیواد ،فاصوله مناسوبی را از
بازی حفظ کنیم .داور موی توانود دیودگاه خوود را از دسوت بدهود زیورا هموه حرکوات سوری تور
به نظر می رسند .تصوور کنیود کوه بوازی را از طبقوه بواالی جایگواه تماشوا موی کنیود و خواهیود
دید که حرکات بازیکنوان کنودتر از سوطح زموین خواهود بوود .در واقو فقوط ایون گونوه بوه نظور
می رسد و واضح است که واقعا این نیست.
 .2سکو – ا لب داورانی کوه درگیور بوازی هسوتند ،آگواه نیسوتند کوه هنگوام شوروع فعالیوت هوا
در حال حرکت هستند یا نه .معموال گفتوه موی شوود کوه اگور موی خوواهیم روی چیوزی تمرکوز
کنیم بهتر است که اینکوار را در حالوت بابوت انجوام دهویم .هموین دو اصول در موورد داوری هوم
اعمال می شود.
اگر یک داور فاصله مناسب با بازی را حفظ کند ( 3تا  6متر):
الف) احتمال سوت احساسی و واکنشی کاهش پیدا می کند.
ب) او می تواند دیدگاه خود را حفظ کند چون حرکات آهسته تر به نظر می رسند.
ج) او می تواند یک زاویه دید گسوترده را حفوظ کنود کوه باعوث موی شوود بازیکنوان بیشوتری را
در میدان دید خود ببیند.
د) او موی توانوود دیود وسووی تووری داشوته باشوود ( بووازی هوای بعوود را دنبووال کنود ،سوواعت هووا را
کنترل کند ،جای بقیه داوران را تشخی

دهد).

اگر یک داور حین قضاوت بابت باشد:
الف) چشم هایش باال و پایین نمی شوند و تمرکز وی افزایش می یابد.
ب) امکووان اتخوواذ تصوومیم صووحیح توور بووا توجووه بووه اینکووه تمرکووز بیشووتری وجووود دارد ،بیشووتر
است.
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مهم است که یک داور بایود حرکوت کنود توا در محول مناسوبی قورار بگیورد توا فاصوله را ببینود ( ایون از
تعیوین موقعیوت متفوواوت اسوت ).ا و بایود در سووری تورین حالووت ممکون صوورت بگیوورد .متوقوف شوووید،
نگاه کنید و تصمیم بگیرید.
شکل :1
فاصله مناسب زاویه گسترده تری را
ایجاد می کند و داور می تواند به طور
همزمان بازیکنان بیشتری را در میدان
دید خود ببیند .مثال :در ردیف اول 2
بازیکن ،ردیف دوم  3بازیکن ،ردیف سوم
 4بازیکن و  . ...مجموعا  26بازیکن از 36
بازیکن (. )%72

 3.2داوری دفاع
هدف :جهت تشخیص اولویت اول هنگام تجزیه و تحلیل بازی تک به تک.
مفهوم داوری دفاع یکوی از گوشوه هوای قضواوت دقیوق بسوکتبال اسوت .اصووال ایون بودین معنیسوت کوه
اولویت داور در یک مسابقه رقابتی روی توو ،،بایود تمرکوز و توجوه بور یور قوانونی بوودن دفواع باشود در
حالیکووه بووازیکن حملووه مالووک تووو ،نیووز بایوود در میوودان دیوود شووما قوورار داشووته باشوود .داور بایوود در
موقعیتی قرار بگیرد که به وی اجازه بدهد تا بازیکن دفاع را به وضوح ببیند.

ت.کر :ما فاصله بین بازیکنوان را داوری نموی کنویم ،موا خوود دفواع را داوری موی کنویم – اموا شوما بایود
در موقعیتی قرار بگیرید که بتوانید فاصله بین بازیکنان را ببینید تا بتوانید دفاع را داوری کنید.

هنگام داوری روی توپ توجه خود را بر غیر قانونی
بودن بازیکن دفاع متمرکز کنید!
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 4.2توجه به بازی
هدف :درک چگونگی افزایش کنترل کیفیت در شرایط های بازی.
برخی مواق  ،داوران یک خطوای واضوح را از دسوت موی دهنود .متاسوفانه معمووال بوه نظور موی رسود کوه
تنها کسانیکه در ورزشگاه ایون خطوای واضوح را از دسوت داده انود  2یوا  3داور زموین کوه صواحب سووت
هستند ،می باشند .نکته کلیودی بورای تشوخی

صوحیح ایون موقعیوت هوای واضوح ،اتخواذ یوک انضوباط

حرفه ای اسوت – یعنوی اینکوه هربوار بوازی را داوری موی کننود صوبور و مراقوب باشوند .انتظوار موی رود
کووه داوران " تووا ته"یوواا یتاهاو

تووا ی"رجووب زوواما زداه و " ( یعنووی چشووم و توجهشووان بووه بووازی باشوود

تا زمانیکه به پایان برسد ).
در عمل داوران باید این استراتژی ها را به کار ببرند:
الف) از نظر فکری تمرکزشان را روی بوازیکن موداف بگ.ارنود توا زمانیکوه بوازی بوه اتموام برسود
مثال بازیکن شوتیست فرود بیاید و مداف نفوذ کننده نیز فرود بیاید.
ب) حرکووت بوودنی نداشووته باشووند .داور تریوول سوونتر ( )Trail / Centreدر حووین شوووت
یک گام به عقب بردارند – ایون احتموال بورای داور بوه وجوود موی آیود کوه قبول از اینکوه توو،
وارد سووبد شووود یووا توویم مووداف مالکیووت تووو ،را بووه دسووت آورنوود ،از نظوور ذهنووی بووازی را رهووا
کنند.
پردازش بازی ( سوت با طمأنینه )
قبل از اینکوه داور در سووت خوود بدمود بایود کول بوازی را از ابتودا – همانگونوه کوه جلوو موی رود – توا
اتمام آن قبل از اینکوه تصومیم خوود را بگیورد ،پورداز

کنود .ایون بیشوتر منجور بوه اخو .یوک تصومیم

تحلیلی موی شوود توا اینکوه فقوط انتهوای بوازی را ببینود و نسوبت بوه آن واکونش نشوان دهود (تصومیم
احساسی).

11

راهنمای داوران فیبا
تکنیک های انفرادی داوری  /نسخه  1.1الف

 5.2موضع گیری ،زاویه باز ( ֯ ) 45و تنظیمات
هدف :درک تکنیک و ایر افزایش تعداد بازیکنا واقع در میدا دید در تمامی مواقع.
گفتووه شوود کووه داوران همووواره بایوود بووه دنبووال فعالیووت یوور قووانونی بوورای اعووالم باشووند (چیووزی کووه بووه
خوواطر

سوووت بزننوود) .از نظوور منطقووی اگوور داوران تعووداد بازیکنووان بیشووتری را در میوودان دیوود خووود

داشته باشند ،شانس اینکه فعالیت هوای یور قوانونی را ببیننود بوه طوور چشوم گیوری افوزایش پیودا موی
کنوود .یعنووی داورانووی کووه در زمووین بووازی در وضووعیتی قوورار مووی گیرنوود کووه فاصووله مناسووب و زاویووه بوواز
گسووترده ای داشووته باشوود بووه احتمووال زیوواد دارای سووطح بوواالتری از دقووت هسووتند و در نتیجووه عملکوورد
بهتری دارند.
بررسی ها نشان داده است کوه مفهووم حفوظ یوک زاویوه بواز لزوموا توسوط داوران درسوت فهمیوده نشوده
است .معموال داورانوی کوه یوک زاویوه بواز ایجواد کورده انود ،مجوددا حرکوت موی کننود و زاویوه بواز را از
دست داده و در وضعیت خط صاب نسبت به بازی قرار می گیرند.
نکتووه کلیوودی دوم اینسووت کووه داور ) Lead(Lو داور ) Trail(Tدر گوشووه هووای بووازی قوورار بگیرنوود
(بازیکنووان و تووو .)،در ایوون صووورت داوران مووی تواننوود تعووداد بیشووتری بووازیکن را در میوودان دیوود خووود
داشته باشند .بنابراین مهم اسوت کوه داور  Leadدر امتوداد خوط انتهوایی زموین هموراه بوا توو ،حرکوت
کنوود (انعکوواپ تووو )،و داور  Trailهمیشووه پشووت بازیکنووان (بووین آخوورین بووازیکن و حلقووه در زمووین
عقبی) قرار بگیرد .شوکل زیور فوایود در گوشوه هوای بوازی قورار گورفتن و حفوظ زاویوه ֯ 45را نشوان موی
دهد.
شکل :2
مهم است که داور موقعیت و زاویه ای را در
زمین بازی پیدا کند که بتواند تعداد بیشتری
بازیکن را در میدان دید خود داشته باشد .اگر
تعداد بازیکن تحت پوشش در شکل  2را
ببینید متوجه تنظیمات زاویه ֯ 45و در گوشه
بازی قرار گرفتن می شوید .مجموعا 32
بازیکن از  36بازیکن ( )%89تحت پوشش
قرار گرفته اند.

7
12

راهنمای داوران فیبا
تکنیک های انفرادی داوری  /نسخه  1.1الف

اصول تثبیت موقعیت و زاویه باز عبارت است از:
الف) به نقطه مناسبی حرکت کنید و یک زاویه باز ایجاد کنید.
ب) پیش بینی کنید که در کجا قرار بگیرید (از نظر ذهنی یک گام جلوتر از بازی باشید ).
ج) با بازی هماهنگ باشید تا زاویه باز خود را حفظ کنید (یک قدم این طرب ا یک قدم آن طرب).
د) همواره با هدب حرکت کنیدا بدانید کجا باید بروید و چرا.
ه) دقیقوا بودانیود کجوا بوایود برویود توا در موقعیتی قرار بگیریود کوه بوازی را داوری کنیود (این از محودوده
کار متفاوت است).
و) اگر موقعیت اولیه شوما صوحیح باشود – نیاز کمتری به حرکت اسوت ،اما کامال یابت نباشوید ( شوما
باید دائما موقعیت خود را با توجه به بازی و حرکت بازیکنان تنظیم کنید ).

 6.2مذاکرات قبل از بازی و استفاده از نرم افزار FIBA IREF PG
هدف :جهت دانسات اینکه چه موواوتاتی باید در مکاکرات قبل از بازی مورد بحق قرار بگیرد و
نرم افزار چه کارکرد هایی را در اختیار قرار می دهد.
م.اکرات قبل از بازی کامال الزم و ضوروری اسوت .ایده اصولی اطمینان از این اسوت که شوما و همکارانتان در هنگام
داوری بازی با هم تفاهم داشته باشید.این موضوع کار گروهی خوب و داوری خوب را ترویج می دهد.

تعدادی موضوع کلی برای م.اکرات قبل از بازی شامل:
 -1حیطه مسوئولیت خود را در زمین بشوناسوید و از اینکه همزمان دو داور تو ،و بازیکنان اطراب آن را
تحت کنترل داشته باشند خودداری نمایید.
 -2زمانی که وظیفه اصلی شماست  ،بازی دور از تو ،را قضاوت نمایید.
 -3زمانی که دو داور همزمان سووت میزنند قبل از نشوان دادن عالئم با همکار خود ارتباط چشومی برقرار
نمایید.به خاطر داشوته باشوید :مسوئولیت اصولی با داوری اسوت که به بازی نزدیک تر اسوت یا بازی به
سمت او حرکت می کند.
 -4در صوورت نیاز در موقعیت های تو ،به بیرون رفته کمک دهید اما فقط زمانی که همکارتان از شوما
درخواست کمک کرده باشد.به برقراری ارتباط چشمی عادت کنید.
 -5سعی کنید در تمام لحظات تنها محل تو ،و بازیکنان بلکه محل قرارگیری همکارانتان را نیز بدانید.
 -6در شورایط ضود حمله به خصووص زمانی که تعداد بازیکنان مهاجم از مداف بیشوتر اسوت اجازه دهید
نزدیکترین داور تصووومیم بگیرد که خطا اعالم کند یا خیر.زمانی که  10متر یا بیشوووتر از بازی دور
هستید از وسوسه سوت زدن اجتناب کنید.
 -7سووووت خود را برای خطوا فقط زموانی بوه صووودا در آوریود کوه روی عمول توابیر بگو.ارد .تمواپ اتفواقی-
حاشیهای را باید نادیده گرفت .
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 -8اسووتانداردهای خود را در ابتدای بازی تعیین کنید ،در این صووورت کنترل بازی راحت تر می شووود.
بازی خشوون و بیش از حد تهاجمی همیشووه باید جریمه شووود .بازیکنان با روشووی که به آنها اجازه

میدهید بازی کنند سازگار میشوند.
 -9سوعی کنید بهترین موقعیت ممکن و زاویه دید وسوی بین بازیکنان مداف و مهاجم را حفظ نمایید.
با حفظ فاصوله مناسوب و بابت بودن در هنگام گرفتن تصومیم (زدن یا نزدن سووت) به بازی مسولط
باشید.
بورای کموک بوه داوران در ایون زمینوه فیبوا برناموه  FIBA iRef Pre-Gameرا ایجواد کورده اسوت
که می تواند به راحتی در همه جا بورای کموک بوه گوروه داوران بورای آمواده شودن بورای بوازی اسوتفاده
شود .شما می توانید این نرم افزار را از ا ،استور و یا گوگل پلی استور دانلود نمایید.

 7.2سوت زدن  ،تصمیم گیری و برقراری ارتباط
هدف :جهت دانست چگونگی سوت زد و بالفاصاله اتاالم تصامیم باه صاورت شافاهی و باا
استفاده از تالئم استاندارد دست.
گاهی اوقات ما ارز تکنیک های سواده آسوان را در ایجاد پایه های محکم قضواوت موفق بسوکتبال در سوطح
باال را دست کم می گیریم.
هنگام دمیدن در سوووت داوری( سوووت بدون نخود =  ) pea-less whistleمهم اسووت که در مدت زمان
کوتاهی هوای ( نیروی )کافی وارد سووت کنید.این باعث ایجاد یک صودای قاط قوی می شوود .با توجه به نیاز
به برقراری ارتباط شفاهی برای اعالم تصمیم بعد از زدن سوت ضروری است که مقداری هوا در ریه های خود
حفظ کنیم.
بنابراین نکات کلیدی زیر مهم هستند:
 -1تکنیک چگونه در سوت دمیدن  -دمیدن قوی کوتاه ( فوت ) در سوت  -یک مرتبه.
 -2بعد از زدن سوت بالفاصله سوت را از دهان خارج نمایید ( رها کنید ).
 -3عالئم مرتبط با تصمیم را نمایش دهید.
 -4تصمیم خود را به صورت کالمی اعالم کنید " خطای شماره پنج آبی ،خطای حملها تروالینگ و " ...
 -5هرچه کمتر ،بهتر! کمتر به خاطر بسپارید و وقتی که چیزی را نشان می دهید اعالم می کنید قدرت
آن پیام بیشتر میشود ( کلمات کلیدی و نحوه بیان آنها به وضوح را تمرین کنید ).
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 1.7.2سوت نزد :
داوران فقط باید از عالئم رسوومی اسووتفاده کنند .زمانی که یک داور تصوومیمی در مورد بازی می گیرد و یک
شورایط بدون سووت اتفاق میافتد  ،نباید برای نشوان دادن "بدون سووت" عالمتی را نشوان بدهد یا از عالئم
دیگری اسوتفاده نماید.این امر به ویژه در مواردی که همکار شوما به دلیل داشوتن زاویه متفاوت در یک بازی
یکسان یک عمل یر قانونی را مشاهده می کند و به درستی سوت می زند ،اهمیت دارد.

 2.7.2زد سوت توپ به بیرو رفته:
زمانی که داور سووت تو ،بیرون رفته را میزند همواره باید تصومیم خود را به صوورت شوفاهی نیز اعالم نماید
مثالً همزمان با اینکه جهت را نمایش می دهد بگوید " تو ،آبی ".این موضووووع اگر تصوووادفاً اشوووتباهی در
نمایش جهت اتفاق بیفتد بسیار کارآمد است.

 3.7.2زد سوت خطا:
بسویار مهم اسوت که تصومیم خود را به صوورت کامالً واضوح و سوری به اطالع بازیکنان و سوایر شورکتکنندگان
برسوانید .در شورایط اقدام به شووت افراد بسویار مایل هسوتند که بدانند که پرتاب آزادی در کار خواهد بود یا
خیر .برای این که هیچگونه سوردرگمی پیش نیاید داوران باید بالفاصوله با عالئم مناسوب مجاز تصومیم خود را
اعالم نمایند.

خطا خارج از شرایط اقدام به شوت ()FNAOS

خطا در شرایط اقدام به شوت ()FAOS

ت.کر :این عالئم فقط باید در شرایط اقدام به شوت و یا اقدام به شوت احتمالی استفاده شوند.
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خطای غیر ورزشی – تکنیک 2 – 1 – 0
زمانیکه در شوورایطی که یک خطای
یر ورزشوی محتمل اسوت سووت می
زنیم ،روند زیر می بایسووت اسووتفاده
گردد:
 .0تصوومیم بگیرید که سوووت
بزنید.
 .1ابتودا عالموت خطوا را نشوووان
صفر
دو
یک
دهید( این کار زمان میدهد تا معیارهای مورد اسوتفاده برای خطای یر ورزشوی مورد پرداز قرار
گیرد).
 .2عالمت را به خطای یر ورزشی تبدیل نمایید.
داوران باید از نشان دادن مستقیم عالمت خطای یر ورزشی زمانی که سوت خطا می زنند ،خودداری نمایند.
شوت  3امتیازی  ،خطا و گل
زمانی که خطای بازیکن مداف را در حین شوت میزنید روند زیر باید استفاده گردد:
 .1اقدام به شوت اتفاق افتاده  -عالمت اقدام  3امتیازی.
 .2خطا اعالم می شوووود  -عالمت را به عالمت خطای معمولی تبدیل کنید(از همان دسوووت اسوووتفاده
کنید) .
 .3وارد سبد می شود  -عالمت شوت سه امتیازی موفق.

 8.2عالئم و گزارش دادن
هدف :شاناساایی فازهای مختلف و تکنیکهای داشات تالئم قدرتمند و قاطع به تنوا بخشای از
فضور در زمی بازی.
داوران فقط باید از عالئم رسمی فیبا که در قوانین بسکتبال فیبا قید شده است ،استفاده کنند .این یک نشانه
و نگر حرفهای است که فقط از عالئم رسمی استفاده کنید .عادات و ترجیحات شخصی فقط عدم درک و
نگر حرفهای را نشان می دهد.
زمانی که تصمیم خود را با عالئم نمایش میدهید به خاطر داشته باشید که استفاده از سیگنال ها ذهنیت
قوی بین افرادی که داوران را زیر نظر دارند ایجاد میکند.این یک قطعه از مجموعه کلی ارائه یک تصویر داوری
قابل اعتماد و مقبول است .ما معموال فکر می کنیم که نیازی به تمرین عالئم رسمی نیست اما بسیار ضروری
است.
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یک چک لیست برای استفاده موفق از عالئم:
 .1از عالئم رسمی و مجاز فیبا استفاده کنید.
 .2ریتم
الف) هر سیگنال یک شروع و یک پایان دارد.
ب) وقتی سیگنال را به پایان می رسانید آن را نگه دارید و در ذهن خود بشمارید "یک دو "
 .3عالئم محکم ،پرقدرت ،واضح و قاط (این مورد را در آینه تمرین نمایید).
 .4از هر دو دست برای جهت ها استفاده نمایید بسته به اینکه کدام شانه در جلو قرار دارد.
 .5با هر تیم بازیکن و بازی با استاندارد یکسان برخورد کنید (بدون ا راق).
 .6به خاطر داشته باشید هرچه کمتر بهتر! (بدون تکرار ،یک سیگنال واضح و قوی)
 .7همواره سیگنال خود را به صورت کالمی نیز اعالم نمایید.

 1.8.2گزارش داد
یک چک لیست برای گزار

موفق به میز منشی:

 -1بووه سوورعت بووه نقطووه ای برویوود کووه در آن ارتبوواط بصووری بووا میووز داشووته باشووید .فاصووله را بووه
حداقل برسانید  -به مکان بعدی خود بعد از گزار

فکر کنید.

 -2بایستید ،هر دو پا را کنار هم روی زمین بگ.ارید و نفس بکشید (تعادل بدن  -سطح شانه ها).

 -3ریتم (شروع  -پایان " -یک  -دو" شروع  -پایان " -یک  -دو" شروع  -پایان " -یک  -دو").
 -4تبیین کنید :شماره ،ماهیت خطا و جریمه (پرتاب به داخل یا پرتاب آزاد).

 -5ماهیت خطا باید منطبق بر چیزی باشد که واقعاً در بازی اتفاق افتاده است.
 -6گزار

خود به میز منشی را همزمان شفاهاً نیز اعالم کنید.

خطا با جریمه پرتاب به داخل

 .1شماره

 -شماره 6

 .2ماهیت خطا  -خطای سد
 .3جریمه
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خطا با جریمه پرتاب آزاد

 .1شماره

 -شماره 6

 .2ماهیت خطا  -برخورد یرقانونی به دست
 .3جریمه

 -پرتاب آزاد

خطای طرفی
 .1اشاره به نیمکت تیم الف و گزار
شماره
 .2اشاره به نیمکت تیم ب و گزار
شماره

1

2

 .3نشان دهید که بازی چگونه ادامه
پیدا می کند:
الف .جهت پرتاب به داخل یا
ب .شرایط جامپ بال و جهت
پرتاب به داخل

 -3ب

-3الف

 9.2جامپ بال  /داور فعال (پرتاب توپ)
هدف :جهت شناسایی فازهای مختلف و تکنیک های صحیح در هنگام پرتاب توپ.
موقعیتهای جامپ بال خیلی هیجان انگیز هسوتند اما متاسوفانه گاهی داور اجرا کننده جامپ بال نمی تواند
تو ،را به درسوتی پرتاب کند .آمارها نشوان می دهند که  50درصود تخلفات حین جامپ بال به علت پرتاب
ضووعیف داور اتفاق میافتند .پرتاب تو ،چیزی اسووت که برخالب آنچه که در حال حاضوور وجود دارد باید به
طور منظم آموز

داده شود.

درک این نکتوه مهم اسوووت کوه بوازیکنوان انجوام دهنوده جواموپ بوال تنش دارنود و بوه راحتی در برابر حرکتی کوه
توسوط داور ایجاد شوود واکنش نشوان می دهند بنابراین اجتناب از هرگونه حرکت یر ضوروری بسویار مهم
است.
یک چک لیست برای پرتاب تو ،موفق :
الف .بازیکنان تنش دارند  -از هر حرکت اضافه ای خودداری گردد.
ب .نوع پرتاب تو ،مهم نیست (دو دستی  -باال یا پایین  ،یک دستی  -باال یا پایین).
ج .مهم تر این است که یک حرکت محکم رو به باال برای پرتاب تو ،داشته باشید.
د .سوووطح تو ،در شوووروع  -هر چه تو ،پایینتر باشووود مسوووافت بیشوووتری را برای رسووویدن به
باالترین نقطه باید طی نماید.
ه .سرعت و شدت پرتاب (نقطه شروع پایین تر  -شدت و سرعت بیشتر).
ی .در هنگام انجام پرتاب ،سوت نباید در دهان باشد.
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 10.2جامپ بال  /داور(ان) غیر فعال
هدف :جهت شاناساایی ویایف و تکنیک های مختلف برای داورا غیر فعال در هنگام پرتاب توپ
(داورانی که پرتاب توپ را انجام نمی دهند).
داوران یرفعال (داورانی که پرتاب تو ،را انجام نمی دهند) فقط وظایف بسیار محدودی در شرایط جامپ بال
دارند .با این وجود هر از گاهی ما همچنان شاهد تخلفات آشکار و یا خطای اجرای پرتاب تو ،هستیم که به
درستی داوری نمی شوند.
یکی از دالیل احتمالی این است که داوران یرفعال آمادگی الزم برای واکنش نشان دادن به هر گونه عمل
یر قانونی بازیکنان و یا خطا های اجرای پرتاب تو ،توسط همکارشان را ندارند.
د اشتن ذهنیت فعال نکته کلیدی برای پوشش مناسب و کامل است .داور های یرفعال باید به خود یادآوری
کنند (با خودشان صحبت کنند) تا اقدامات یرقانونی و روند مناسب که در صورت وقوع آنها انجام می شود
را شناسایی نمایند.
یک چک لیست برای پوشش موفق توسط داور(ان) یر فعال:
الف) یک پرتاب ضعیف را اعالم کنید(خیلی پایین  ،یرمستقیم  ،زمان بندی نامناسب) .
ب) در صورتی که تو ،در مسیر باالرونده خود توسط بازیکنان انجام دهنده جامپ بال لمس شود،
تخلف را اعالم نمایید(دزدیدن ضربه).
ج) در صورتی که بازیکنانی که جامپ بال را انجام نمی دهند ،تا زمانی که ضربه قانونی به تو ،انجام
شود خارج از دایره جامپ بال نایستند ،تخلف اعالم کنید .
د) ساعت بازی ( )10:00و ساعت  24بانیه(" )24را کنترل نمایید .مطمئن شوید که زمانی که تخلفی
قبل از ضربه قانونی به تو ،اتفاق میافتد ،ساعتها به حالت اولیه برگردانده شده باشند (ریست شده
باشند).
ه) در شرایط پرتاب به داخل در صورت وقوع تخلف توسط هر یک از بازیکنان انجام دهنده جامپ بال،
اطمینان حاصل کنید که پرتاب به داخل در زمین جلویی و نزدیک به خط نیمه صورت گیرد.
ی) بعد از اینکه هر یک از تیم ها مالکیت تو ،زنده را به دست آورد حتماً بررسی کنید که فلش
مالکیت تناوبی به درستی تنظیم شده باشد.
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 11.2پوشش یک شوت (تحت نظر داشتن بازیکن اقدام کننده)
هدف :جهت هدف جهت داشت پوشش کامل در تمام موقعیت های اقدام به شوت.
داوران باید پوشش کامل موقعیت های واضح را در اولویت خودشان قرار بدهند .یک شوت یک بازی واضح
است – همیشه ! راه صحیح برای قضاوت یک موقعیت شوت استفاده از تکنیک  3-2-1در موقعیت های اقدام
به شوت است .در صورتی که درست استفاده شود ،این تکنیک می تواند اطالعاتی را در مورد اعالم یک خطای
احتمالی یا گول زدن ) (fakeدر اختیار ما قرار دهد.برای اینکه اقدام یر قانونی باشد باید برخورد وجود داشته
باشد.
تکنیک  3-2-1در موقعیت های شوت:
 .1همیشه مداف را داوری نمایید.
 .2بازی را به ترتیب زیر کنترل نمایید .1 .دست  .2بدن  .3پاها (فرود)
 .3تا زمانی که بازیکن شوتیست به زمین فرود بیاید بازی را تحت نظر داشته باشید.
 .4فقط در این لحظه می توانید توجه خود را به تو ،و ریباند برگردانید.

شکل :3
تکنیک  3-2-1برای پوشش موقعیت های
اقدام به شوت.

20

راهنمای داوران فیبا
تکنیک های انفرادی داوری  /نسخه  1.1الف

 12.2اجرای پرتاب به داخل(به طور کلی و در خط انتهایی زمین جلویی)
هدف :به جهت شناخت مرافال اساتاندارد و روناد اجارای صاحیح بارای کلیاه موقعیتهاای
پرتاب به داخل.
پرتاب به داخل باید یک روند خودکار (حافظه عضالنی) باشد.اگر هر بار و با تکنیک صحیح اجرا شود ،داور
همیشه از لحاظ فیزیکی و ذهنی آماده خواهد بود که کلیه موقعیت هایی که در شرایط اقدام به پرتاب به
داخل اتفاق میافتد را پوشش دهد.
چک لیست روند پرتاب به داخل به طور کلی برای داور اجرا کننده:
 .1همیشه نقطه پرتاب به داخل را تعیین کنید.
 .2از قضاوت پیشگیرانه استفاده کنید مثالً "روی نقطه قرار بگیرید""،بابت بمانید""،حرکت نکنید".
 .3ساعت ها را کنترل کنید.
 .4از بازی فاصله بگیرید و آن را حفظ کنید.
 .5زمانی که تو ،را در اختیار دارید سوت را در دهانتان بگ.ارید.
 .6تو ،را به صورت زمینی به بازیکن پاپ دهید.
 .7شماره قابل دیدن را آ از نمایید.
 .8پرتاب به داخل و سایر اقدامات اطراب آن را مشاهده نمایید.
 .9از عالمت شروع ساعت بازی استفاده نمایید.

ت.کر:وقتی که پرتاب بوه داخول از خوط انتهوایی زموین جلووی صوورت میگیورد ،داور فعوال قبول از قورار
دادن تو ،در اختیار بازیکن در سوت خود می دمد.
نقطه
پرتاب به
داخل

شکل  :4مراحل مختلف روند
صحیح پرتاب به داخل برای
داور اجرا کننده.
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 13.2گول زدن ()Fake
هدف :جهت شناخت اینکه گول زد ) (Fakeچیست و زمانی که اتفاق میافتد چگونه باید شرایط
را مدیریت کرد.
گول زدن ) (Fakeرفتاری است که با روحیه ورزشکاری و بازی جوانمردانه سازگار نیست و به همین دلیل
این داوران هستند که باید این اقدام را زود تشخی داده و آن را سریعاً رف و رجوع نمایند.
گوول زدن ) (Fakeمووقعی اسوت کوه بوازیکنی وانموود میکنود کوه روی او خطوا صوورت گرفتوه اسوت و
یا با حرکات نمایشی ا راق آمیوز سوعی میکنود ایون ذهنیوت را بوه وجوود آورد کوه روی او خطوا صوورت
گرفته و در نتیجوه یوک مزیوت ناعادالنوه کسوب کنود .تو.کر :تموار و خوود را بوه زموین انوداختن یوک
نوع از رفتوار مودافعین اسوت (شوار سود) ولوی در هور صوورت همچنوان یوک گوول زدن ) (Fakeاسوت.
یک گول زدن ) (Fakeبدون هوی برخووردی بوا حریوف یوک گوول زدن ) (Fakeافراطوی بوه شومار موی
آید.
بسیار مهم است که داوران بازی بسکتبال را بشناسند و حرکات فنی و تاکتیک های بازیکنان را بدانند که این
امر به آنها در قضاوت گول زدن ها ) (Fakeبه ویژه در مواردی که بازیکنان تابیر تماپ های حاشیه ای را به
حداکثر می رسانند ،کمک می کند.
وقتی بازیکن در حین بازی گول میزند ) (Fakeداوران باید به بازیکن و سرمربی اخطار دهند .این به منزله
یک اخطار برای آن تیم به شمار میرود .هر تیم حق داشتن یک اخطار را دارد .هر بار که گول زدن )(Fake
توسط همان تیم تکرار شود منجر به یک خطای فنی (تکنیکال) می شود.
هووور گوووول زدن ) (Fakeافراطوووی منجووور بوووه یوووک خطوووای فنوووی تکنیکوووال مسوووتقیم میشوووود
(نیازی به دادن اخطار نیست).
 .1پروتکل دادن یک اخطار استاندارد برای گول زدن) (Fakeحین بازی:
 .aیک اقدام به گول زدن ( )Fakeتوسوط بوازیکن در حوین بوازی صوورت موی گیورد (هوی تووقفی
اتفاق نمیافتد).
 .bعالمت "ساعد را  -باال  -بیاورید" را نشان دهید که نمایانگر اقدام به گول زدن ( )Fakeاست.
 .cبه صورت کالمی نیز تصمیم را اعالم نمایید مثالً "گول زدن ) 8 (Fakeسفید".
 .2پروتکل برای اخطار (در دوره توقف بعدی ساعت  -وقفه بازی):
 .aاخطار را به بازیکن مربوطه و سرمربی و همچنین
همکارانتان را اعالم نمایید.
 .bعالمت "ساعد را  -باال  -بیاورید" و عالمت "خطای فنی
(تکنیکال)" را که به صورت کالمی نیز اعالم میشوند
نشان دهید.
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دو بار

 .3در صورت تکرار اقدام به گول زدن ( )Fakeیا
در صورت گول زدن ( )Fakeافراطی که منجر به
خطای فنی (تکنیکال) می شود سوت بزنید همراه
با:
 .aساعت را متوقف نمایید.
 .bعالمت "ساعد را  -باال  -بیاورید"
را نشان دهید.
 .cدر ادامه عالمت خطای فنی (تکنیکال) را نمایش دهید.

دو بار

برخی از نشانه های گول زدن (:)Fake
▪ فرد گول زننده ( )Fakerابتدا به دنبال برخورد می گردد (او به یک برخورد نیاز دارد تا بتواند اقدام
به گول زدن ( )Fakeبنماید).
▪ سر به عقب می رود (گول زدن ( )Fakeبا سر) وقتی که برخوردی با سر بازیکن اتفاق نیفتاده است.
▪ ایجاد حرکات نمایشی و ا راقآمیز.
▪ نقاط پر و فرود نزدیک به هم هستند.
▪ در هنگام افتادن پاها به باال می روند و دست ها آماده افتادن هستند.
همه حرکات گول زدن ( )Fakeنیستند:
▪ اگر بازیکنی که در حال دریبل است بازوی خود را دراز کند تا فضا ایجاد کند  -این همچنان در اصل
یک خطای حمله است.
▪ اگر یک بازیکن پایش را روی پای بازیکنان دیگر بگ.ارد و تعادلش را از دست بدهد  -این موضوع در
اصل گول زدن ( )Fakeنیست.
بسیار مهم است که کل بازی را ببینید و فقط به واکنش بازیکن توجه نکنید .برخوردهای یر قانونی همچنان
باید به عنوان خطا اعالم شوند ،برخوردهای حاشیه همچنان جزئی از بازی هستند و قانونی هستند .اگر خطایی
در یک بازی اتفاق بیفتد نمی توان در همان بازی یک گول زدن ( )Fakeداشت (در یک بازی هم زمان خطا
و اخطار گول زدن ( )Fakeوجود نخواهد داشت) .خطا = بدون اخطار گول زدن( .)Fakeبدون خطا = اخطار
گول زدن(.)Fake

23

راهنمای داوران فیبا
تکنیک های انفرادی داوری  /نسخه  1.1الف

 14.2کنترل ساعت بازی و ساعت  24ثانیه
هدف:
▪ شناسایی تکنیک صحیح چگونگی کنترل ساتت بازی و ساتت  2۴یانیه.
▪ شناسایی رایج تری ووعیتهای بازی که اشتباهات افتمالی ممک است رخ دهد.
▪ شناسایی روناد و شایوههای صاحیح نحاوه تن ایم مجادد (ریسات) سااتت باازی و
ساتت  2۴یانیه.
امروزه کنترل ساعت بازی و ساعت  24بانیه توسط داوران تبدیل به یک روند استاندارد شده است .پنج سال
پیش این موضوع عمالً وجود نداشت و یا حداقل بسیار نادر بود .قبالً این سوال مطرح میشد که یک داور
چگونه می تواند ساعت ها را تقریباً همیشه تحت نظر داشته باشد و همچنان بر موقعیت های بازی تمرکز
داشته باشد.راز این موضوع در تکنیک صحیح و زمانبندی مناسب است .این موضوع همراه با هزاران بار تکرار
عمل (تمرین) تضمین میکند که به یک مهارت خودکار تبدیل شود (در حافظه عضالنی پرور

می یابد و

حفظ می شود) .نکته اساسی این است که ساعت بازی هر زمان که یک کنترل تیمی جدید به وجود میآید
کنترل میشود.

ت.کر :این تکنیک ها زمانی به کارمی آیند که نمایشگرهای زمان برای داوران قابل دیدن باشند.
فاز 1

بیاموزید که چطور ساتت بازی را کنترل نمایید

ساعت بازی –

ساتت بازی زمانی آغاز می شود که:

چه زمانی باید آ از گردد

 .Aدر حین جواموپ بوال  ،تو ،بوه صوووورت قوانونی توسوووط بوازیکنوان
شرکت کننده در جامپ بال لمس شود.
 .Bبعود از آخرین یوا تنهوا پرتواب آزاد نواموفق کوه تو ،همچنوان زنوده
می موانود ،در زمین بوازی تو ،بوه یکی از بوازیکنوان می خورد یوا
اینکه بازیکنی آن را لمس میکند.
 .Cدر حین پرتواب بوه داخول تو ،بوه یکی از بوازیکنوان درون زمین
بوازی برخورد می کنود یوا توسوووط یکی از بوازیکنوان درون زمین بوه
صورت قانونی لمس می شود.

ساعت بازی –

ساتت بازی زمانی متوقف می شود که:

چه زمانی متوقف می شود

 .Aزموان در انتهوای زموان مجواز یوک کوارتر بوه اتموام برسووود ،اگر کوه
توسط ساعت بازی به صورت خودکار متوقف نگردد.
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ساعت بازی –

 .Bزمانی که تو ،زنده است یک داور در سوت خود بدمد.

چه زمانی متوقف می شود

 .Cتیم مقابل تیمی که درخواست وقت استراحت کرده است ،گل
بزند.
 .Dدر حالی که ساعت بازی دو دقیقه یا کمتر را در کوارتر چهارم و
در هر یک از وقتهای اضافه بازی نمایش میدهد ،هر یک از تیم
ها گل بزنند.
 .Eدر حالی که یک تیم کنترل تو ،زنده را به دست دارد بوق ساعت
 24بانیه به صدا در بیاید.

فاز 2

بیاموزید که هر زما که یک مالکیت جدید تیمی وجود دارد ساتت بازی را کنترل نمایید

تیم یک مالکیت

ساتت بازی را به ذه بسپارید:

تیمی جدید به

 .Aدو رقم آخر ساعت بازی را در ذهن خود داشته باشید.

دست می آورد

 .Bمثالً 6:26

(یک دوره 24

 .Cمثالً  - 6:26موالکیوت تیمی جودیود  -تو ،بوه بیرون می

بانیه جدید)

 26را به ذهن بسپارید.

رود و سواعت  24بانیه به اشوتباه ریسوت می شوود .زمانی
که سوواعت بازی  6:10را نشووان می دهد داور می تواند
زمان باقیمانده  24بانیه را با یک محاسبات ساده ریاضی
به دسووت آورد (26-10=16 .بنابراین  16بانیه سووپری
شوده اسوت) .زمان جدید صوحیح سواعت  24بانیه 8 ،بانیه
می باشد.

موقعیت های
رایجی که
اشتباهات
زمانبندی اتفاق
می افتند

 .Aجامپ بال  -ضربه قانونی (شروع ساعت بازی) و اولین مالکیت (ساعت  24بانیه).
 .Bبازی تو ،به بیرون رفته (توقف ساعت بازی).
 .Cپرتاب به داخل (شروع ساعت بازی).
 .Dبازی ریباند  -مالکیت جدید ( 24بانیه).
 .Eبازی نجات تو ،از به اوت رفتن (اگر کنترل تیمی جدید ایجاد شود یا خیر -
ساعت  24بانیه).
" .Fتو ،سرگردان" ولی هی تغییری در کنترل تیمی اتفاق نیوفتد (ساعت به اشتباه
ریست شده باشد).
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فاز3

بیاموزید که ساتت بازی و ساتت  2۴یانیه را در پایا هر کوارتر کنترل نمایید

کنتووورل تیموووی

وقتی که  2۴یانیه یا  *1۴یانیه یا کمتر به پایا بازی باقی مانده است و

جدیووووووود و 24

یک کنترل تیمی جدید به وجود می آید:

بانیووه  14بانیووه

 .1یکی از داوران این موضوع را با نشان دادن یک انگشت

یووا کمتوور بوواقی
مانووده بووه پایووان
بازی.

اعالم می کند.
 .2بقیه داوران نیز همین عالمت را نشان می دهند (مثل
آینه بازتاب می کنند).
 .3این یعنی ممکن است کوارتر در حین کنترل تیمی این
تیم به پایان برسد.همه داوران باید آماده باشند تا توجه
کامل خود را به ساعت بازی معطوب نگه دارند تا در
صورت وقوع شوت لحظه آخری تشخی

دهند که اقدام

به شوت در زمان بازی صورت گرفته است یا خیر  -یک
امتیاز معتبر یا خیر (امتیاز لغو (کنسل) شده است).
* در صورت ریباند حمله یا پرتاب به داخل در زمین جلویی
با توجه به تفسیر رسمی قوانین فیفا بند .29.2.1
رونووووود کوووووار

 .1داور بالفاصله در سوت خود می دمد و دست خود را باال می آورد.

زمانیکوووه بووووق
پایان بوه صودا در
مووووی آیوووود نور
 LEDدر پایووووان
کووووارتر روشووون
می شود.

 .2اگر امتیاز کسب شوده معتبور اسوت (توو ،قبول از صودای بووق روشون
شدن نوور  ،LEDرهوا شوده اسوت) ،داور دسوتش را بواال نگوه مویدارد و
زمانی کوه توو ،وارد سوبد شود عالموت تاییود گول را نشوان موی دهود
( 3 2امتیازی).
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رونووووود کوووووار

 .3اگر امتیاز باید لغو شود تو ،در زمان به صدا درآمدن سیگنال روشن شدن

زمانیکوووه بووووق

نور  ، LEDهمچنان در دست بازیکن اقدام کننده بوده است) داور بالفاصله

پایان بوه صودا در

عالمت "لغو امتیاز" را نمایش می دهد.

مووووی آیوووود نور
 LEDدر پایووووان
کووووارتر روشووون
می شود.
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عالئم و
اصطالحات تخصصی

فصل 3
 .3عالئم و اصطالحات تخصصی
 1.3عالئم رسمی داوری
تالئم مربوط به ساتت بازی
توقف زمان
توقف زمان

به علت خطا

شروع زمان

کف دست باز

یک مشت گره کرده

دست را با سرعت پایین آورید

امتیاز گیری
یک امتیاز

باال آوردن یک انگشت
از مچ دست
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دو امتیاز

باال آوردن دو انگشت
از مچ دست

سه امتیاز

 3انگشت به همراه دست کشیده شده به باال:

یک دست :اقدام
دو دست :موفق

تعویض و وقت استرافت
وقت استراحت
تعویض

فراخواندن به داخل

وقت استراحت

رسانه

ساعد ها ضربدری کنید.

کف دست باز ،به سمت
بدن حرکت دهید.

کف دست باز ،به سمت
بدن حرکت دهید.

دست های باز با
مشت های بسته

اطالع رسانی
لغو امتیار ،لغو بازی

حرکت قیچی با دست ،یک بار جلو سینه
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شمارش قابل دیدن

شمارش با حرکت کف دست

برقراری ارتباط

ریست ساعت  24ثانیه

انگشت شست باال

دست را بچرخانید،
انگشت اشاره را باال بیاورید

جهت بازی و  /یا
توپ بیرون رفته

توپ مشترک /
شرایط جامپ بال

اشاره به جهت بازی،
دست به موازات خطوط

انگشت شست باال ،سپس
اشاره به جهت بازی با استفاده

کناری زمین

از فلش مالکیت تناوبی

تخلف ها
تراولینگ

مشت ها را بچرخانید

31
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دریبل غیر قانونی :حمل توپ

نیم چرخش با کف دست

 3ثانیه

دست را جلو بیاورید،
 3انگشت را نشان دهید.

 5انگشت را نشان بدهید.

 24ثانیه

تخلف نیمه

انگشت ها شانه را

ساعد را جلوی بدن حرکت دهید.

لمس می کنند.
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 8ثانیه

 8انگشت را نشان بدهید.

ضربه عمدی یا سد
توپ با پا

به پا اشاره کنید.

شماره بازیکنا
شماره  00و 0

33

یک دست عدد 0

هردو دست عدد 0

را نشان می دهد.

را نشان می دهند.

شماره 5 - 1

شماره 10 - 6

شماره 15 - 11

دسوووت راسوووت

دسوت راسوت عدد  5را

مشووت دسووت راسووت

اعوداد  5 - 1را

نشان می دهد و دست

بسووته و دسووت چپ

نشان می دهد.

چووپ اعووداد  5-1را

اعوداد  5-1را نشوووان

نشان می دهد.

می دهد.
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شماره 16

شماره 24

ابتدا یک دست به صورت برعکس عدد  1را به

ابتدا یک دست به صورت برعکس عدد  2را به

نشانه رقم دهگان نمایش می دهد – سپس دست

نشانه رقم دهگان نمایش می دهد – سپس دست

ها به حالت عادی عدد  6را به نشانه رقم یکان

به حالت عادی عدد 4را به نشانه رقم یکان نمایش

نمایش می دهند.

می دهد.
شماره 40
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شماره 62

ابتدا یک دست به صورت برعکس عدد  4را به

ابتدا دست ها به صورت برعکس عدد  6را به

نشانه رقم دهگان نمایش می دهد – سپس دست

نشانه رقم دهگان نمایش می دهند – سپس

به حالت عادی عدد  0را به نشانه رقم یکان

دست به حالت عادی عدد  2را به نشانه رقم یکان

نمایش می دهد.

نمایش می دهد.
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شماره 99

شماره 78

ابتدا دست ها به صورت برعکس عدد  7را به

ابتدا دست ها به صورت برعکس عدد  9را به

نشانه رقم دهگان نمایش می دهند – سپس

نشانه رقم دهگان نمایش می دهند – سپس

دست ها به حالت عادی عدد  8را به نشانه رقم

دست ها به حالت عادی عدد  9را به نشانه رقم

یکان نمایش می دهند.

یکان نمایش می دهند.

انواع خطا ها

سد (مداف )
اسکرین یرقانونی

هل دادن یا شار

لمس با دست

گرفتن

(مهاجم)

بدون تو،

(هند چک)

م را به سمت

هردو دست به کمر

هل دادن را

گرفتن م دست و

نمایش دهید

حرکت رو به جلو

پایین بگیرید
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برخورد یر قانونی

استفاده یرقانونی
از دست ها

شار با تو،

با دست

زدن م ها به هم

مشت بسته را به

کف دست را به ساعد

کف دست بزنید

دست دیگر بزنید

چرخاندن بیش از
حد آرنج

ضربه به سر

آرنج را به سمت

ضربه به سر را

اشاره مشت بسته به

عقب بچرخانید

نمایش دهید

سمت حلقه تیم مهاجم

خطا در حین اقدام به شوت

یک دست با مشت بسته ،سپس نمایش تعداد پرتاب های آزاد

36

ساعد را به عقب
حرکت دهید

خطای تیمی که کنترل
تو ،را به دست دارد
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قالب کردن

خطا خارج از اقدام به شوت

یک دست با مشت بسته ،سپس اشاره به زمین

خطاهای خاص
خطای طرفین

خطای فنی

خطای یر ورزشی

خطای دیسکالیفه

مشت های بسته

یک  Tدرسووت کنید ،

م دسوووت هوا را بوه

مشوووت بسوووتوه روی

روی هر دو دست

کف دسووت ها نشووان

سمت باال بگیرید.

هردو دست.

را تکان دهید.

داده می شوند.
عوبوور ویور قووانوونوی از
خوطووط مورزی زمویون در

گول زدن

حین پرتاب به داخل

بازبینی ویدئویی

دو بار

ساعد را دوبار باال بیاورید

دسووت را به موازات خط

چرخوانودن دسووووت بوا

مرزی تکان دهید (در دو

انگشت اشاره جلو آمده

دقویوقووه پووایووانوی کووارتور
چهارم یا وقت اضافه)
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اجرای جریمه خطاها – گزارش به میز

38

بعد از خطا

بعد از خطای تیم

بدون پرتاب آزاد

دارای کنترل تو،

به سمت جهت بازی اشاره

مشت بسته به سمت جریان

نمایید ،دست به موازات

بازی ،دست به موازات

خطوط کناری زمین

خطوط کناری زمین

یک پرتاب آزاد

دو پرتاب آزاد

سه پرتاب آزاد

یک انگشت را

دو انگشت را

سه انگشت را

باال نگه دارید

باال نگه دارید

باال نگه دارید
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اجرای پرتاب های آزاد – داور فعال ()Lead
یک پرتاب آزاد

دو پرتاب آزاد

سه پرتاب آزاد

یک انگشت افقی

دو انگشت افقی

سه انگشت افقی

اجرای پرتاب های آزاد – داور غیر فعال ( Trailدر داوری دو نفره و  Centreدر داوری سه نفره)
یک پرتاب آزاد

انگشت اشاره
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دو پرتاب آزاد

سه پرتاب آزاد

انگشت ها باهم

 3انگشت باال آورده

روی هردو دست

روی هردو دست

 2.3اصطالحات پایه داوری بسکتبال
ردیف

اصطالح

مخفف

1

45° (Forty five
)degrees

45°

2

Act of Shooting

AOS

معادل
فارسی
 45درجه
(زاویه)

توویح
این اشوواره به بهترین زاویه ایسووتادن داور دارد  ،به خصوووص در
موقعیت های  Leadو  Trailو همچنین در بعضوی موارد توسوط
داور  .Centreداور  Leadو  Trailدر موقعیت هایی هسوتند که
معموال رو به حلقه هستند و حفظ زاویه  45درجه برای این است
که بیشووترین تعداد ممکن بازیکن را در میدان دید خود داشووته
باشوند .ایسوتادن معمول داور  Centreبه صوورت صواب اسوت در
حالی که پشوتش به خط کناری زمین اسوت ولی داوری Centre
نیز ایسووتادن خود را در حرکتهای از سوومت ضووعیف به زاویه
تقریباً  45درجه تنظیم می نماید.

اقدام به شوت اقدام به شوت در یک شوت:
• زمانی شوروع میشوود  ،که از نظر داور  ،بازیکن شوروع به
باال آوردن تو ،به سمت حلقه حریف می کند.
• زمانی به پایان می رسود که تو ،از دسوت (های) بازیکن
رهوا می شوووود یوا اگر یوک اقودام بوه شووووت کوامالً جودیود
صوورت بگیرد و در مواقعی که بازیکن اقدام کننده به هوا
می پرد هر دو پا به زمین برگشته باشند.
اقدام به شوووت در یک حرکت ادامه دار در درایو ها ) (driveبه
سمت حلقه یا بقیه انواع شوت های در حال حرکت:
• زمانی شروع می شود که تو ،در دست های بازیکن قرار
بگیرد  ،پس از اتموام دریبول یوا گرفتن تو ،در هوا و
بوازیکن حرکوت شووووت خود را  ،از نظر داور  ،برای رهوا
کردن تو ،به قصد کسب امتیاز آ از نماید.
• زمانی به پایان می رسود که تو ،از دسوت (های) بازیکن
رهوا می شوووود یوا اگر یوک اقودام بوه شووووت کوامالً جودیود
صوورت بگیرد و در مواقعی که بازیکن اقدام کننده به هوا
می پرد هر دو پا به زمین برگشته باشند.

ردیف

معادل

اصطالح

مخفف

3

Action Area

AA

محدوده اقدام محدوده اقدام میتواند شوامل بازیکنان با تو ،یا بدون تو ،باشود.
داشوتن دانش از شورایط های مختلف بازی (پیک و رول ،اسوکرین،
ها
پسوووت آ ،و ریبوانود) بوه داور کموک میکنود محودوده اقودام در
اولویت خود را تشوخی دهد  ،یا اینکه تشوخی دهد چه زمانی
باید پوشش خود را امتداد یا گستر بدهد.

۴

Active Mindset

AMI

ذهنیت فعال

داوری چیزی نیسوت جز آماده بودن .داوران خوب دائماً حرکت و
اقوداموات بوازیکنوان را آنوالیز میکننود توا بتواننود در موقعیتی قرار
بگیرند که موضوووع یرقانونی را مشوواهده کنند  .به دنبال دلیلی
برای سوت زدن باشند ( یرقانونی).

5

Active Referee

AR

داور فعال

داوری کوه تو ،را برای انجوام پرتواب آزاد یوا پرتواب بوه داخول در
اختیوار بوازیکن پرتواب کننوده قرار می دهود یوا داوری کوه جواموپ بوال
آ ازین بازی را اجرا می نماید.

6

Alternating
Possession

AP

مالکیت تناوبی مالکیت تناوبی یک رو اسووت که باعث میشووود تو ،از طریق
پرتاب داخل به جای جامپ بال زنده گردد.

7

Alternating
Possession
Arrow

APA

فلش مالکیت
تناوبی

موالوک تو ،جهوت پرتواب بوه داخول در ابر موالکیوت تنواوبی بوایود
توسوط فلش مالکیت تناوبی به سومت حلقه حریف مشوخ گردد.
جهوت فلش مالکیوت تنواوبی باید بالفاصووولوه بعود از اینکوه پرتاب به
داخل در ابر مالکیت تناوبی به پایان رسید عو گردد.

8

)Angle(s

ندارد

زاویه(ها)

کار با زاویه ها عبارت اسوت از تال برای حفظ یک خط دید که
داور بتوانود بین بوازیکنوان را ببینود توا بتوانود دیود خود بر منواطقی
که بیشترین احتمال برخورد وجود دارد را حفظ نماید.

9

)Anticipate (call

AC

پیش بینی
(سوت)

این شوورایطی را توصوویف میکند که داور پیشبینی میکند که
یک اتفاق مشوخ ر میدهد و در سووت خود می دمد  ،قبل از
اینکوه واقعواً ببینود و نسوووبوت بوه واقعوه واکنش دهود .معموالً این به
مواردی اشوواره دارد که داور به علت اینکه آنچه را که پیش بینی
کرده بود در واقعیت اتفاق نیفتاده است  ،اشتباه می کند.

10

)Anticipate (play

APL

پیش بینی
(بازی)

این موقعیوت هوایی را توصووویف می کنود کوه داور قوادر بوه خوانودن
بازی اسوت و حرکت بعدی که اتفاق میافتد را پیشبینی میکند
و می توانود موقعیوت زاویوه خود را بوه درسوووتی از قبول بوه جهوت
پوشش بازی در حال وقوع تنظیم نماید.

فارسی

توویح

ردیف

اصطالح

مخفف

11

Assistant Scorer

ASC

معادل
فارسی

توویح

کمک منشی کمک منشووی (مسووئول تابلو) باید با تابلو امتیازات کار کند و به
(مسئول تابلو) منشوووی کمک کند .در صوووورت هرگونه تناقت بین تابلو و بر
منشوی که قابل حل نباشود  ،بر منشوی در اولویت اسوت و تابلو
باید با توجه به آن اصالح شود.

12

At the Disposal
)(Ball

BATD

در اختیار
(تو)،

زموانی کوه یوک داور تو ،را برای انجوام پرتواب بوه داخول یوا انجوام
پرتواب آزاد بوه بوازیکن می دهود یوا می توانیم بگوییم داور تو ،را
در اختیار بازیکن قرار می دهد.

13

Authorised
Signals

ندارد

عالئم مجاز

عالئم مجواز :عالئمی کوه توسوووط داوران جهوت برقراری ارتبواط بوا
بازیکنان یا نیمکت  ،همانگونه که توسووط قوانین بسووکتبال فیبا
بیان شده است ،استفاده می شود.

1۴

Backboard

BB

تخته پشتی
(تخته)

مستطیل چووبی یوا شیشوه ای کوه حلقوه روی آن نصوب شوده
است .انودازه قوانونی تختوه بوه عور  1.8متور و ارتفواع 1.05
اسوت.حلقه در مرکوز تختوه بوه فاصوله  15سوانتی متور از پایوه
روی تخته قرار می گیرد.

15

Backcourt

BC

زمین عقبی

زمین عقبی یک تیم شووامل سووبد خود تیم  ،بخش های داخلی
تختوه پشوووتی و آن قسوووموت از زمین بوازی کوه بین خط انتهوایی
پشووتحلقه خود تیم و خطوط کناری و خط نیمه محدود شووده
است  ،می باشد.

16

Backcourt
Violation

BCV

تخلف نیمه

زموانی کوه یوک بوازیکن مهواجم بوا تو ،در زمین جلویی بواعوث می
شوود که تو ،به زمین عقبی رفته و اول توسوط خود یا یکی از
همتیمیهایش لمس شوود .به آن تخلف "رد شوده و برگشوته" نیز
میگویند.

17

Ball Side

BS

سمت تو،

این اشوواره به موقعیت تو ،دارد  .اگر زمین بازی را توسووط یک
خط فرضووی که از یک حلقه به حلقه دیگر کشوویده شووده اسووت
تقسویم کنیم ،آن قسومت از زمین بازی که تو ،در آن قرار دارد
"سمت تو "،نامیده میشود.

ردیف

معادل

اصطالح

مخفف

18

Basket
Interference

BI

تداخل تو ،تداخل تو ،در باالی سطح حلقه زمانی اتفاق میافتد که:
• بعد از یک شووت به قصود کسب امتیاز یا بعد از آخرین یا
در باالی سطح
تنها پرتاب آزاد  ،یک بازیکن سوبد یا تخته پشوتی را در
حلقه
حالی که تو ،در تماپ با حلقه است لمس می کند.
• بعود از یوک پرتواب آزاد کوه بوه دنبوال آن پرتواب هوای آزاد
دیگری وجود دارد ،یوک بوازیکن تو ،،سوووبود یوا تختوه را
لمس می کنود در حوالی کوه همچنوان احتموال اینکوه تو،
وارد سبد شود وجود دارد.
• یک بازیکن از زیر به داخل سووبد برسوود و تو ،را لمس
کند.
• یک بازیکن مداف زمانی که تو ،در سوبد اسوت ،تو ،یا
سوبد را لمس می کند و در نتیجه مان این میشوود که
تو ،وارد سبد شود.
• یک بازیکن باعث شوود که سوبد ارتعا داشوته باشود یا
سوبد را بگیرد به گونهای که باعث شوود که  ،از نظر داور
 ،مان وارد شدن تو ،به سبد شود یا باعث شود که تو،
وارد سبد شود.
• یک بازیکن به منظور بازی با تو ،سبد را بگیرد.

19

Bench Control

ندارد

کنترل نیمکت داوران باید اطمینان حاصول کنند که بازیکنان و مربیانی که روی
نیمکت نشسته اند قوانین ورزشکاری را زیر پا نگ.ارند.

20

Blocking

BL

سود کردن یک تماپ شوخصوی یرقانونی اسوت که مان پیشوروی
حریف چه با تو ،و بدون تو ،می شود.

21

Bonus

ندارد

22

Boundary Lines

ندارد

فارسی

سد کردن
پادا

توویح

وقتی دو پرتواب آزاد بوه بوازیکنی داده میشوووود کوه روی او خطوا
صووورت گرفته و تیم مقابل آنها به محدودیت چهار خطای تیمی
رسیده است.

خطوط مرزی زمین بازی باید بین خطوط مرزی شوامل خطوط انتهایی زمین و
خطوط کناری محدود گردد .این خطوط جز زمین بازی نیستند.

ردیف

اصطالح

مخفف

معادل
فارسی

توویح

23

Buzzer

ندارد

بوق
(آالرم)

صودایی اسوت که توسوط میز منشوی جهت اطالع تعویت ها ،وقت
اسووتراحت ها ،ردصووالحیت ها (دیسووکالیفه ها) و پایان کوارتر ها
اسوتفاده می شوود یا ممکن اسوت توسوط داوران میز برای فراخوانی
یک داور زمین برای مشورت در صورت متوجه نشدن یک تصمیم
استفاده گردد.

2۴

Cancel the Score
)(basket

ندارد

لغو امتیاز
(گل)

یک داور عالمت می دهد که از یک امتیاز کسوب شوده باید صورب
نظر گردد .مثالً زموانی کوه یوک بوازیکن در حوال شووووت بوا ایجواد
برخورد قبل از اینکه تو ،از دسوتانش رها شوود ،مرتکب شوار می
شوود  -داور با اعالم به میز منشوی که گل را در نظر نگیرند امتیاز
را لغو (کنسل) می کند.

25

Captain

CAP

کاپیتان

کاپیتان بازیکنی انتخاب شووده از طرب سوورمربی تیمش اسووت تا
نماینده تیم در زمین باشود .کاپیتان میتواند در طول مسوابقه به
صوورت مودبانه با داوران جهت کسوب اطالعات ارتباط برقرار کند
اما فقط باید در زمانی باشوود که تو ،مرده اسووت و سوواعت بازی
متوقف شده باشد.

26

)Centre (Referee

C

27

Centre Line

ندارد

28

Charge
)(Charging

CH

شوار یک برخورد شوخصوی یر قانونی ،با تو ،یا بدون تو ،،اسوت
شار
(شار کردن) که با هل دادن یا حرکت به سوووموت تنوه ) (Torsoحریف اتفواق
میافتد.

29

Close Down

CD

نزدیک شدن

موقعیوت داور  Leadکوه بوایود بوه سوووموت آن حرکوت کنود قبول از
اینکه چرخش واقعاً آ از شود.

30

Closed Angle

CA

زاویه بسته

نموایی انبواشوووتوه یوا مسوووتقیم خطی از محودوده اقودام در منطقوه
پوشش اولیه بانویه داور.

31

Commissioner

COM

ناظر

ناظر بازی باید بین منشوی به وقت نگهدار بنشویند  .وظیفه اصولی
ناظر ها در طول بازی نظارت بر کار داوران میز و کمک به سرداور
و داور(ان) جهت عملکرد روان در بازی است.

داور  Centreدر داوری سه نفره  ،داوری است که در زمین جلویی سمت مقابل
داور ( Leadمعموالً سوووموت مخوالف تو )،در امتوداد خط پرتواب
آزاد قرار می گیرد (موقعیوت قرارگیری) .بوا توجوه بوه موقعیوت تو،
داور  Centreمی تواند در هر سمت زمین جلویی قرار بگیرد.
خط نیمه

خط تعیین کننده محل نیمه زمین بازی.

ردیف

معادل

اصطالح

مخفف

32

Consistency

ندارد

33

Contact Foul

ندارد

خطای برخورد یک خطای شوخصوی ناشوی از اینکه یک بازیکن به طور یرقانونی
یک بازیکن دیگر را لمس کند و او را در موقعیت ضرر قرار دهد.

3۴

Control of the
Ball

COB

زمانی گفته می شووود یک تیم کنترل تو ،را به دسووت دارد که
اول یوک بوازیکنوان تیم موالوک تو ،در داخول زمین بواشووود یوا اینکوه
تو ،در اختیوار او برای پرتواب بوه داخول قرار گرفتوه بواشووود  .این
کنترل تا زمانی ادامه دارد که یک اقدام به شووت صوورت بگیرد یا
سووت داور به صودا در بیاید یا یک بازیکن از تیم دیگر مالک تو،
گردد .یوک بوازیکن زموانی کنترل تو ،را بوه دسوووت دارد کوه در
زمین بازی تو ،زنده را در دسوت داشوته باشود یا در حال دریبل
باشود یا اینکه تو ،جهت پرتاب به داخل در اختیار او قرار گرفته
باشد.

35

Correctable
Errors

CE

اشتباهات قابل داوران فقط در صوورتی می توانند یک اشوتباه را تصوحیح کنند که
یک قانون سهواً طبق شرایط زیر نادیده گرفته شده باشد:
تصحیح
• اعطای پرتاب (های) آزاد بدون اینکه تیم اسوووتحقاق آن
را داشته باشد.
• ندادن پرتاب (های) آزاد در صورت استحقاق.
• دادن امتیاز(ات) به اشتباه یا لغو امتیاز(ات) به اشتباه.
• اجوازه دادن بوه بوازیکن اشوووتبواه برای انجوام پرتواب (هوای)
آزاد.

36

Coverage

CG

نمای بازی از دید دو سووه داور .پوشووش خوب یعنی اینکه همه
داوران بین خودشووان همه بازیکنان چه با تو ،چه بدون تو ،را
تحت نظر داشته باشند.

فارسی
ببات

کنترل تو،

پوشش

توویح
داوری کوه در موقعیوت هوای مختلف بوازی و معیوارهوا را در طول
بازی دقیقا یکسووان تفسوویر کند گفته می شووود که دارای ببات
است.

ردیف

اصطالح

مخفف

معادل
فارسی

توویح

37

Crew Chief

CC

سر داور

سورداور به طور کلی از بین دو سوه داور یا بزرگتر(با درجه باالتر)
اسووت یا تجربه بیشووتری دارد .وظایف سوورداور با داوران زمین
تفاوتی ندارد به جز این که سرداور باید:
 .1آ ازگر شروع بازی و هر کوارتر از بازی باشد.
 .2تمام تجهیزات مورد اسوتفاده در بازی را بررسوی و تایید
نماید.
 .3دارای قدرت تصووومیم گیری نهایی در مورد موضووووعی
است که به طور خاص در قوانین ذکر نشده است.

38

Cross Step

CS

قدم به جهت
مخالف

وقتی بازی در یک جهت شروع به پیشرفت می کند و داور تعیین
شوووده در جهوت مخوالف قودم برمیدارد  .این تنظیم میتوانود در
تمام موقعیت ها به عنوان  Centre ،Trail ، Leadاتفاق بیفتد.

39

Cylinder
)(Principle

CP

سیلندر
(اصل)

امتداد عمودی فرضووی برای یک بازیکن  .بازیکنان حق دارند که
یک نقطه روی زمین بازی و همچنین سویلندر باالی آن را اشوغال
نمواینود (مثالً آنهوا می توانند بپرند باال بدون اینکه موقعیت خود را
از دست بدهند).

۴0

Dead Ball

DB

تو ،مرده

تو ،زمانی می میرد که:
 .1یک شوت و یا یک پرتاب آزاد موفق صورت بگیرد.
 .2زمانی که تو ،زنده است یک داور در سوت خود بدمد.
 .3واضوح باشود که در حین یک پرتاب آزاد تو ،وارد سوبد
نمی شود .زمانی که به دنبال آن:
 oپرتاب (های) آزاد دیگر وجود داشته باشد.
 oیک جریمه دیگر وجود داشوووته باشووود (پرتاب
(های) آزاد و یا مالکیت).
 .4بوق ساعت بازی در انتهای کوارتر به صدا در بیاید.
 .5زموانی کوه یوک تیم کنترل تو ،را در دسوووت دارد بوق
ساعت  24بانیه به صدا در بیاید.

۴1

Dead Ball
Officiating

DBO

قضاوت در بازه به هر اقدامی که بعد از سووت داور و تا زمانی که تو ،دوباره زنده
تو ،مرده می شوود صوورت می گیرد اشواره دارد .قضواوت در بازه تو ،مرده
در درجه اول پیشووگیرانه اسووت و مسووتلزم این اسووت که دو داور
(های) یر فعال دیگر نیز در این بازه فعال شوند.

ردیف

اصطالح

مخفف

معادل
فارسی

توویح

۴2

Disqualification

DQ

دیسکالیفه

یک خطای دیسوکالیفه عبارت اسوت از هر گونه اقدام زشوت یر
ورزشی توسط یک بازیکن یا پرسنل نیمکت تیم.

۴3

Double Dribble

DD

دبل

یوک دریبول یر قوانونی زموانی اتفواق میافتود کوه بوازیکن عمول
دریبول خود را بوا این کوه اجوازه دهود تو ،هر دو دسوووت را لمس
کند یا اینکه تو ،در یک دسووت در حال اسووتراحت قرار بگیرد،
قط نماید و مجدداً شروع به دریبل زدن کند.

۴۴

Double Foul

DOF

۴5

Double Whistle

DW

دو سوت
همزمان

۴6

Dribble

DR

دریبل

۴7

Dual Coverage

DUCE

۴8

Edge of the Play

EPL

خطای طرفین یوک خطوای طرفین در شووورایطی اتفواق میافتود کوه دو رقیوب در
تقریباً زمان یکسوان روی هم دیگر مرتکب خطای شوخصوی یا یر
ورزشوی دیسکالیفه شوند .برای اینکه دو خطا ،خطای طرفین در
نظر گرفته شوند باید شرایط زیر اتفاق بیفتد:
• هر دو خطا  ،خطای بازیکن باشد.
• هر دو خطا  ،برخورد فیزیکی داشته باشند.
• هر دو خطا بین دو رقیب یکسووان که روی هم خطا می
کنند اتفاق بیفتد.
• هر دو خطوا یوا دوخوت هوای شوووخصوووی یوا هر ترکیبی از
خطاهای یر ورزشی و دیسکالیفه باشد.
زمانی که دو داور به طور همزمان در سوتشان می دمند.
دریبل حرکت تو ،زنده اسوت که توسوط بازیکنی انجام میشوود
کوه آن را در کنترل خود دارد و آن را پرتواب میکنود ،بوه آن
ضربه میزند یا آنرا روی زمین می لتاند.

پوشش دوگانه حوزه مسئولیت و اقداماتی که دو داور دارای همپوشانی مسئولیت
های اولیه در یک محدوده یا بازی هستند.
نزدیک به
بازی بودن

در موقعیت  Leadبسوویار مهم اسووت که موقعیت خود را با تو،
تنظیم کنید و در راستای بازیکنان بیرونی قرار بگیرید تا بازیکنان
را در معر دید خود داشوته باشوید و یک دید باز داشوته باشوید.
یوک داور هنگوامی کوه "نزدیوک بوه بوازی" بواشووود معموالً قوادر بوه
دیدن بازیکنان بیشوتری اسوت و شورایط بازی پیش روی بعدی را
بهتر میتوانود پیشبینی کنود.این موقعیوت بوا عبوارت "زاویوه 45
درجه" مرتبط است.

ردیف

اصطالح

مخفف

معادل

توویح

فارسی

۴9

Eight (8) Seconds
Violation

8S

تخلف 8بانیه

زموانی کوه یوک تیم موالکیوت جودیود تو ،را در زمین عقبی خود بوه
دسووت می آورد 8،بانیه فرصووت دارد تا تو ،را از خط نیمه عبور
دهد.

50

Ejection

ندارد

اخراج

هنگوامی کوه داور بوه یوک بوازیکن بوه علوت خطوای دیسوووکوالیفوه یوا
دومین خطای فنی یا خطای یر ورزشووی همان بازیکن دسووتور
میدهد که از زمین بازی خارج شود.

51

Elbowing

ELW

آرنج زدن

هر ضوووربه یا برخورد توسوووط آرنج که منجر به خطا می شوووود
همچنین چرخش بیش از حد آرنج توسوط بازیکن مهاجم با تو،
(بدون برخورد).

52

End Of the Game

EOG

پایان بازی

پایان بازی.

53

End Of the
Quarter

EOQ

پایان کوارتر

پایان کوارتر.

5۴

Endline
)(Baseline

ندارد

خط
انتهایی(خط
عرضی)

خطوط مرزی که در دو انتهای زمین بازی کشویده شودهاند .خود
خط جز محدوده خارج از زمین به حسواب میآید  .در بسوکتبال
آمریکا از اصطالح خط عرضی استفاده می شود.

55

Extended
Coverage

EXCE

پوشش
گسترده

در باالترین سطح قضاوت یک داور می تواند پوشش خود را به دو
شرایط مختلف بازی در زمان یکسان گستر دهد.

56

)Fake (Basketball

ندارد

گول زدن
(بسکتبال)

به طور معمول یک حرکت حمله اسووت که بازیکن مهاجم با یک
حرکت گول زدن مداف را به یک سووومت می کشووود و سوووپس
خود از سمت دیگر از مداف عبور می نماید.

57

Fake
)(Refereeing

FK

گول زدن
(داوری)

گووول زدن (داوری) هوورگووونووه اقوودامووی اسووووت کووه در آن
بازیکن وانمود میکنود که روی او خطوا صوووورت گرفته یا حرکات
ا راق آمیز نمایشوی نشوان می دهد تا بتواند این ذهنیت را ایجاد
کند که روی او خطا صووورت گرفته اسووت و یک مزیت ناعادالنه
کسووب نماید .مثال های گول زدن مانند :به عقب پرت شوودن ،به
زمین افتادن ،سوور را به عقب بردن و  . ...تظاهر به اینکه توسووط
رقیب برخورد صوورت گرفته اسوت در حالی که یا اصوالً برخوردی
وجود نداشوته اسوت یا برخورد حاشویهای بوده اسوت (به تمار
(فال )،مراجعه نمایید).

ردیف

اصطالح

مخفف

معادل
فارسی

توویح

58

Fantasy Call
)(Phantom Call

FAC

سوت خیالی

شورایطی را توضویح می دهد که داور یک سووت خطا را میزند در
صوورتی که اصوال برخوردی در بازی اتفاق نیفتاده اسوت (مشوکل
در خویشوتنداری "من نمیبینم ،من سووت نمیزنم") .این با این
که یک برخورد حاشویه به اشوتباه به عنوان خطا اعالم شوود فرق
می کند (مشکل با معیارها).

59

Fast Break

FB

ضد حمله

تغییر سوووری جهوت تو ،در شووورایطی کوه تیم موداف تو ،را از
طریق تو ،ربایی ،ریباند ،تخلف یا یک گل زده شده به دست می
آورد و بوه سووورعوت بوه انتهوای دیگر زمین حملوه میکنود بوه امیود
اینکوه یوک برتری تعودادی یوا موقعیتی نسوووبوت بوه تیم مقوابول پیودا
کند که منجر به یک اقدام به شوت با احتمال موفقیت زیاد شود.

60

Feel for the
Game

ندارد

درک شرایط
بازی

توانایی داور برای درک آنچه که در زمین بازی اتفاق می افتد :آیا
میزان خشوووونوت بواال رفتوه اسوووت ،سووورعوت بواال اسوووت ،تعوداد
برخوردهایی که اتفاق میافتد زیاد اسوت و  . ...یک داور که درک
درسوووتی نسوووبوت بوه بوازی دارد در بهترین موقعیوت برای حفظ
کنترل بازی است.

61

Fighting

FGT

نزاع

نزاع یوک برخورد متقوابول فیزیکی بین دو یوا چنود رقیوب اسوووت
(بازیکنان و یا پرسنل نیمکت تیم).

62

Five (5) Fouls

5F

 5خطا

بازیکنی که مرتکب  5خطا شده باشد باید توسط داور به او اطالع
داده شوووود و میبوایسوووت بوازی را ترک کرده و ظرب  30بوانیوه
تعویت گردد.

63

Five (5) Seconds
Violation

5S

تخلف 5بانیه زموانی کوه تو ،در اختیوار یوک بوازیکن برای انجوام پرتواب بوه داخول
یوا پرتواب آزاد قرار می گیرد ،بوازیکن  5بوانیوه زموان دارد کوه تو ،را
رها کنود  .همچنین زمانی که یک بازیکن که دفاع سوووختی دارد
تو ،را در اختیار داشوته باشود  5بانیه زمان دارد که تو ،را پاپ
دهود ،شووووت کنود یوا دریبول بزنود  -اگر این کوار را انجوام نودهود
مرتکب تخلف شوده اسوت .بازیکن در حال دریبل که دفاع سوختی
دارد شامل قانون  5بانیه نمی شود.

ردیف

معادل

اصطالح

مخفف

6۴

Flagrant Foul

FF

خطای زشت و این خطا می تواند خطای شوخصوی یا فنی باشود  .این خطا همواره
یر ورزشی است و میتواند عمدی یا یرعمدی باشد .اگر خطای
ناپسند
شوخصوی باشود شوامل برخورد شودید یا خشوونت آمیز مانند ضوربه
زدن با مشوووت یا آرنج ،لگد زدن زدن با زانو ،دویدن زیر بازیکنی
که در هوا اسوت و یا خم شودن یا باسون زدن به صوورتی که باعث
صودمه شودید به حریف شوود .اگر یک خطای یر برخوردی باشود
شوامل رفتار های شودید و گاهاً مداوم رکیک و یا رفتارهای سوو
استفاده کننده می باشد.

65

)Flop (Refereeing

FL

تمار
(فال)،

هرگونوه گول زدن ،وانمود کردن یوا رفتوارهوای ا راق آمیز توسوووط
بازیکن با بدون تو ،مثالً پرت شوودن به عقب ،افتادن به زمین،
پرتاب سوور و  . ...تظاهر به اینکه توسووط رقیب برخوردی صووورت
گورفوتووه اسووووت بووا یووک رفوتووار ویور طوبویوعوی در حووالوی کووه
اصوالً برخوردی صوورت نگرفته یا اینکه فقط یک برخورد حاشویه
بوده است.

66

)Foot (Kick
Violation

FVI

تخلف پا
(لگد زدن)

بازیکن نبواید با تو ،بدود ،عموداً به تو ،با هر قسووومتی از پا لگود
بزند یا آن را سووود کند و یا با مشوووت به آن ضوووربه بزند .اما اگر
تصوادفاً تو ،به هر قسومت از پای بازیکن برخورد کند یا ضوربه ای
وارد شود این تخلف نیست (برخورد عمدی تو ،به پا).

67

Foul

ندارد

خطا

یک خطا نقت قوانین مربوط به برخورد شووخصووی یر قانونی با
حریف و یا رفتار یر ورزشی است.

68

Foul Lane

ندارد

69

Foul not in
Act of shooting

FNAOS

70

Fouled in Act of
)Shooting (AOS

FAOS

فارسی

توویح

خطوط کناری محوطوه جریموه در دو انتهوای زمین بین خط پرتواب آزاد ،خط
منطقه رنگی عرضوی و خطوط کناری منطقه رنگی محدود شوده اسوت .به این
محوطه "منطقه کلیدی" یا "منطقه رنگی" می گویند.
خطا خارج از
شرایط اقدام
به شوت

زموانی کوه بوا یوک بوازیکن توسوووط موداف برخورد یر قوانونی ایجواد
می شوووود و خطوا اعالم میگردد ولی آن خطوا در شووورایط اقودام
به شووت نباشود (همچنین اصوطالح "خطا در زمین" نیز اسوتفاده
می شود).

خطا حین زمانی که با یک بازیکن در حال اقدام به شوووت یا در یک حرکت
اقدام به شوت پیش رونده به سووومت حلقه ،توسوووط مداف برخورد یر قانونی
ایجاد می شود.

ردیف

اصطالح

مخفف

معادل
فارسی

توویح

71

Free Throw Line
Extended

FTEX

امتداد خط
پرتاب آزاد

یوک خط فرضوووی کوه نموایوانگر امتوداد خط پرتواب آزاد در عر
زمین اسووووت  .اکثر مربیوان از آن برای ایجواد راهنموایی هوای
مربیگری دفاعی اسوتفاده می کنند .زمانی که تو ،باالتر از امتداد
خط پرتاب آزاد باشود دسوتورالعمل های خاصوی لحاظ می شوود.
زموانی کوه تو ،پوایین تر از امتوداد خط پرتواب آزاد بواشوووود
دسوووتورالعمل ها متفاوت خواهد بود .همچنین به عنوان مرجعی
برای چینش بوازیکنوان مهواجم بوه کوار می رود .امتوداد خط پرتواب
آزاد هوموچونویون یووک مووقوعویووت قورار گویوری (اولویووه) بورای
داور  Centreدر زمین نیز می باشد.

72

)Free Throw(s

FT

پرتاب(های)
آزاد

پرتاب آزاد فرصوتی اسوت که به یک بازیکن داده می شوود تا بدون
درگیری از موضووعی که پشووت خط پرتاب آزاد و داخل نیم دایره
قرار دارد یک امتیاز کسب نماید.

73

Freedom of
Movement

FOM

آزادی حرکت یک اصطالح اساسی که در قانون نیز به توانایی بازیکن در حرکت
از نقطوه ای بوه نقطوه دیگر در زمین بودون این کوه بی دلیول
ممانعتی برای او ایجاد شوود گفته می شوود .اگر برخوردی توسوط
بوازیکنی بوا حریف صوووورت بگیرد کوه برای آزادی حرکوت او
محدودیتی ایجاد کند ،چنین برخوردی خطا می باشد.

7۴

Freeze

ندارد

بابت ماندن

در صووورت سوووت زدن همزمان داوری که احسوواپ میکند در
موقعیت نامناسوب تری برای سووت زدن اسوت (معموالً دورترین
داور از محول اتفواق) بوایود لحظوهای بوابوت ) (Freezeبموانود و اجوازه
دهد همکار به سوومت اتفاق حرکت کند و شوورایط را مدیریت
نماید.

75

Frontcourt

FC

زمین جلویی

زمین جلویی یک تیم شووامل سووبد تیم مقابل ،بخشهای داخلی
تختوه پشوووتی و آن قسوووموت از زمین بوازی کوه بین خط انتهوایی
پشووت حلقه رقیب و خطوط کناری و نزدیکترین لبه داخلی خط
نیمه به سبد حریف محدود می شود.

76

Game Control

GC

کنترل بازی

زموانی گفتوه میشوووود داور کنترل بوازی را برعهوده دارد کوه بوازی
طبق قوانین و مقررات هموانگونوه کوه بنوا بوده اسوووت و همچنین
مطابق قوانین ورزشکاری که بهطور سختگیرانه ولی منصفانه اجرا
میشووووند ،به طور روان پیش برود .این متفاوت از مدیریت بازی
است.

ردیف

اصطالح

مخفف

معادل
فارسی

توویح

77

Game Flow

GF

جریان بازی

سوورعت یا شووتابی که بازی در آن انجام می شووود .این سوورعت
توسوووط دو تیم رقوابوت کننوده تعیین می گردد و داوران بوایود توا
جایی که ممکن است این جریان را قط نکنند.

78

Game Saver

GS

نجات دهنده
بازی

یک تصووومیم مهم و صوووحیح که توسوووط یک داور صووورفنظر از
موقعیت یا محدوده مسووئولیت او در پایان بازی گرفته می شووود
که برای حفظ درسووتی بازی بسوویار مهم اسووت (به معنای واقعی
کلمه بازی را نجات می دهد) و در صوورتی که این تصومیم گرفته
نشوود ممکن اسوت شورایطی ایجاد شوود که تیمی که شوایسوته برد
است ،بازی را ببازد.

79

Giving Help

GH

کمک دادن

داوری که خارج از اولویت اصووولی خود کمک میکند و بعد از
اینکه به همکار خود اجازه داد تا سووت محدوده در اولویت اصولی
خود را بزند ،یک سوت صحیح می زند.

80

)Goal (field goal

FG

گل
(امتیاز)

یک گل زمانی اتفاق میافتد (شووت موفق) که تو ،از باالی سوبد
وارد آن شوود و در سوبد بماند یا از درون آن عبور کند .زمانی می
گوییم تو ،در سووبد اسووت که کوچک ترین قسوومت از تو ،در
سبد قرار گرفته باشد و از تراز حلقه پایین تر باشد.

81

Goaltending

GT

گلتندینگ

گلتندینگ در حین یک شووت به قصود کسوب امتیاز زمانی اتفاق
میافتد که یک بازیکن توپی که کامالً باالی سوطح حلقه اسوت را
لمس نماید و:
• تو ،در قوپ پایین رونده خود به سمت سبد باشد.
• بعد از اینکه تو ،با تخته پشتی برخورد کند.

82

Hand Checking

HC

لمس با دست لمس با دست استفاده یرقانونی از دست ها یا دست دراز کردن
(هند چک) زموانی اتفواق میافتنود کوه بوازیکن موداف کوه در وضوووعیوت دفواعی
خود قرار دارد دسوت یا بازویش را روی حریف بگ.ارد و در تماپ
با او باقی بماند که مان از پیشوروی حریف خود چه با تو ،یا چه
بدون تو ،شود.

83

Held Ball

HB

تو ،مشترک یک تو ،مشووترک زمانی اتفاق میافتد که یک یا چند بازیکن از
تیم حریف یوک یوا هر دو دسوووت خود را محکم روی تو ،قرار
دهند به طوری که بدون خشووونت بی مورد هی یک از بازیکنان
نتوانند کنترل تو ،را به دست آورند.

ردیف

معادل

اصطالح

مخفف

8۴

Help Side

HSB

منطقه ضعیف نیمی از زمین جلویی کوه تو ،در آن قرار نودارد (گرفتوه شوووده از
یوک خط فرضوووی کوه از حلقوه و بوا عبور از بواالی منطقوه رنگی توا
مرکز دایره پر امتداد می یابد).

85

Holding

HOL

گرفتن

گرفتن یک تماپ شووخصووی یرقانونی با حریف اسووت که آزادی
حرکوت حریف را مختول می نموایود .این برخورد (گرفتن) می توانود
با هر قسمت از بدن اتفاق بیفتد.

86

Hooking

HOK

قالب کردن

وقتی یک بازیکن مهاجم بازو یا آرنجش را به دور مداف می بندد
یا "قالب" می کند و مان از این می شوود که مداف  ،دفاع قانونی
خود را انجام دهد.

87

Illegal Dribble

IDR

دریبل
یرقانونی

یووک توخولوف کووه تووسوووط بووازیوکون دریوبوول کونونووده صوووورت
میگیرد چه حمل تو ،انجام شود چه این که مرتکب دبل شود.

88

Illegal Use of
Hands

IUH

استفاده
یرقانونی از
دست ها

اسووتفاده یر قانونی از دسووت ها که مان از پیشووروی بازیکنان
مقوابول گردد  .معموالً این خطوا روی یوک بوازیکن دریبول کننوده
انجام می شود و شامل این است که بازیکن مداف در تال برای
زدن تو ،دست بازیکن مهاجم را هم بزند.

89

Image of the
Referee

IOR

تصویر داور

داور چگونه در چشم بقیه به نظر میآید  .برای مثال اگر یک داور
ظاهر شولخته ای داشوته باشود تصوویری که ایجاد می کند ممکن
اسووت ذهنیت بازیکنان و مربیان را به این سوومت ببرد که انتظار
داشوته باشوند قضواوت شولخته ای هم داشوته باشود .تصوویر یک داور
خوب تصویری "قوی قاط و خو برخورد" است.

90

Individual
Officiating
Techniques

IOT

تکنیک های جنبه های فنی انفرادی داوری .چگونه داوری کردن با اسوتفاده از
انفرادی داوری تکنیک های صوحیح مانند فاصوله و سوکون ،داوری دفاع ،ذهنیت
فعوال" ،توجوه بوه بوازی" ،تنظیم موقعیوت جهوت حفظ زاویوه بواز و ...
.

91

Infraction

ندارد

به معنای واقعی کلمه هر تخلف ،هرگونه نقت قوانین اسووت مثالً
خطوا (فنی یوا برخوردی) و تخلفوات .هرچنود معموالً فقط بوه
تخلفات اطالق می گردد (مثالً  3بانیه  ،تراولینگ و .)...

فارسی

تخلف
(نقت قانون)

توویح

ردیف

اصطالح

مخفف

معادل
فارسی

توویح

92

Inside-Out
)(Angle

IN-O

داخل به
خارج(زاویه)

این معموالً به داور  Leadاشواره دارد که ممکن اسوت نزدیک به
بازی نباشد و در عو از داخل به بیرون نگاه کند .به جای اینکه
از زاویه  45درجه با داشوووتن بیشوووترین تعداد بازیکن ممکن در
میدان دید خود داوری کند.

93

Instant Replay
System

IRS

سیستم
بازبینی
ویدئویی

به یک سوویسووتم بازبینی ویدیویی اشوواره می کند که در شوورایط
تعیین شوووده بوازی امکوان اسوووتفواده از آن وجود دارد  .بوازبینی
ویدیویی توسووط داوران انجام می شووود .اگر قضوواوت و تصوومیم
داوران منوط به بازبینی ویدیویی باشود ،تصومیم اولیه باید توسوط
داوران در زمین نمایش داده شووود .بعد از بازبینی تصوومیم اولیه
داور قابل اصالح است تنها در صورتی که بازبینی ویدیویی شواهد
بصوری روشون و قطعی برای اصوالح تصومیم در اختیار داوران قرار
داده باشد.

9۴

Interpretation of
the Rules

ندارد

تفسیر قوانین داوری خوب مستلزم آن است که یک داور قوانین را صرب معنای
لغوی اعمال نکند (مثالً برخورد مجاز نیسووت) ،بلکه هر موقعیتی
را از نظر تابیر آن بر بازی قضواوت نماید یعنی قوانین را بر اسواپ
نیت و روح آنها تفسیر کند.

95

)Interval (of Play

IOP

وقفه
(بازی)

قبل از شوروع وقت مقرر بازی می بایسوت یک وقفه  20دقیقهای
وجود داشووته باشوود  .باید بین کوارتر اول و دوم (نیمه اول) ،بین
کوارتر سووووم و چهارم (نیمه دوم) و قبل از هر وقت اضوووافه یک
وقفه  2دقیقه ای وجود داشووته باشوود .در بین دو نیمه باید یک
وقفه  15دقیقهای وجود داشووته باشوود .در حین وقفه های بازی
همه بازیکنان مجاز به بازی به عنوان "بازیکن" تلقی می گردند.

96

Jab (hand)checking

JAB

ضربه زدن
(لمس با
دست)

لمس یوا ضوووربوه زدن مکرر بوه بوازیکن بوا تو ،یوا بودون تو ،کوه
یک خطا است چون میتواند منجر به بازی خشونتآمیز شود.

97

Judgement

ندارد

قضاوت

توانوایی یوک داور در بررسوووی هر موقعیوت در حینی کوه ایجواد
میشوود و تصومیم گیری بر اسواپ تابیر یا عدم تابیر آن بر بازی
و اقدام بر اساپ آن.

ردیف

اصطالح

مخفف

معادل
فارسی

توویح

98

Jump Ball
)(Situation

JB

جامپ بال
(شرایط)

یک جامپ بال زمانی اتفاق میافتد که یک داور در ابتدای کوارتر
اول تو ،را بین دو رقیب پرتاب می کند که به آن شورایط جامپ
بال هم گفته میشود.

99

Last Shot

LS

آخرین اقدام

به بازی اشوواره میکند که در آن یک تیم یک کنترل جدید تو،
را به دسوت می آورد در حالیکه سواعت بازی  24بانیه یا کمتر را
نمایش می دهد که به معنای این اسووت که ممکن اسووت کوارتر
در حین مالکیت این تیم به پایان برسد.

100

Last 2 minutes
of the game

L2M

دو دقیقه
پایانی بازی

به  2دقیقه آخر کوارتر  4و وقت اضافه اشاره می نماید.

101

)Lead (Referee

L

داور Lead

داور ( Leadداوری دو نفره سوه نفره) داوری اسوت که بازی به
سومت باالی زمین را رهبری میکند و مسوئولیت او شوامل پوشوش
در امتداد خط انتهایی زمین در انتهای زمین حمله است.

102

Legal Guarding
Position

LGP

وضعیت دفاع یوک موداف زموانی وضوووعیوت دفواع قوانونی اولیوه خود را ایجواد کرده
است که:
قانونی
• بازیکن رو به روی حریف خود باشد،و
• هر دو پای بازیکن روی زمین قرار داشته باشد.

103

Line Up

ندارد

ایستادن در
یک خط

در هنگام انجام پرتاب آزاد بازیکنان پشووت خطوط کناری منطقه
رنگی می ایستند.

10۴

Live Ball

LB

تو ،زنده

تو ،زمانی زنده می شود که:
 .1در حین جامپ بال ،تو ،از دسووت داور برای پرتاب رها
شود.
 .2در حین پرتاب آزاد ،تو ،در اختیار بازیکن پرتاب کننده
قرار گیرد.
 .3در حین پرتواب بوه داخول ،تو ،در اختیوار بوازیکن پرتواب
کننده قرار گیرد.

ردیف

معادل

اصطالح

مخفف

105

Loose Ball

LOB

تو ،سرگردان زموانی کوه یوک تو ،زنوده کوه در موالکیوت بوازیکنی نیسوووت و روی
زمین می لتود یوا بوه زمین می خورد در حوالی کوه بوازیکنوان دو
تیم به دنبال این هسووتند که مالک تو ،شوووند و یا در شوورایط
ریبوانود  .کنترل تیمی تغییر نمی کنود توا زموانی کوه تیم مقوابول
کنترل را به دسووت آورد یعنی مثالً در زمانی که تو ،سوورگردان
است یک تخلف  24بانیه می تواند اتفاق بیفتد.

106

Manufactured
)(Shot

MS

ساختگی
(شوت)

هر زمان که با بازیکنی که در حال اقدام به شووت نیسوت برخورد
یرقانونی صوورت میگیرد ولی بعد از شوروع برخورد بازیکن یک
حرکت اقدام به شوووت انجام می دهد به امید اینکه او پرتاب آزاد
داده شود.

107

Marginal Contact

MC

برخورد
حاشیه ای

هرچند که بسووکتبال یک بازی بدون برخورد اسووت اما عمالً یر
ممکن است که بازیکنان در زمین حرکت کنند و برخوردی با هم
نداشوته باشوند  .اگر به نظر برسود که برخورد می تواند تابیری بر
بازی داشووته باشوود باید به عنوان خطا اعالم شووود  .برخوردهای
دیگری که تابیری بر بازی ندارند به عنوان برخورد حاشوویهای در
نظر گرفته می شوند و می توان آنها را نادیده گرفت.

108

Mechanics

MEC

مکانیک

جنبوه هوای فنی داوری مثالً اینکوه داوران چگونوه حرکوت کننود،
پوشوش ،عالئم ،اجرای پرتابهای آزاد ،شورایط جامپ بال ،پرتاب
به داخل ها و . ...

109

Media Time)Out(s

MTO

وقت(های)
استراحت
رسانه

سووازمان برگزار کننده مسووابقات می تواند برای خود تصوومیم
بگیرد که وقت اسوتراحت رسوانه اعمال گردد یا خیر و در صوورت
اعمال زمان آن چقدر باشد (مثالً  90 ،75 ،60یا  100بانیه).

110

No-Call

NC

بدون سوت

برخی از بهترین تصومیمات داور ممکن اسوت شوامل خودداری از
سووت زدن باشود ،زمانی که خطا یا تخلف احتمالی را قضواوت می
کند که نیت و روح قوانین را نقت نمی کند.

111

Non-Active
Referee

NAR

داور یرفعال

داوری کوه پرتواب آزاد یوا پرتواب بوه داخول را اجرا نمی کنود یوا در
حین جامپ بال آ ازین بازی ،پرتاب کننده تو ،نیست.

فارسی

توویح

ردیف

اصطالح

مخفف

معادل

توویح

فارسی

112

Obvious Play

OP

بازی واضح

بازی که کامالً برای اکثر شورکت کنندگان در بازی شوامل داوران،
مربیان ،بازیکنان و تماشواچیان واضوح و قابل دیدن باشود .داوران
باید در این شوورایط در  %100موارد درسووت عمل کنند و هی
جایی برای خطا وجود ندارد.

113

Off the Ball

OFB

دور از تو،

مربوط به تمام جنبه های بازی اسوت که مسوتقیماً بازیکن با تو،
و بازیکنان مجاور آنها را درگیر نمی کند.

11۴

Offensive End

ندارد

انتهای زمین
حمله

انتهای زمین بازی که یک تیم حمله میکند و برای کسوب امتیاز
تال می کند (زمین جلویی آن تیم).

115

Official
Basketball Rules
Interpretations

OBRI

تفسیر رسمی یک سوند که فیبا منتشور میکند و شوامل تمام تفاسویر رسومی
تعریف شده فیبا است.
قوانین
بسکتبال

116

Open Angle

OA

زاویه باز

یک نمای واضوح از اقدامات در محدوده پوشوش اولیه بانویه داور
 .هیچگاه یک زاویه باز را ترک نکنید.

117

Opposite Side

OPS

سمت مقابل

به آن سوومت از زمین اشوواره دارد که بیشووترین فاصووله را از میز
منشی داشته باشد.

118

Out-of-Bounds

OOB

خارج از زمین آن محوطه که خارج از زمین بازی اسووت ،خارج از خطوط مرزی
و شامل خود خطوط مرزی نیز می شود.

119

Outside-In
)(Angle

O-IN

خارج به
داخل(زاویه)

موقعیوت ارجح داور  Leadکوه در زاویوه  45درجوه ایسوووتواده و
بیشترین تعداد بازیکن ممکن را در میدان دید خود دارد.

120

Palming (the
)ball

PLM

حمل تو ،در به حمل تو ،مراجعه کنید.
کف دست

121

Pass

ندارد

پاپ

یوک رو برای حرکوت دادن تو ،کوه بوا پرتواب تو ،توسوووط یوک
بازیکن مهاجم به سمت بازیکن دیگر انجام می شود.

122

Pass-Off

POFF

پاپ به جای
شوت

موقعیتی که یک بازیکن اقدام به شووت خود را آ از کرده اسوت و
یک خطا اعالم می شوود اما در نهایت بازیکن حرکت شووت خود
را کوامول نمی کنود و تو ،را بوه همتیمیهوایش پواپ میدهود  .در
این صوورت این یک خطای شوخصوی اسوت و خطای حین شووت
محسوب نمی گردد.

123

Patienced
Whistle

PW

سوت با
طمانینه

وقتی داور قادر اسوت قبل از سووت زدن کل بازی (آ از وسوط
پایان) را پرداز نماید.

ردیف

معادل

اصطالح

مخفف

12۴

Peripheral Vision

PV

نمای پیرامونی دیدن گسوترده همه اطراب در حالی که مسوتقیم به جلو نگاه می
کنید.

125

Personal Foul

PF

خطای
شخصی

یوک خطوای شوووخصوووی ،برخورد یر قوانونی یوک بوازیکن بوا یوک
بازیکن رقیب است ،چه تو ،زنده باشد چه مرده.

126

Phantom Call
)(Fantasy Call

FAC

سوت خیالی

شورایطی را توضویح می دهد که داور یک سووت خطا را میزند در
صوورتی که اصوال برخوردی در بازی اتفاق نیفتاده اسوت (مشوکل
در خویشوتنداری "من نمیبینم ،من سووت نمیزنم") .این با این
که یک برخورد حاشویه به اشوتباه به عنوان خطا اعالم شوود فرق
می کند (مشکل با معیارها).

127

Pick

SC

پیک

128

Pivot Foot

PF

پای بابت
(پیوت)

وقتی بوازیکنی تو ،را در اختیوار دارد و در حوال دریبول نیسوووت
اجوازه دارد کوه حول یوک پوا بچرخود بوه شووورطی کوه این پوا در
هموان نقطوه روی زمین بواقی بموانود  -بنوابراین بوه آن پوای بوابوت
(پیوت) گفته میشود.

129

Player

ندارد

بازیکن

در طول زمان بازی ،وقتی به یکی از اعضووا تیم بازیکن گفته می
شوود که در زمین بازی حضوور داشوته باشود و اجازه بازی داشوته
باشد.

130

Pre-Game
Conference

PGC

م.اکرات قبل قبول از شوووروع بوازی هوای مهم الزم اسوووت کوه داوران بوا یکودیگر
مالقات کنند تا همدیگر را بشووناسووند و در مورد مکانیک کاری
از بازی
خود و آماده سازی برای بازی صحبت کنند.

131

Pre-Game
Routines

ندارد

روند(روتین)
قبل از بازی

روندی که داوران قبل از آ از رسوومی مسووابقه انجام میدهند که
شوامل چک کردن بر امتیازاتف اطمینان حاصول کردن از اینکه
وقت نگه دار مقررات زمانبندی آن بازی خاص را بداند و . ...

132

Preventative
Officiating

PRO

قضاوت
پیشگیرانه

بوه اقودامواتی کوه داوران بوا برقراری ارتبواط بوا بوازیکنوان و یوا مربیوان
انجام میدهند که از ایجاد مشوکل جلوگیری می نماید اشواره می
کند  .این موضوووع میتواند حین تو ،زنده (بازی پسووت (post
) ،playبوازی پیرامونی ( )perimeter playو همچنین حین
تو ،مرده اتفاق بیفتد.

توویح

فارسی

یک اسکرین بازیکن مهاجم.

ردیف

اصطالح

مخفف

معادل

توویح

فارسی

133

Primary
)(Coverage

PCE

اولیه
(پوشش)

محدوده مسوووئولیت و اقداماتی که داور باید بتواند همواره آنها را
پوشش دهد.

13۴

Push-Off

PO

پس زدن
مداف

زموانی یوک بوازیکن مهواجم "موداف را پس می زنود" کوه موان از
بازیکن مداف برای بازی با تو ،یا تال برای بازی با تو ،شووود
یا اینکه فضای بیشتری را برای خود فراهم آورد.

135

Pushing

PU

هل دادن

هل دادن یک برخورد شووخصووی یر قانونی با هر قسوومت از بدن
اسوووت کوه یوک بوازیکن بوه زور حرکوت میکنود یوا بوه زور سوووعی
میکند که حریف با تو ،یا بدون تو ،را حرکت دهد.

136

Quick Whistle

QW

سوت زدن
سری

زمانی که داور قادر به پرداز کل بازی قبل از سووت زدن نباشود
 .در برخی از موارد سوووت زدن سووری منجر به سوووت های یر
ضروری می شود.

137

Rebound

RB

در یک شووت از دسوت رفته ،درگیری بین دو تیم برای به دسوت
ریباند
(بازیابی تو )،آوردن مالکیت تو ،به عنوان ریباند شووناخته میشووود (تو ،از
حلقه یا تخته پشووتی برمیگردد)  .بنابراین ریباند کردن یعنی به
دست آوردن تو ،بعد از یک شوت از دست رفته.

138

Rectangle

RC

مستطیل

اشووواره بوه زمین جلویی دارد کوه بوه منظور تعیین محودودههوای
مسئولیت به شش قسمت تقسیم شده است.

139

Ref

ندارد

مخفف داور

1۴0

Referee

REF

داور

بوه طور کلی بوه  3 2داوری کوه در یوک بوازی کوار می کننود گفتوه
می شود.

1۴1

Referees

ندارد

داوران

منظور از داوران سوور داور و یک یا دو داور دیگر اسووت که داوران
میز و ناظر بازی ،در صورت حضور ،به آنها کمک خواهند کرد.

1۴2

Referee
Instructor

RI

مدرپ داوری مدرپ داوری فردی اسوت که در آموز و یادگیری ،بسوکتبال و
داوری از دانش خوبی برخوردار اسوت .فیبا دارای مدرسوان معتبر
(دارای گواهی) و آموز دیده است.

1۴3

Refereeing
Defence

RD

اولویت در قضوواوت روی تو ،این اسووت که تمرکز بر یرقانونی
بودن بوازیکن موداف بواشووود در حوالی کوه بوازیکن مهواجم بوا تو ،را
نیز در میدان دید خود دارید.

داوری دفاع

مخفف کلمه داور.

ردیف

معادل

اصطالح

مخفف

1۴۴

Regular call

RC

سوت معمولی یک سووت عادی که توسوط داور مربوطه زده شوده اسوت ،در نظر
گرفته می شود (بدون کمک).

1۴5

Ring

ندارد

حلقه

محیط فلزی سووبد یا تور که تو ،باید از آن عبور کند تا امتیازی
به دست آید.

1۴6

Rotation

ROT

چرخش

چه شووورایطی گفته می شوووود که حرکت محل تو ،باعث می
شوووود کوه داور  Leadتغییر موقعیوت یوا "چرخش" را در زمین
جلویی به سوووموت تو ،آ از نمواید  .مسوووبوب حرکت برای داور
Leadزمانیسوت که تو ،به سومت داور ( Centreسمت ضعیف)
حرکوت کنود و در آنجوا بموانود .تغییر موقعیوت  Leadبواعوث تغییر
وضوعیت داور ( Centreاز  Centreبه  )Trailو تغییر وضوعیت
داور ( Trailاز  Trailبه ) Centreمی شود.

1۴7

)Scan (the Paint

SPA

بررسی کردن زموانی کوه داور  Leadدر امتوداد خط انتهوایی چرخش انجوام
(منطقه رنگی) میدهود بوایود منطقوه رنگی را جهوت دیودن هرگونوه فعوالیوت
یرقانونی دور از تو ،،بررسی کند  -اگر هی بازیکنی نباشد باید
منطقه اقدام بعدی را بررسی نماید.

1۴8

Score

FG

امتیاز

گول زدن یوا انجوام یوک پرتواب آزاد موفق .همچنین می توانود بوه
مجموع امتیازات هر دو تیم نیز گفته شوووود مثالً امتیاز بازی 50
به  47بود.

1۴9

Scorer

SR

منشی

150

Scoresheet

SS

بر منشی
(امتیازات)

ببت رسومی جزئیات بازی که در طول بازی یادداشوت می گردد.
در بر منشوووی ،امتیوازات متوالی تیم هوا و همچنین امتیوازات
فردی بازیکنان و خطاها ببت می گردد.

151

Screening

SC

اسکرین

اسووکرین تالشووی اسووت برای به تاخیر انداختن یا جلو گیری از
بوازیکن رقیوب بودون تو ،برای رسووویودن بوه موقعیوت دلخواه در
زمین بازی.

152

Secondary
)(Coverage

SCE

بانویه
(پوشش)

محدوده مسوئولیت و اقدامات که داور باید بتواند پوشوش دهد بعد
از اینکه مطمئن شود که محدوده پوشوش اولیه خود را تحت نظر
دارد.

153

Self-Evaluation

SEF

توویح

فارسی

منشی باید بر

منشی (امتیازات) را طبق قوانین پر نماید.

ارزیابی فردی روند ارزیابی که یک فرد از عملکرد خود انجام می دهد.

ردیف

اصطالح

مخفف

معادل
فارسی

توویح

15۴

Selling the Call

STC

تاکید روی
سوت

تاکید روی تصمیم با صدای بلندتر و سوت و نشان دادن عالئم به
صووورت کمی نمایشووی تر .این حالت فقط در سوووت های نزدیک
باید اتفاق بیفتد تا به پ.یر تصمیم کمک نماید.

155

Semi-Circle
)(No-Charge

NCSC

نیم دایره
(No)Charge

محوودوده نیم دایره ) (No-Chargeبووه منظور تعیین منطقووه
خاصوی برای تفسویر شورایط شوار بالک زیر حلقه کشویده شوده
اسوت  .خطوط نیم دایره ) (No-Chargeجزئی از منطقه (No-
)Chargeمحسوب می شوند.

156

Shot

N/A

شوت

157

Shot Clock
Operator

SCO

مسئول
 24بانیه

مسووئول  24بانیه کسووی اسووت که با سوواعت  24بانیه مطابق با
قوانین بسکتبال کار می کند.

158

Shot Clock
Violation

SCV

تخلف
 24بانیه

زموانی کوه یوک تیم موالکیوت یوک تو ،زنوده را در زمین بوه دسوووت
میآورد الزم اسوت که ظرب  14 24بانیه اقدام به شووت نماید،
در یر این صورت مرتکب تخلف شده است.

159

Sidelines

ندارد

160

Signals

ندارد

161

Signals
(communication
)among the crew

ندارد

عالئم(برقراری اشووارات ظریفی که یکی از داوران به دیگران می کند تا به حفظ
ارتباط بین بوازی و کوار تیمی کموک کنود  -مواننود پرپ و جو از دیگر داوران
گروه داوران) کوه دیوده انود چوه کسوووی آخرین بوار تو ،را قبول از بیرون رفتن
لمس کرده اسووت .هر گروه ممکن اسووت رو ارتباطی داخلی
خود را داشته باشند.

162

Special
Situations

SPS

موقعیت های در هموان بوازه زموانی توقف سووواعوت کوه در ابر یوک تخلف (نقت
قانون) اتفاق افتاده اسوت ،در صوورت وقوع خطاهای بیشوتر ممکن
خاص
است موقعیت های خاصی پیش بیاید.

یک اقدام برای کسب امتیاز.

خطوط کناری خطوط مرزی که در هر سمت زمین بازی کشیده شده اند.
عالئم

عالئم رسومی برقراری ارتباط  ،همانگونه که در کتاب قانون آورده
شده است ،که توسط آنها داوران تصمیمات خود را برای بازیکنان
یا میز منشی بیان می نمایند.

ردیف

اصطالح

مخفف

معادل
فارسی

توویح

163

Spirit and Intent
of the Rules

ندارد

نیت و روح
قوانین

قوانین برای این نوشوته نشوده اند که صورفاً به صوورت لغوی تفسویر
شوووونود بلکوه بوه منظور جلوگیری از اینکوه بوازیکنوان بوا رو هوای
یرقانونی مزیتی کسووب نمایند ،نوشووته شووده اند .بنابراین همه
برخوردها خطا نیستند  -تنها برخوردهایی خطا هستند که باعث
میشوووند یک بازیکن توسووط ایجاد کننده آن برخورد متضوورر
شووود .بنابراین هر اتفاق باید بر اسوواپ تابیری که بر بازی دارد
قضوواوت شووود و نه صوورفاً به تنهایی .یک تفسوویر انعطاب پ.یر از
قوانین چیزی اسووت که الزم اسووت .سوووت زدن بازی با توجه به
"روح و نیت" قوانین.

16۴

Starting Five

SF

 5نفر شروع
کننده

سووورمربی بوایود حوداقول  10دقیقوه قبول از بوازی  5 ،بوازیکن آ واز
کننده بازی را مشخ نماید.

165

Stay with the
Play

SWP

توجه به بازی به این تکنیک داوری فردی ) (IOTتوجه دارد که داور نباید قبل
از اینکه بازی به پایان برسد ،چشم و توجه ا را از بازی بردارد.

166

Strong Side
)(Refereeing/3PO

SSR

سمتی از زمین که داور  Leadو داور  Trailقرار دارند(سه نفره).

167

Substitution
Opportunity

SUBO

168

Substitution /
Substitute

SUB

سمت قوی
(داوری 3نفره)

فرصت تعویت یک فرصت تعویت زمانی آ از می شود که:
• برای هر دو تیم تو ،بمیرد ،سواعت بازی متوقف شوود و
ارتباط داور با میز منشی به پایان رسیده باشد.
• برای هر دو تیم ،تو ،بعود از آخرین یوا تنهوا پرتواب آزاد
بمیرد.
• برای تیم گل خورده ،زمانیکوه سووواعت بازی دو دقیقه یا
کمتر را در کوارتر چهارم و در هر وقت اضوافه نشوان می
دهد ،یک گل زده شود.
هر فرصووت تعویت زمانی به پایان می رسوود که تو ،در اختیار
بوازیکن برای پرتواب بوه داخول یوا پرتواب اولین یوا تنهوا پرتواب آزاد
قرار بگیرد.
تعویت
بازیکن
تعویضی

در طول زمان بازی یک عضوو تیم که حق بازی داشوته باشود اما
در زمین بازی نباشد ،به عنوان بازیکن تعویضی تلقی می شود.

ردیف

اصطالح

مخفف

معادل
فارسی

توویح

169

Switching
(Referees

SW

جا به جایی
(داوری)

به تغییر موقعیت (نقش های) داور  Trail ،Leadو  Centreبعد
از گزار بوه میز منشوووی اشووواره می کنود  .جوا بوه جوایی معموالً
منجر به تغییر موقعیت داور سوووت زننده به موقعیت جدیدی در
زمین می شود.

170

Table side

TS

سمت میز

اشواره به سومتی از زمین بازی اسوت که نزدیکترین فاصوله را تا
میز منشی دارد.

171

Table Officials

TBO

داوران میز

داوران میز شوامل یک منشوی ،یک مسوئول تابلو ،یک وقت نگهدار
و یک مسئول  24بانیه می شوند.

172

Tap

N/A

ضربه به تو،

یک ضووربه به تو ،زمانی اسووت که تو ،با دسووت (ها) به سوومت
سبد حریف هدایت شود.

173

Team /
Team Member

TM

تیم
اعضای تیم

هر تیم شامل:
• حداکثر  12بازیکن که مجاز به بازی هسووتند که شووامل
کاپیتان نیز می شود.
• یک سرمربی و اگر تیم بخواهد ،یک کمک مربی اول.
• حداکثر  7نفر از اعضووای هیئت همراه تیم که میتوانند
روی نیمکت تیم بنشویند و مسوئولیت های خاص خود را
داشوته باشوند مانند مدیر تیم ،پزشوک ،فیزیوتراپیسوت،
آمارگیر ،مترجم و...

17۴

Team Bench
Areas

TBA

محدوده
نیمکت تیم

محودوده نیمکوت تیم بوایود خوارج از زمین بوازی بین دو خط
مشووخ گردد  .باید  16صووندلی در محدوده نیمکت تیم برای
پرسوونل نیمکت که شووامل سوورمربی ،کمک مربی اول ،بازیکنان
تعویضوی ،بازیکنان محروم و همراهان تیم میشوود وجود داشوته
باشووود  .هر فرد دیگری باید حداقل  2متر از پشوووت نیمکت تیم
داشته باشد.

ردیف

معادل

اصطالح

مخفف

175

Team Control
)(Ball

TC

کنترل تیم
(تو)،

176

Team Control
Foul

TCF

خطای تیمی یوک خطوای حملوه .خطوایی کوه توسوووط یوک بوازیکن در زموانی که
که کنترل تیمش کنترل تو ،را به دست داشته است صورت گرفته است.
تو ،را به
دست دارد

177

)Team Foul(s

TFO

خطای تیمی

یک خطای تیمی یک خطای شوووخصوووی ،فنی ،یر ورزشوووی یا
دیسوکالیفه توسوط یک بازیکن اسوت  .تیمی در شورایط محدودیت
خطای تیمی قرار میگیرد که در هر کوارتر مرتکب  4خطا شووده
باشد.

178

Teamwork

ندارد

کار تیمی

عملکرد روان تیم داوری برای ایجاد پوشوووش مناسوووب و کنترل
بازی.

179

Technical Foul

TF

خطای فنی

یک خطا که برای یک بازیکن ،سورمربی و یا یک بازیکن تعویضوی
یوا یکی از همراهوان تیم کوه روی نیمکوت هسوووتنود بوه خواطر رفتوار
یر ورزشوی که شوامل هی برخوردی نمی باشود ،اعالم می گردد
(به عنوان  Tهم شناخته می شود).

180

Tempo

ندارد

سرعت بازی

سورعتی که بازی در حال انجام اسوت :آیا تیم ها در زمین در حال
باال و پایین رفتن هسووتند  ،ضوود حمله می زنند  ،اشووتباهات
زیادی دارند یا اینکه تیم ها به طور سوونجیده به منظور اسووتفاده
کامل از تو ،و ساعت  24بانیه بازی می کنند و...

فارسی

توویح
کنترل تیمی زموانی آ واز می شوووود کوه یوک بوازیکن از آن تیم
کنترل تو ،زنده را با نگه داشتن آن یا دریبل کردن آن به دست
داشوته باشود یا اینکه تو ،در اختیار تیم قرار گرفته باشود  .کنترل
تیمی زمانی ادامه می یابد که :
 .1یک بازیکن از تیم کنترل تو ،زنده را داشته باشد.
 .2تو ،بین بازیکنان آن تیم درحال پاسکاری باشد.
کنترل تیمی زمانی به پایان می رسد که:
 .1یک حریف کنترل تو ،را به دست بگیرد.
 .2تو ،بمیرد.
 .3تو ،برای اقودام بوه شووووت یوا اقودام بوه یوک پرتواب آزاد از
دست بازیکن رها شده باشد.

ردیف

اصطالح

مخفف

معادل
فارسی

توویح

181

Three (3) Person
Officiating

3PO

داوری
سه نفره

یووک موفوهووم داوری کووه سووووه داور بووازی را قضوووواوت موی
نمایند .اصووطالحاتی که برای  3داور به کار می رود شووامل سوور
داور( ،)CCداور یوک( )U1و داور دو( )U2می بواشووود کوه هموه
داوران در زموان بوازی در موقعیوتهوای  Trail ، Leadو Centre
کار میکنند.

182

)Three (3
seconds

3S

سه بانیه

یوک بوازیکن زموانی کوه تیمش کنترل تو ،زنوده را در زمین جلوی
در اختیار دارد و سواعت بازی در حال کار اسوت ،نباید بیشوتر از 3
بانیه متوالی در محوطه جریمه تیم مقابل بماند.

183

Throw-in

T-IN

پرتاب به
داخل

یک پرتاب به داخل زمانی اتفاق میافتد که تو ،توسوووط بازیکن
پرتواب کننوده از بیرون از زمین بوه داخول زمین پواپ داده می
شود.

18۴

Time & Distance
)(Basketball

T&D

زمان و فاصله هنگام دفاع از بازیکنی که کنترل تو ،را به دسوت ندارد ،عناصور
(بسکتبال) زموان و فواصووولوه بوایود اعموال شوووود .یوک بوازیکن موداف نمی توانود
موضووعی آنقدر نزدیک و یا آنقدر سووری در مسوویر حرکت حریف
بگیرد کوه آن بوازیکن حریف زموان یوا فواصووولوه کوافی برای توقف یوا
تغییر جهت نداشته باشد  .فاصله با سرعت حریف نسبت مستقیم
دارد اما هرگز کمتر از یک قدم معمولی نیست.

185

Time-Out
)(Referees

RTO

وقت استراحت داوران نیز می توانند یک وقت اسوووتراحت رسووومی اعالم نمایند
زمانیکه یک بازیکن مصودوم شوده اسوت یا اینکه نیاز اسوت که با
(داوران)
یکدیگر ،یک بازیکن ،میز منشی یا نیمکت تیم صحبت نمایند.

186

)Time-Out (Team

TO

یک وقت اسوتراحت ،یک زمان اسوتراحت یک دقیقهای اسوت که
وقت
استراحت(تیم) مربی می تواند برای تیمش درخواسووت نماید  .مربیان می توانند
دو وقت استراحت در هر زمان از نیمه اول ،سه وقت استراحت در
طول نیمه دوم و یک وقت استراحت در هر وقت اضافه درخواست
نمایند.

ردیف

اصطالح

مخفف

187

Time-Out
Opportunity

TOO

معادل
فارسی

توویح

یک فرصت وقت استراحت زمانی آ از می شود که:
فرصت
• برای هر دو تیم تو ،بمیرد ،سواعت بازی متوقف شوود و
وقت استراحت
ارتباط داور با میز منشی به پایان رسیده باشد.
• برای هر دو تیم ،تو ،بعود از آخرین یوا تنهوا پرتواب آزاد
بمیرد.
• برای تیم گل خورده ،زمانیکه یک گل زده شود.
هر فرصووت وقت اسووتراحت زمانی به پایان می رسوود که تو ،در
اختیوار بوازیکن برای پرتواب بوه داخول یوا پرتواب اولین یوا تنهوا پرتواب
آزاد قرار بگیرد.

188

Timer

TR

وقت نگه دار

وقوت نگوه دار بوایود وقوت بوازی ،وقوتهوای اسوووتراحوت و وقفوه هوای
بازی را با توجه به قوانین بسکتبال اندازه بگیرد.

189

)Trail (Referee

T

داور
Trail

طبق سویسوتم داوری دوگانه داور  Leadهمیشوه بازی را به سومت
انتهوای زمین رهبری می کنود و داور دیگر نزدیوک بوه بوازی و کمی
عقب تر باقی می ماند تا اصوول سوواندوی رعایت شووود  .همیشووه
وظیفه داور  Trailاسوت که تداخل تو ،باالی سوبد را تشوخی
دهد و توجه نماید که تو ،وارد سبد شده است یا خیر.

190

Travelling
Violation

TV

تخلف
تراولینگ

هنگامی که بازیکنی با تو ،قبل از رها کردن تو ،از دسوت برای
دریبول پوای چرخش (پیوت) خود را از زمین بلنود می کنود یوا
از نقطوه خود روی زمین حرکوت می دهود یوا هنگوام توقف ،پواپ
یا شوووت پس از برداشووتن تو ،قدم های زیادی بر می دارد .در
حین دریبول امکوان تراولینوگ وجود نودارد .هنگوامی کوه بوازیکن در
حال دریبل اسوووت محدودیتی برای تعداد قدم هایی که میتواند
بردارد وجود ندارد تا زمانیکه تو ،با دست ها گرفته نشود.

191

Triple Whistle

3W

 3سوت
همزمان

زمانی که هر سوه داور همزمان برای یک بازی در سووت خود می
دمند.

192

Turnover

TOR

تو ،از دست
رفته

زموانی کوه تیم مهواجم موالکیوت تو ،را از دسوووت می دهود بوه جز
زموانی کوه یوک اقودام نواموفق یوا یوک گول اتفواق میافتود مثالً یوک
قط کردن ،تخلف یا خطای حمله.

ردیف

اصطالح

مخفف

معادل
فارسی

توویح

193

Two (2) Person
Officiating

2PO

داوری
دو نفره

یوک مفهوم داوری کوه دو داور بوازی را قضوووواوت میکننود کوه
شوامل سورداور و داور می باشود و آنها در طول بازی در موقعیت
های  Leadو  Trailکار می کنند.

19۴

Umpire

U
(U1,
)U2

داور
(داور یک و
داور دو)

در داوری دو نفره یک داور به عنوان سوورداور و دیگری به عنوان
داور منصووب میگردد .داور معموال جوانتر اسوت یا تجربه کمتری
بین این دو داور دارد .داور و وظوایف و اختیوارات مشووووابهی
با سوورداور دارد به جز اسووتثنائاتی که در وا ه نامه برای سوورداور
ذکر شوده اسوت .در داوری سوه نفره یک سور داور و دو داور (داور
یک و داور دو) وجود دارد.

195

Unsportsmanlike
Conduct
)(Behaviour

UC

اخالق
یرورزشی
(رفتار)

یر ورزشووی بودن به این معناسووت که به گونهای رفتار کنید که
فردی منصوف ،با اخالق و شورافتمند نباشوید  .این شوامل اقدامات
فریبکوارانوه نیز اسوووت  .بی احترامی مواننود اظهوارات تحقیرامیز یوا
انتقادی نسوبت به داور یا حریف  -بی ادبی مانند ناسوزا گفتن چه
بوه شوووخ خواصوووی بواشوووود چوه نوه .مجوازات اخالق یر
ورزشوی چه توسوط بازیکن در زمین انجام شوده باشود ،چه مربی یا
اعضا همراهان تیم ،خطای فنی است.

ردیف

معادل

اصطالح

مخفف

196

Unsportsmanlike
Foul

UF

197

Video Operator

VO

مسئول ویدئو مسئول ویدئو سوت داوران در مسابقات فیبا را عالمت گ.اری می
کند  .وظیفه اصولی آنها این اسوت که از طریق سووت داوران به
کمک کامپیوتر و بقیه دستگاهها برای تجزیه و تحلیل های بعدی
تصوواویر و داده های آماری از اقدامات سوووت زده شووده توسووط
داوران ،اطالعات جم آوری نمایند.

198

Violation

ندارد

یک تخلف ،یک نقت قانون اسوت .جریمه :تو ،باید به تیم مقابل
برای پرتواب بوه داخول از نزدیکترین محول بوه محلی کوه تخلف
صوورت گرفته اسوت ،به جز مسوتقیماً پشوت حلقه ،داده شوود مگر
اینکه در قوانین چیز دیگری گفته شده باشد.

فارسی
خطای
یر ورزشی

تخلف

توویح
هر برخورد یر قانونی که شووامل یکی از موارد زیر شووود باید به
عنوان خطای یر ورزشی اعالم شود :
 .1برخورد با حریف و عدم تال قانونی برای بازی به قصود
تو ،بر اساپ نیت و روح قوانین.
 .2برخورد شودید و محکم ایجاد شوده توسوط یک بازیکن در
تال برای بازی با تو ،یا حریف.
 .3یک برخورد یرضووروری بازیکن مداف به قصوود متوقف
کردن پیشوووروی بازیکن مهاجم در ضووود حمله  .این تا
زمانیسووت که بازیکن مهاجم اقدام به شوووت خود را آ از
نکرده باشد.
 .4هرگونه برخورد مداف از پشووت یا کنار با بازیکن مهاجم
که در حال پیشوروی به سومت حلقه حریف می باشود و
هی بوازیکن موداف دیگری بین او و حلقوه حریف وجود
ندارد .این تا زمانیسوت که بازیکن مهاجم اقدام به شووت
خود را آ از نکرده باشد.
 .5هرگونوه برخورد بوازیکن موداف بوا بوازیکن مهواجم در داخل
زمین زموانی کوه سووواعوت بوازی دو دقیقوه یوا کمتر را در
کوارتر چهارم یا هریک از وقتهای اضوافه نشوان میدهد
و تو ،برای پرتواب بوه داخول در خوارج از زمین هنوز در
دسووت های داور باشوود یا در اختیار بازیکن قرار گرفته
باشد.

ردیف

69
4

معادل

اصطالح

مخفف

199

Warning

WAR

200

Weak Side
)(Refereeing

WSR

سمت ضعیف سووومتی از زمین کوه داور  Centreدر آن قرار دارد (داوری 3
نفره).
(داوری)

201

Wiping the
Basket

ندارد

لغو امتیاز

لغو کردن امتیواز بوه دسوووت آموده (معموالً در آمریکوای شوووموالی
استفاده می شود).

202

Working Area

WA

ناحیه کار

نواحیوه ای کوه یوک داور معموالً در آن بوا توجوه بوه موقعیوت معین
فعالیت میکند.

راهنمای داوران فیبا
تکنیک های انفرادی داوری  /نسخه  1.1الف

فارسی
اخطار

توویح
اشواره میکند به هر شورایطی که داوران تشخی می دهند که به
سوورمربی یا بازیکن باید در مورد یک رفتار نادرسووت اخطار داده
شود معموالً برای یک رفتار نامناسب ،تاخیر در بازی و گول زدن.

