
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 قوانین
رسمی  

 بسکتبال
2020 

 قوانین بسکتبال
  و تجهیزات بسکتبال

 معتبر است. 2020از اول اکتبر  
 قوانین توسط فدراسیون جهانی بسکتبال تطبیق یافته است.



  

 

 

 

  

 جنب اداره کل آموزش و پرورش   –بلوار سعدی    –نشانی: سمنان  

 33333487تلفن :  

 *********************************** 

 2020قوانین رسمی بسکتبال  

 ترجمه قوانین ورزش بسکتبال 

 احسان سرباز رحیمی   –مترجمین: محمدرضا صالحیان  

 1400نوبت چاپ : اول  

 دیجیتال شمارگان:  

 978-622-7434-12-5شابک :  

 انتشارات: خالق 

*** ******************************** 

تمامی حقوق این اثر متعلق به مترجمین است و هرگونه استفاده و یا اقتباس از تمام یا بخشی از متن تنها با  

 ذکر منبع بالمانع است. 

 یان، احسان رحیمی؛ مترجم محمدرضا صالح تایید شده توسط هییت مرکزی فیبا/2020قوانین بسکتبال  : آورنام پدیدان و عنو 

 1400سمنان : خالق ، :   مشخصات نشر

 جدول. : مصور ،  ص. 106:   مشخصات ظاهری 

 5-12-7434-622-978:    شابک 

 : فیپا وضعیت فهرست نویسی 

 Official Basketball Rulles 2020 صلی:: عنوان ا   ت یادداش

 د قواع –: بسکتبال     موضوع

 Basketball—Rules:    موضوع

 ، مترجم-1361صالحیان، محمدرضا، :   شناسه افزوده 

 م ، مترج-1364: رحیمی، احسان،   فزوده ا شناسه 

 فدراسیون بین المللی بسکتبال :   فزوده ا شناسه 

 International Basketball Federation:   فزوده ا شناسه 

 885GV:   رده بندی کنگره 

 323/796 :  رده بندی دیویی

 8422148:  تابشناسی ملیشماره ک

 : فیپا اطالعات رکورد کتابشناسی

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 2020قوانین رسمی بسکتبال 
 تایید شده توسط 

 هیئت مرکزی فیبا 

 1220 مارس 62سوئیس، ، مایس

 

 

 

 . معتبر است 2020  از اول اکتبر

v1.1 

 مترجم:

 داور بین المللی بسکتبال  –محمدرضا صالحیان 

 داور بین المللی بسکتبال -  احسان رحیمی

 

 

 

 





  

Page 2 of 104 
 

2020قوانین رسمی بسکتبال   101  

 

2020ژوئن   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سمانیست ...آاین راه  همراه اگر تو باشی

 بنیاد نیکوکاران راه آسمان

@raaheaseman 



  

Page 3 of 104 
 

2020قوانین رسمی بسکتبال    

 

2020ژوئن   101 

 فهرست  

 3....................................................................................................فهرست
 4...........................................................................................شکل هافهرست 

 5......................................................................................... بازی –قانون یک  
 5................................ ......................................................................................................................... عریف هات    1 .ماده

 6.....................................................................و تجهیزات  بازی زمین –قانون دوم 
 6................ ............................................................................................................................زمین بازی................ 2 .ماده
 11.................................................................................................................... ...................تجهیزات.....................   3 .ماده

 12..................................................................................تیم ها.....  –سوم قانون 
 12................................. .............................................................................................تیم ها...................................   4 .ماده
 15....................................................................................................................و کمک رسانی مصدومیتبازیکنان:     5 .ماده
 15.....................................................................................................کاپیتان: وظایف و اختیارات............................   6 .ماده
 15......................................................................................... ..... وظایف و اختیارات......: و کمک مربی اول مربی سر    7 .ماده

 17........ ..........................................................مقررات بازی...........  –قانون چهارم 
 17......................... ....... ... ............. .......................................................اضافه......... زمان بازی، امتیاز مساوی و وقت   8 .ماده
 17............. ....................................................................................یا بازی............کوارتر وقت اضافه شروع و پایان     9 .ماده
   18............................................................... .....................................وضعیت توپ................................................   10 .ماده
 19............................................. .....................................................................داوریک بازیکن و یک تعیین مکان    11 .ماده
 19........................................................... .....................................................................جامپ بال و مالکیت نوبتی.   12 .ماده
 21................................................................................... ............................شود.............. چگونه با توپ بازی می   13 .ماده
 21.......................................................................................................کنترل توپ...............................................   14 .ماده
 21.................................... ...................................................کن در حال شوت................................................بازی   15 .ماده
 22................. .............. ......................آن................................................... رسد و ارزش  گل: چه زمانی به ثمر می   16 .ماده
   23........................................................................................................................ توپ به داخل................. پرتاب    17 .ماده
 24.......................... ..................................................................... .تایم استراحت...................................................   18 .ماده
 26.................................................... .... ...........................................................تعویض..........................................   19 .ماده
 27.............. ............................... ... ............... ..............................................................جریمه...........  بابازی  باخت    20 .ماده
 28.................................................................................................................................غفلت......... بابازی باخت    21 .ماده

 29..................................................................تخلف ها.................. – قانون پنجم 
 29..........................................................................................................................................................تخلف ها    22 .ماده
 29................... .................................بازیکن خارج از زمین و توپ خارج از زمین..................................................    23 .ماده
 29............................................. ................................................دریبل کردن........................................................   24 .ماده
 30.............................................. ................................................................................................... تراولینگ.........   25 .ماده
 31................................................................................ثانیه..............................................................................  3   26 .ماده
 31................................. ....... ..........................................دفاع نزدیک از بازیکن...................................................   27 .ماده
 31...............................................................................ثانیه...............................................................................   8   28 .ماده
 32....................................................................................................................................ثانیه........................24   29 .ماده
 34............................................................................................................................ عقببازگشت توپ به زمین    30 .ماده
 35.................................................................................................................... ...........................................تداخل  31 .ماده

 37...........................................................................خطاها........... – قانون ششم 
 37................................................................................................................خطاها...............................................   32 .ماده
 37....................................................................................................................................برخورد: اصول کلی.......   33 .ماده

 



  

Page 4 of 104 
 

2020قوانین رسمی بسکتبال   101  

 

2020ژوئن   

 43....................... ............................................................................خطای شخصی................................................   34 .ماده
 43..................... ................................................................................... ...........................................خطای طرفین.   35 .ماده
 44......................................... .............................. ..خطای فنی................................................................................    36 .ماده
 45........................ .................. ..... ............................................................................خطای غیرورزشی...................   37 .ماده
 46................................................................................................................................. ..اخراج.................خطای     38 .ماده

 48........................................ ..................................................................................نزاع........................................   39 .ماده

 49.....................................................................قانونهای کلی.......... –قانون هفتم  
 49............................................................................................................خطا.........................................5بازیکن    40 .ماده
 49....................................................................................................................................ی تیمی: جریمه...هاخطا   41 .ماده
 49........................................................................................................وضعیت ویژه............................................   42 .ماده
 50.....................................................................................................های آزاد.......................................... پرتاب   43 .ماده
 52......................................................................................................................................اشتباهات قابل تصحیح   44 .ماده

 54...................................داوران، داوران میز، ناظر: وظایف و اختیارات...... –قانون هشتم  
 54............................................................ .......................... داوران، داوران میز و ناظر...........................................   45 .ماده
 54............................................................. ...........................سرداور: وظایف و اختیارات.......................................   46 .ماده
 55.........................................................................................داوران: وظایف و اختیارات.......................................    47 .ماده
 56....................................................... ...........................منشی و کمک منشی: وظایف...........................................   48 .ماده
 57... ................................................................... ..........................ایف..........................................وقت نگهدار: وظ   49 .ماده
 58.... ................................................ ......................................ثانیه: وظایف..........................................  24ل  مسئو   50 .ماده

A- 60..........................................................................................عالئم داوران 
B- ............68................................................................................برگه امتیاز 
C- ...........77. .............................................................................روش اعتراض 
D-  78.................. ....................................................................تیم هارده بندی 
E- .....85.. .......................................................................تایم استراحت تلویزیونی 

F- ....87. ............................................................................سیستم بازپخش فوری 

 89. ........................................................................راهنمای موضوعات قوانین.......
 

 شکل ها فهرست 
 7.......................................................................... ...........................زمین............................................اندازه کامل    1شکل 
 9..................................................................................................................................ثانیه....... 3منطقه محدوده    2شکل 
 9..................................................................................................امتیازی....................... 3امتیازی /  2منطقه گل    3شکل 
 10........................................................................ ..................... .........................های تعویض.... میزمنشی و صندلی    4شکل 
 38....... ............................................................................................................................................ اصول سیلندر....   5شکل 
 50...... .......................................................................................................... جایگیری بازیکنان درحین پرتاب آزاد   6شکل 
 67.........................................................................................................................م داوران..............................عالئ   7شکل 
 68...................................................................................................................برگه امتیاز.......................................   8شکل 
 69..... ................................................................................................................. باالی برگه امتیاز............................   9شکل 
 70....................................................... ..........................................................)پیش از بازی( ازدر برگه امتی تیم ها   10شکل 
 71................ در برگه امتیاز )پس از بازی(.................................................................................................. تیم ها   11شکل 
 75.................................................................................................. ................................روند ثبت امتیاز..............   12شکل 
 76..................................................................................جمع امتیاز......................................................................    13شکل 
 76.....................................................................................................................................پایین برگه امتیاز.........   14شکل 

 



  

Page 5 of 104 
 

2020قوانین رسمی بسکتبال    

 

2020ژوئن   101 

 

. می شودکار برده  ه  ه و در رده مردان و زنان بو ... تهیه شد  داور،  جعی است که برای بازیکن، مربیر کلیه قوانین داوری بسکتبال م

 گیرد.  ن باید در عمل مورد استفاده قرار درك این مطلب ضروری است که این قوانی 

 

 بازی  -  قانون یک

 تعریف ها          1ماده 

 بازي بسكتبال               1. 1

امتیاز   نفره بازی می شود. هدف هر تیم کسب امتیاز در سبد حریف، و جلوگیری از کسب  5بسکتبال توسط دو تیم   

 توسط تیم حریف می باشد. 

 ظر )در صورت حضور( کنترل می شود. داوران، داوران میز و یک نابازی توسط 

 / خودي حريف سبد:               1. 2

، سبد  توسط یک تیم از آن دفاع می شود، سبد حریف و سبدی که  توسط یک تیم به آن حمله می شودسبدی که  

 خودی نامیده می شود.  

 بازي يک برنده               1. 3

 خواهد بود.   ده باشد، برندهکر  را کسب  امتیاز بازی نبیشتری زمان بازی پایان تیمی که در 
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 و تجهیزات بازی زمین  - قانون دو

 بازی  زمین           2ماده 

 زمين بازي              2. 1

متر   15متر در طول و    28با اندازه های  (  1داشته باشد)شکل  عاری از موانع    زمین بازی باید سطحی صاف، سخت،

 لی خطوط اندازه گیری می شود. در عرض که از لبه داخ 

 زمين عقب             2. 2

و خطوط    سبد خودی  پشتکه با خط انتهایی    از زمینروی تخته و قسمتی  خودی،    شامل سبدیک تیم    عقبزمین  

 .  خط مرکزی محدود شده است  کناری و

 زمين جلو              2. 3

حریف و خطوط    سبد  پشتکه با خط انتهایی    از زمین  قسمتی   و سبد حریف، روی تخته  یک تیم شامل    جلو  زمین

 .  است محدود شده استنزدیکتر لبه داخلی خط مرکزی که به سبد حریف کناری و  

 خطوط                2. 4

سانتیمتر کشیده شوند بطوری    5و با عرض    یا رنگ متضاد با زمینه  به رنگ سفیدرنگ باشند    هم  باید  تمامی خطوط
 که کامال قابل رویت باشند.  

 خط اوت         2.  4. 1

زمین بازی با خط اوت محدود می شود که این خطوط شامل خطوط انتهایی و خطوط کناری می باشد. این خطوط  

 جزء زمین بازی محسوب نمی شوند.  

  هیات همراهی  اعضا  بازیکنان محروم و   ، بازیکنان ذخیره،کمک مربی اولمربی،  سر  صندلیگونه مانع، شامل  هر  
   متر از زمین بازی فاصله داشته باشد. 2بایستی حداقل 

 ي پرتاب آزاد نيم دايره ها خط مركزي، دايره مركزي و        2.  4. 2

متر بعد از  15/0می شود. این خط بایستی  رسمخط مرکزی بطور موازی با خطوط انتهایی و از وسط خطوط کناری 

 زمین دفاعی محسوب می شود.  ءزی جز خطوط کناری ادامه پیدا کند. خط مرک

خارجی محیط  شود که این اندازه گیری از لبه    رسممتر    8/1دایره مرکزی بایستی در وسط زمین بازی به شعاع  

   دایره انجام می شود.

لبه خارجی    ازشوند که این اندازه گیری    ترسیممتر در زمین بازی    8/1بایستی به شعاع   ی پرتاب آزادنیم دایره ها

 ( 2)شکل .انجام می شود ،پرتاب آزاد حیط نیم دایره و مرکز نیم دایره در وسط خطم
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 زمين بازياندازه كامل   1شكل 

 پرتاب آزاد در و مكان هاي ريباند  ثانيه 3زاد، مناطق خطوط پرتاب آ       2. 4. 3
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متر و فاصله لبه خارجی آن تا لبه    3/ 60شود. طول آن  رسم  موازی با خطوط انتهایی    بایستی  خطوط پرتاب آزاد

کند، باید بر    را به هم متصل میانتهایی    دو خطوسط  خط فرضی که نقاط    متر می باشد.  80/5داخلی خط انتهایی  

 منطبق باشد.   نقطه وسط خط پرتاب آزاد

مستثانیه  3  منطقه محدوده منطقه  انتهایی،طیل شکلی  ،  به خط  که  است  بازی  زمین  و    در  آزاد  پرتاب  امتداد خط 

خط انتهایی    وسطفاصله لبه خارجی این خطوط از نقطه    شوند،  طی که ابتدای آن خط انتهایی است، محدود می خطو

تا  45/2 باشد و  امتداد خطوط پر  متر می  پیدا می کند.تاب آزاد  لبه خارجی  این خطوط بجز خطوط تما  ادامه  می 

 شوند.  محسوب می ثانیه  3ه منطقه محدود انتهایی جزء

اب های آزاد در نظر گرفته برای بازیکنان در زمان پرت  ثانیه  3  مکان های ریباند پرتاب آزاد در طول منطقه محدوده

 مشخص گردند. 2بایستی همانند شکل  شده و

 امتيازي 3منطقه گل        2.  4. 4

( تمام منطقه زمین بازی بوده به جزء منطقه ای نزدیک به حلقه  3و    1منطقه گل سه امتیازی برای یک تیم )شکل  

 حریف، که شامل و محدود می شود با: 

فاصله لبه خارجی آن ها با لبه داخلی خطوط    دو خط موازی که از خط انتهایی و عمود بر آن ترسیم می شود که •

 متر می باشد.   90/0کناری 

ه خارجی قوس اندازه گیری می که از لبمتر    75/6به شعاع    ز حلقه حریفدایره ای که از نقطه مرک  یک قوس •

به    متر می باشد. قوس  1/ 575ط انتهایی  می شود. فاصله این نقطه )مرکز حلقه( با لبه داخلی وسط خ   شود رسم

 خطوط موازی وصل می شود.  

   منطقه سه امتیازی محسوب نمی شود.  خط سه امتیازی جزء

   تيم نيمكت مناطق         2. 4. 5

دو    بهنشان داده شده    1همانطور که در شکل    که  شود  مشخص  بازی  زمین  از  بیرون  در  بایستی  تیم  نیمکت  مناطق

 .  شود می محدود خط

برای    تیم  نیمکت  منطقههر    در  باید  صندلی   16  تعداد که  باشد  داشته    ها،   ذخیره  مربیان،  کمک  ،مربیسروجود 

 تیم   نیمکت   پشت   با  متر  2  حداقل  بایستی   اشخاص   سایر.  قابل استفاده باشد هیات همراه    اعضای  وبازیکنان محروم  

 .  باشند داشته فاصله

 داخل به پرتاب خطوط       2. 4. 6

  فاصله  که  شود  کشیده  میزمنشی  مقابل  کناری  خط  در  و  بازی  زمین  از  بیرون  بایستمی    متر  15/0  طول  به  خط  دو

 .  باشد می متر  325/8 انتهایی   خط ترین نزدیک داخلی لبه با  آن خارجی لبه

   No-charge دايره نيم مناطق        2. 4. 7

 :با  شود می محدود که ،شود کشیده ازیب زمین داخل در بایستی No-charge دایره نیم اطقمن

  دایره  نیم داخلی   لبه از  این شعاع که  متر 25/1  شعاع  به و  حریف حلقه مرکز نقطه از رسم شده  دایره نیم یک •

 : به شود می وصل دایره  نیم . شود می گیری اندازه

  می  متر 25/1 حلقه مرکز از آنها داخلی لبه فاصله که متر 0/ 375 طول به انتهایی خط بر عمود و موازی خط دو •

 . شود می  رسم شروع انتهایی خط  داخلی لبهاز  متر  1/ 2 فاصله با خطوط  این.  باشد
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کند و زیر لبه    متری( را به هم وصل می  375/0با خط فرضی که انتهای دو خط موازی )  No-charge  دایره  نیم

 . می شودتخته می باشد، تکمیل  جلویی

 .می شودمحسوب  No-charge دایره منطقه نیمجزء  No-charge دایره  خط های نیم

 
 ثانيه 3 منطقه محدوده                 2شكل 

 

 امتيازي  3امتيازي /  2منطقه گل                3شكل 
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   (4)شکل   های تعویض  منشی و صندلیمحل قرارگیری میز           2. 5

 = ناظر در صورت حضور  3                                                          ثانیه 24= مسئول 1

 = منشی 4                             = وقت نگهدار                                   2

X                                                     کمک منشی                            5= صندلی های تعویض =                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 های تعویض منشی و صندلی میز      4شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گیرند.گوینده و آمارگیرها )درصورت حضور(  میزمنشی و صندلی های آن بایستی روی یک سکو قرار 

 می توانند در کنار و یا پشت میزمنشی بنشینند. 
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 تجهیزات      3ماده 

 تجهیزات زیر مورد نیاز می باشد: 

 دستگاه تخته و حلقه، شامل:  •

 تخته ها -

 و تورها سبدهای )دارای خاصیت ارتجاعی( متشکل از حلقه ها   -

 پایه های نگهدارنده تخته همراه با پوشش محافظ    -

 توپ بسکتبال  •

 ساعت بازی •

 تابلوی امتیازات •

 ثانیه 24دستگاه  •

 یک کورنومتر یا دستگاه مناسب )قابل رویت( برای محاسبه زمان تایم استراحت )نه به عنوان ساعت بازی(  •

    صدای کامال متفاوت و بلند هر یک برایدو صدای بوق جداگانه، با  •

 ثانیه   24ول ئمس  -

 وقت نگهدار   -

 )جدول بازی( برگه امتیاز •

 خطای بازیکن نشان دهنده تعداد عالئم  •

 خطای تیمینشان دهنده تعداد عالئم  •

 فلش نشان دهنده مالکیت تناوبی •

 کفپوش زمین •

 زمین بازی •

 نور مناسب و کافی  •

 فرمایید.   به ضمیمه تجهیزات بسکتبال مراجعهبرای شرح جزئیات بیشتر در رابطه با تجهیزات بسکتبال 
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 تیم ها  -قانون سوم 

 تیم ها             4ماده 

 تعريف              4. 1

   زاری مسابقات که شامل محدودیت ن می باشد که طبق مقررات برگزمانی مجاز به بازی کرد  تیمهر یک از اعضای          4.  1. 1

 حضور او مورد تایید قرار گرفته باشد.  سنی نیز می باشد،   های

ثبت    جدول بازی()  برگه امتیازاز شروع بازی در    که نام او پیشی تواند بازی کند  معضای تیم در صورتی  هر یک از ا     4.  1. 2

، می تواند به بازی  ین خطای خود را مرتکب نشده باشدپنجم( نشده و یا دیسکالیفه)اخراج  شده باشد و تا زمانی که 

 ادامه دهد. 

 عضو تیم: در طول زمان بازی، یک 4.  1. 3

 بازیکن است زمانی که در داخل زمین بازی است و می تواند بازی کند.   •

 ذخیره است زمانی که در داخل زمین بازی نیست ولی می تواند بازی کند.   •

نمی تواند بازی    از آن دیگر  بعدخطا مرتکب شده باشد و    5بازیکن محروم از بازی کردن است زمانی که   •

 کند.  

   می شوند. در زمان اینتروال تایم بازی تمامی اعضای تیم که می توانند بازی کنند، بازیکن محسوب        4.  1. 4

 مقررات           4. 2

 تیم بایستی شامل نفرات زیر باشد: هر        4.  2. 1

 .کاپیتانیک  شاملکه می توانند بازی کنند،   فر بازیکنن 12حداکثر   •

 .  سرمربییک  •

در  توانند روی نیمکت تیم بنشینند.    کمک مربی که می  2، که حداکثر  هیات همراه  اعضاینفر    8حداکثر   •

 .  وارد شده باشد بایستی در برگه امتیازکمک مربی اول ،رتی کهصو

 در داخل زمین باشند که می توانند تعویض شوند.  تیم   اعضاینفر از  5باید از هر تیم زمان بازی طول در         4.  2. 2

 ذخیره بازیکن می شود زمانی که:یک بازیکن ذخیره می شود و یک           4.  2. 3

 داور با نشان دادن عالمت و اشاره کردن به بازیکن ذخیره اجازه ورود به زمین را می دهد.   •

 نماید.   وقت نگهدارزمان تایم استراحت یا اینتروال تایم بازی، یک بازیکن ذخیره درخواست تعویض از  در •

 ( همسان ونيفورم )لباسي            4. 3

 تیم باید شامل موارد زیر باشد:   اعضایهمه ونیفورم لباس یا ی           4.  3. 1

الی آرنج  آستین ها باید تا با ددارآستین    یراهناگر پپیراهن که رنگ زمینه جلو و پشت آن یکسان باشد.   •

 مجاز نمی باشد.  باشند. پیراهن های آستین بلند 

 قرار دهند. )لباس های سرتاسری مجاز می باشد( تمامی بازیکنان باید پیراهن خود را داخل شورت 

  .نیستمجاز پوشیدن آن در زیر پیراهن   ،صرفنظر از مدل تی شرت،      •

 شورت باید تا باالی زانو باشد. .  یکسان باشدبا پیراهن شورت که رنگ زمینه جلو و پشت آن  •

 جورابها باید قابل رویت باشند.   . یکسان باشد تیم اعضایهمه  جوراب که رنگ زمینه آن برای  •
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رنگ و متمایز با    ، یکشت پوشیده که شماره ها باید واضحتیم بایستی پیراهن شماره دار در جلو و پ   هر یک از اعضای    4.  3. 2
 رنگ پیراهن باشد.

 قابل رویت باشند و :  شماره ها بایستی کامالً 
 داشته باشند.سانتیمتر ارتفاع  20اقل  شماره های پشت بایستی حد •
 سانتیمتر ارتفاع داشته باشند.  10شماره های جلو بایستی حداقل  •

 سانتیمتر پهنا داشته باشند.  2شماره ها بایستی حداقل  •

 استفاده نمایند.   99تا  1و از  00تا  0از شماره  می توانند فقطتیم ها  •

 .  شماره یکسان بپوشندند پیراهن با یک تیم نمی توانبازیکنان  •

 سانتیمتر از شماره ها فاصله داشته باشد.  5هر گونه آرم یا نشان تبلیغاتی بایستی حداقل  •

 : شته باشند وحداقل دو سری )دست( پیراهن داتیم ها بایستی    4.  3. 3
 .  بپوشند اً سفید(  پیراهن به رنگ روشن )ترجیح  تیمی که در برنامه مسابقات نام آن اول آمده )تیم میزبان( بایستی •
 . بپوشندپیراهن به رنگ تیره  دوم آمده )تیم میهمان( بایستی نام آن در برنامه مسابقاتکه تیمی  •

 می توانند رنگ پیراهن را با یکدیگر تعویض نمایند.  دو تیم، آنها  با این حال در صورت توافق •

 وسايلساير   4. 4
قد  افزایش    گونه وسایلی که برایباشد. هرمناسب  برای بازی  باید  شود    استفاده میتوسط بازیکنان  تمامی وسایلی که     4.  4. 1

 به هر طریقی یک امتیاز ناعادالنه به وجود آورد مجاز نمی باشد.  طراحی شده باشد و یا آنان افزایش توانایی یا  کنبازی
 . است به سایر بازیکنان آسیب برساندبازیکنان نباید از وسایلی استفاده نمایند که ممکن    4.  4. 2

 وسایل زیر مجاز نمی باشند:  •
  ی ، پالستیکیچرمی، پالستیک  قالب ها یا بند های  کاله ایمنی،  آرنج یا ساعد،   ،مچ  دست،  ،های انگشت  محافظ  -

 خم شو )نرم(، فلزی و یا هر جنس سخت دیگر حتی اگر با پوشش نرم پوشیده شود. 
 . ش شود )ناخن ها باید کوتاه باشد(یا خرا اشیایی که باعث بریدگی  -
 گیره سر، مو مصنوعی و جواهرات -

 وسایل زیر مجاز می باشند:  •
 باشد.   شیده شدهتجهیزات حفاظتی شانه، بازو، ران یا ساق پا، اگر به قدر کافی پو -

 . دست و پا کشیآستین های  -

 بپوشاند غیره.( را  ها و لب بینی، ها، چشم ( جزئی یا کلی بصورت  را صورت از قسمتی هیچ نباید.  پوشش سر -

 بسته/باز اجزا نبایدپوشش سر    .باشد خطرناك بازیکنان دیگر یا/و پوشد می را آن که بازیکنی برای نباید و

 .شوند جدا آن سطحی اجزا  نباید و باشد داشته گردن یا/و صورت دور شونده

   .زانو بند -

 . محافظ برای بینی آسیب دیده، حتی اگر از جنس سخت باشد -

 محافظ دهان که شفاف و بی رنگ باشد.   -

 رای سایر بازیکنان خطرناك نباشد. عینک، اگر ب -

 پارچه. جنس از عرض، سانتیمتر 10 حداکثر با بند و هد بند، مچ -

 . غیره و پا شانه، بازو، برای  پزشکی های چسب -

 . بند قوزك -

پا، تم و  برای دست  باید آستین های کشی  تیم  بازیکنان یک  بندها،  پوشش سر،    ام    های   ، چسب هاهدبندمچ 

 رنگ داشته باشند. پزشکی با زمینه ساده و هم 

 

هم مطابقت  بایستی با راست و چپ کفش  اما ،بپوشدرا  رنگی ترکیب  هر با ییها کفشبازی یک بازیکن می تواند زمان در    4.  4. 3

 مجاز نمی باشد.  تزئینی یا و کننده  منعکس  مواد و چشمک زن های چراغ .باشند داشته
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نشان یا لوگو یا عالیم شناسایی  ری، تبلیغ، اسامی موسسات خیریه،  عالیم تجا  در زمان بازی یک بازیکن مجاز نیست   4.  4.4

 های دیگر به نمایش بگذارد.  به روشدیگر را بر روی بدن، موها یا 

 هر گونه وسایل دیگر که در این بخش ذکر نشده بایستی به تایید کمیته فنی فدراسیون جهانی بسکتبال برسد.     4.  4. 5
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 و کمک رسانی مصدومیتن: بازیکنا  5ماده 

 (، داوران می توانند بازی را متوقف نمایند.  ها)در صورت مصدومیت بازیکن   5. 1

توپ زنده باشد داور نباید در سوت خود بدمد تا زمانی که تیمی که کنترل    ر زمانی که بازیکن مصدوم می شود،اگ    5. 2

پ را در بازی نگه دارد  کنترل توپ را از دست بدهد و یا تو  ، توپ را در اختیار دارد توپ را به طرف حلقه شوت کند

  بازی را متوقف نمایند.  بمیرد. اگر الزم باشد داوران برای محافظت از بازیکن آسیب دیده می توانند سریعاًتوپ  یا  و  

دریافت   درمانچنان چه   ،ثانیه( یا 15اگر بازیکن آسیب دیده نتواند سریعاً به بازی ادامه دهد )بطور تقریبی بعد از   5. 3

یا اعضای هیات همراه تیم اش  /و  ، اعضای تیمکمک مربیان  ،از سرمربی  هرگونه کمکی را  یک بازیکن یا اگر    نماید 

به کمتر بایستی تعویض شود مگر اینکه با تعویض شدن او تعداد نفرات تیم در داخل زمین بازی    ، اودریافت نماید

 نفر برسد.  5از 

داور  یک با اجازه فقط می توانند  هیات همراه  اعضایو   از بازی ، ذخیره ها، بازیکنان محرومان، کمک مربی مربیسر   5. 4

 .تعویض شود او  از این که پیش ند وارد زمین بازی شو ،برای کمک به بازیکن آسیب دیده

وارد زمین بازی شود اگر تشخیص دهد که بازیکن آسیب دیده نیاز به    داور یک  پزشک می تواند بدون اجازه    یک    5. 5

 معالجه فوری پزشکی دارد. 

در طول بازی هر بازیکنی که خونریزی یا زخم باز داشته باشد بایستی تعویض شود و فقط بعد از این که خونریزی     5. 6

قطع شده و ناحیه ای که خونریزی یا زخم باز داشته باشد کامال و بطور مطمئن پوشیده شده باشد می تواند به بازی 

 بازگردد. 

هر کدام از  که توسط در طول تایم استراحتی   ،که خونریزی یا زخم باز دارد اگر بازیکن آسیب دیده یا هر بازیکنی    5. 7

آن بازیکن می تواند به    ،بهبود یابدبرای تعویض،  وقت نگهدار  از به صدا در آمدن بوق    پیشتیم ها گرفته شده و  

 بازی ادامه دهد.  

ین پرتاب آزاد درمان دریافت  کنی که در بیا بازی  مربی برای شروع بازی تعیین می گردندسربازیکنانی که توسط     5. 8

در صورت مصدومیت می توانند تعویض شوند. در این صورت تیم حریف نیز در صورت تمایل می تواند به    کند،

 همان تعداد بازیکن تعویض انجام دهد.  

 اختیارات کاپیتان: وظایف و   6ماده 

در داخل زمین می باشد.    مشخص می شود و نماینده تیم خودمربی تیم  سربازیکنی است که توسط    (CAP)کاپیتان     6. 1

برای دریافت  و ساعت بازی متوقف است  است  به روش مودبانه و فقط زمانی که توپ مرده  در حین بازی  او می تواند  

 با داوران ارتباط برقرار کند.  اطالعات 

را   سرداور بازی پایان از پس دقیقه15 تا حداکثر بازی،  نتیجه به نسبت اش تیم اعتراض  درصورت باید کاپیتان   6. 2

 .نماید  امضا را  )معترض تیم کاپیتان امضا( مخصوصقسمت  بازی امتیاز برگه در و ساخته مطلع

 : وظایف و اختیاراتسرمربی و کمک مربی اول  7ماده 

شماره  بایستی لیست اسامی بازیکنان و  مربی یا نماینده اوسراز شروع بازی برابر برنامه هر  پیشدقیقه  40حداقل    7. 1

را به منشی   اول مربی و کمک مربیسر و نیز نام کاپیتان تیم، ،به بازی کردن می باشند  ه مجازک پیراهن بازیکنان را

بازی کنند حتی اگر بعد از شروع   ثبت می شود می توانند  برگه امتیاز تمامی اعضای تیم که نام آن ها در  ارائه دهد. 

   وارد سالن شوند.بازی 
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ی  مربوط به اسام  لیست  بازی  برگه امتیازدر    سرمربی بایدهر  ابر برنامه  بر از شروع بازی    پیشدقیقه    10حداقل      7. 2

خود تایید نماید و در همان زمان    یرا با امضا   سرمربی و کمک مربی اولآنها و اسامی    بازیکنان و شماره های متناظر

ید این  مربی تیم الف اولین نفری است که باسربازیکن شروع کننده بازی را مشخص نمایند.   5بایستی  سرمربی نیز  

 دهد.  ارائه  اطالعات را

ند بر روی تنها کسانی هستند که مجازهیات همراه    اعضای ، کمک مربیان، ذخیره ها، بازیکنان محروم و  سرمربیان   7. 3

 اعضای و    یره ها، بازیکنان محروم،تمام ذخ   خود حضور داشته باشند.نیمکت تیم  نیمکت تیم بنشینند و در منطقه  

 زمان بازی نشسته بمانند. طول ات همراه بایستی در هی

ریافت  رای دفقط در زمانی که توپ مرده و ساعت بازی متوقف شده است می توانند ب  اول  کمک مربی  سرمربی یا    7. 4

 منشی مراجعه نمایند.  اطالعات آماری به میز

مربی می تواند در حین بازی به روش مودبانه و فقط زمانی که توپ مرده است و ساعت بازی متوقف است برای  سر 7. 5

 دریافت اطالعات با داوران ارتباط برقرار کند. 

  آنها می تواند   .ایستاده باقی بماند  ،ول زمان بازیفقط یکی از آنها مجاز هستند در ط  لی ، واول  بی یا کمک مربیمرسر    7. 6

نمی    اول  بیبازیکنان صحبت کرده و آن ها را راهنمایی نماید. کمک مربا    باقی بماند و  ت تیمدر داخل منطقه نیمک

 کند.  ارتباط برقرارتواند با داوران  

او نیاز   ی)امضا  ثبت گردد  برگه امتیازاز شروع بازی در    پیش  نام او  بایدحضور داشته باشد    اول  بیاگر کمک مر   7. 7

دلیلی    .نیست( هر  به  قسراگر  اول مربی  مربی  نباشد کمک  دادن  ادامه  به  تمامی  ادر  وظایف    بایستی  و  اختیارات 

 مربی را به عهده بگیرد.  سر

به جای کاپیتان در    می بایست   که  را  مربی باید شماره بازیکنیسر  ،کندزمانی که کاپیتان زمین بازی را ترك می      7. 8

 داور برساند.  یک به اطالع  کندداخل زمین انجام وظیفه 

نیز حضور نداشته باشد  اول    به ادامه دادن نباشد و کمک مربی  قادر  اگر سرمربی  مربی حضور نداشته باشد یاسراگر      7. 9

-عنوان بازیکن کاپیتان به    )یا قادر به ادامه دادن نباشد(  ثبت نشده باشد  برگه امتیازدر    اول  یا این که نام کمک مربی

مربی انجام وظیفه سرانجام وظیفه می نماید. اگر کاپیتان زمین بازی را ترك نماید می تواند در ادامه به جای    مربی

را ترك کند یا اگر به دلیل آسیب دیدگی قادر نباشد  بازی  دیسکالیفه شدن بایستی زمین  به خاطر  نماید. اگر کاپیتان  

 مربی انجام وظیفه می نماید.  سرجای   تان جایگزین بهنماید کاپی مربی انجام وظیفهسرکه به جای  

بایستی پرتاب کننده  مربی  سرمشخص نشده است  مقررات  در تمامی وضعیت هایی که پرتاب کننده پرتاب آزاد در      7.  10

   را معرفی نماید.
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 مقررات بازی  - قانون چهار

 اضافی  و وقت بازی، امتیاز مساوی زمان  8 .ماده

 دقیقه ای می باشد.   10 کوارتر 4بازی شامل     8. 1

 می باشد.   از شروع بازی برابر برنامه پیشدقیقه  20زمان اینتروال تایم بازی     8. 2

از شروع    پیشسوم و چهارم )نیمه دوم( و    کوارتر  اول و دوم )نیمه اول(، بین  کوارتربین  ان اینتروال تایم بازی  زم    8. 3
 دقیقه می باشد.  2وقت اضافی  هر 

 دقیقه می باشد.   15زمان اینتروال تایم بازی بین دو نیمه    8. 4

 زمان اینتروال تایم بازی شروع می شود:     8. 5

 از شروع بازی برابر برنامه اعالم شده.   پیشدقیقه  20 •
 به صدا در می آید.   کوارتر یا وقت اضافی پایانبازی در  ساعت که بوق  زمانی •

 می پذیرد:   پایانزمان اینتروال تایم بازی     8. 6

 رها می شود. به سمت باال  که توپ در جامپ بال از دست سرداور   ، زمانیکوارتردر شروع اولین  •
پرتاب به داخل   وپ در اختیار بازیکن پرتاب کننده زمانی که ت  ها و وقت های اضافه کوارتردر شروع سایر   •

 قرار می گیرد.  

 ای که دقیقه 5 های اضافی وقت تعداد هر با بازی ،چهارم امتیاز هر دو تیم برابر باشد  کوارترپایان وقت  اگر در      8. 7

  .کند می پیدا تساوی الزم است ادامه شکستن تا

مجموع  صورت به  که مسابقات از سری یک در  برگشت، و رفت بازی  -2 برای تیم  دو هر آمده دست به امتیاز اگر                      
های   وقت تعداد هر با بازی این دوم، بازی پایان در شود، برابر شود،  می برگزار بازی سری یک در ها تیم  امتیاز

 .کند می پیدا ادامه الزم است تساوی شکستن تا ای دقیقه 5 اضافی

  کوارتر یا وقت اضافی  شروعاز  قبل  می بایست  آزاد احتمالی    (های )پرتابدر اینتروال تایم اتفاق بیافتد،  اگر خطایی      8. 8
 انجام شود.

 بازی وقت اضافی یا  یک کوارتر، پایانشروع و   9 .ماده

    به سمت باال سرداور ( )هایتوپ در جامپ بال از دستدر دایره مرکزی، که  شروع می شود زمانی کوارتراولین     9. 1

 می شود.                  رها                        

 پرتاب به داخل  که توپ در اختیار بازیکن پرتاب کننده شروع می شود زمانی یا وقت های اضافی هاکوارترسایر     9. 2

 قرار می گیرد.                        

 بازیکن آماده برای بازی در داخل زمین در اختیار نداشته باشد.   5بازی نمی تواند شروع شود اگر یکی از تیم ها     9. 3

، نیمکت و سبد خودی تیمی که نام آن در برنامه اول آمده )تیم میزبان( در سمت چپ میز  ی تمامی بازی هابرا    9. 4
 .  قرار خواهد داشت ،رو به زمین بازی ،منشی

 . خود را تعویض نمایند سبد می توانند نیمکت و یا  موافق باشند، تیم ها اگر ین حال با ا 

 اول و سوم، تیم ها می توانند در نیمه زمین که سبد حریف در آن قرار دارد خود را گرم کنند.   کوارتراز  پیش    9. 5

 های خود ر ا عوض نمایند.  دوم سبدتیم ها بایستی برای نیمه     9. 6

 چهارم بازی می کردند به بازی  کوارتردر تمامی وقت های اضافی تیم ها بایستی به سمت همان حلقه هایی که در     9. 7
   ادامه دهند.
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به صدا   پایان کوارتر یا وقت اضافی ساعت بازی برای می یابد زمانی که بوق   پایانوقت اضافی یا بازی ، کوارتریک     9. 8
ها به    مربوط به پایان بازی تجهیز شده باشد این چراغقرمز  تخته بازی به چراغ های  محیط  در می آید. زمانی که  

 بوق ساعت بازی ارجحیت خواهد داشت.  

 وضعیت توپ   10 .ماده

 توپ می تواند زنده یا مرده باشد.     10. 1

 می شود زمانی که:  زندهتوپ  10. 2

 رها شود.  به سمت باال سرداور )های(در جامپ بال، توپ از دست •
 قرار گیرد.  پرتاب آزاد در پرتاب آزاد، توپ در اختیار پرتاب کننده •
 قرار گیرد.  پرتاب به داخل در پرتاب به داخل، توپ در اختیار بازیکن پرتاب کننده  •

 می شود زمانی که:  مردهتوپ     10. 3

 به ثمر برسد.  در بازی  یا پرتاب آزاد  هر گلی •
 داور در سوت خود بدمد.  یک که توپ زنده است  زمانی •
 خواهد شد و در ادامه آن: در پرتاب آزاد، واضح است که توپ وارد سبد ن •

 آزاد دیگری وجود داشته باشد.  )های( پرتاب  -
 آزاد یا مالکیت توپ( وجود داشته باشد.   ( های)فی )پرتاب جریمه اضا -

 به صدا درآید.   کوارتر یا وقت اضافیزمان  پایانبوق  •
 ثانیه به صدا درآید.   24زمانی که یک تیم کنترل توپ را در اختیار دارد بوق دستگاه   •
 زمانی که توپ برای شوت در هوا می باشد:  •

 داور  در سوت خود بدمد.  یک  -

 ید.  به صدا درآ کوارتر یا وقت اضافیزمان  پایانبوق  -

 ثانیه به صدا درآید.   24بوق دستگاه  -

 تیم ها لمس شود.  هر یک از ان بازیکنو در ادامه توپ توسط  

 و در صورت گل شدن مورد قبول خواهد بود، زمانی که:  مرده نمي شودتوپ     10.  4

 توپ برای شوت در هوا می باشد و:  •
 داور در سوت خود می دمد. یک  -

 .  بوق ساعت بازی برای پایان کوارتر یا وقت اضافی به صدا در می آید -

 ثانیه به صدا در می آید.   24بوق دستگاه  -

جز تخلف پرتاب کننده مقررات بگونه تخطی از  به دلیل هر    داوریک  وپ در پرتاب آزاد در هوا می باشد و  ت •
 سوت خود می دمد.   درپرتاب آزاد 

آن بازیکن شوت خود را با یک حرکت پیوسته، که پیش از و    ،توپ در کنترل بازیکن درحال شوت باشد •
ع خطا شروع شده است، تمام کند؛ و این خطا از هر کدام از بازیکنان حریف یا هر فردی که روی نیمکت  وقو

 تیم حریف نشسته باشد اعالم شود. 

 و گل قبول نمی باشد اگر:  ،این مقررات قابل اجرا نبوده  

انجام    (act of shooting)  اقدام به شوت جدیدداور در سوت خود می دمد یک یک بعد از این که  -
 شود. 

شوت، بوق ساعت بازی برای پایان کوارتر یا وقت اضافی به   در طول حرکت پیوسته بازیکن در حال -
 ید. ثانیه به صدا درآ 24ا بوق دستگاه ی  صدا درآید
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 داوریک کان بازیکن و تعیین م    11 .ماده

 .  شود ، مشخص میدر زمین آن را لمس می کند ایی کهج  مکان بازیکن با   11. 1

که شامل    .است  محلی تعلق دارد که آخرین بار بر روی زمین آن را لمس کردهزمانی که بازیکن در هوا می باشد به   
و منطقه نیم دایره   ثانیه  3  هخط اوت، خط مرکزی، خط سه امتیازی، خط پرتاب آزاد و خطوط اطراف منطقه محدود

No-charge   .نیز می باشد 

همانند این است که    ، داور را لمس می کندیک  . زمانی که توپ  شود  مشخص مینیز مانند بازیکن    داوریک  کان  م    11. 2
   را لمس کرده است.داور استقرار  محل

 جامپ بال و مالکیت تناوبی   12 .ماده

 تعريف     12. 1

 باال می اندازد.  حریف   2بین داور توپ را یک زمانی صورت می گیرد که  بالجامپ یک     12.  1. 1

را محکم روی توپ قرار دهند  زمانی اتفاق می افتد که یک یا چند بازیکن از دو تیم یک یا دو دستشان    توپ مشترك   12.  1. 2
 ون خشونت.  البته بد رل توپ را  به دست بیاورند،کنتنتوانند که هیچ کدام از آن ها  به طوری

 روش جامپ بال     12. 2

و یک پای او    ی بودهخود سبدداخل نیم دایره نزدیک به   ایستد که هر دو پای او در بایستی طوری ب   پرش کنندههر     12.  2. 1
 نزدیک به خط مرکزی باشد.  

توانند در اطراف دایره کنار هم  ، دو بازیکن هم تیمی نمی  اگر یکی از بازیکنان حریف بخواهد بین آن ها قرار گیرد   12.  2. 2
 .  قرار بگیرند

 با پرش به توپ برسند.   طوری که ،سپس داور توپ را به بطور عمودی بین دو بازیکن حریف به باال می اندازد    12.  2. 3

 کنندگان زده شود. دست)های( حداقل یکی از پرش از رسیدن به نقطه اوج توسط  پستوپ بایستی     12.  2. 4

 توپ به طور قانونی زده شود. هتا زمانی ک خود را ترك نماید موقعیتد نمی توانان گکنندهیچ کدام از پرش    12.  2. 5

تا زمانی که توپ به    دزن توپ را گرفته یا بیش از دو ضربه متوالی به آن ب  دکنندگان نمی توانهیچ کدام از پرش      12.  2. 6
   .)بازیکنان اطراف دایره( یا زمین برخورد نماید پرش کننده یکی از بازیکنان غیر از 

 شود.  تکرارکنندگان زده نشود بایستی جامپ بال دوباره  ر توپ حداقل توسط یکی از پرشاگ   12.  2. 7

نباید روی خط یا داخل    که اطراف دایره ایستاده اندان  هیچ کدام از اعضای بدن بازیکنقبل از اینکه توپ زده شود     12.  2. 8
 دایره مرکزی یا در فضای داخل دایره مرکزی )فضای استوانه ای( قرار گیرد.  

 تخلف محسوب مي شود.     12. 2. 8 و 12. 2.  6،  12. 2. 5،  12. 2.  4،  12.  2. 1هر گونه تخطي از ماده هاي 

 جامپ بال هاي  وضعيت    12. 3

 یک وضعیت جامپ بال اتفاق می افتد زمانی که :   

 اعالم شود.  held ballتوپ مشترك یک  •

داشته باشند و یا در خصوص این که  نظر  توپ به خارج از زمین برود و داوران در اعالم رای با هم اختالف   •
 چه کسی آخرین تماس را با توپ داشته است تردید داشته باشند.  

  اتفاق بیافتد. در هنگام آخرین پرتاب آزاد ناموفق تخلف طرفین •

   :بجزگیر کند  حلقه و تختهزنده بین   توپ  •

 بین پرتاب های آزاد   -

پس از آخرین پرتاب آزاد که به دنبال آن پرتاب به داخل از خط پرتاب به داخل، در زمین جلوی  -
  .می شودتیم انجام 
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مستحق هیچ تیمی و یا   اختیار نداشته باشندشود، زمانی که هیچ کدام از تیم ها کنترل توپ را در توپ مرده  •
 د.  ندریافت توپ نباش

در ادامه جریمه خطای دیگری )پرتاب آزاد یا مالکیت توپ(  اگر  بعد از حذف جرایم مساوی از هر دو تیم،   •
کنترل توپ را در    ،از وقوع اولین خطا یا تخلف  پیش ها    برای اجرا وجود نداشته باشد و هیچ کدام از تیم

 .  و یا مستحق دریافت توپ نباشند  اختیار نداشته باشند

 ها بجز کوارتر اول و تمام وقت های اضافی. کوارترتمامی در شروع  •

 تعريف مالكيت تناوبي     12.  4

 مالکیت تناوبی روشی است به جای جامپ بال که باعث زنده شدن توپ با پرتاب به داخل زمین می شود.     12.  4. 1

 : تناوبیمالکیت پرتاب به داخل    12.  4. 2

 .  بازیکن پرتاب کننده است زمانی که توپ در اختیار آغاز مي شود •

 زمانی که: مي يابد پايان •
 در داخل زمین لمس شود.   هر بازیکن را لمس کند یا بطور قانونی توسط توپ بازیکن -

 د.شوتخلف مرتکب پرتاب کننده تیم  -

 بین حلقه و تخته گیر کند. زنده   داخل توپ پرتاب به  در هنگام -

 مالكيت تناوبي اجراي روش    12. 5

به جایی    نزدیکترین محلاز  را    توپ   تناوبی  مالکیتپرتاب به داخل  تیم ها باید    ،در تمامی وضعیت های جامپ بال    12.  5. 1
  . پشت تخته اًبجز مستقیمانجام دهند،  اتفاق افتاده جامپ بال که

مستحق دریافت  باید ، داخل زمین به دست نمی آورددر  نده را جامپ بال شروع بازی کنترل توپ زی که بعد از تیم 12.  5. 2
 .  باشد اولین مالکیت تناوبی 

را با  بعدی   اضافیکوارتر یا وقت بایستی  است اضافی  کوارتر یا وقتانتهای هر  تیمی که مستحق مالکیت تناوبی در    12.  5. 3
برای    د و مالکیت پرتاب آزا  کند مگر این که جریمه  امتداد خط مرکزی و روبروی میزمنشی آغاز پرتاب به داخل از

 اجرا وجود داشته باشد.  

حریف    که به سمت حلقهفلش مالکیت تناوبی  یستی بوسیلهکیت تناوبی است با مالپرتاب به داخل  مستحق که تیمی   12.  5. 4
باید  جهت فلش مالکیت تناوبی    پایان می یابد   مالکیت تناوبیپرتاب به داخل    که  . زمانیه شودمی باشد نشان داد

 شود.  بالفاصله تعویض  

تناوبی باعث از دست دادن  در زمان انجام پرتاب  ،توسط تیم پرتاب کنندهتخلف    یک   12.  5. 5 مالکیت    به داخل مالکیت 
باید    تیم حریف متخلف  معناست که  سریعاً تعویض شده و این بدینباید  . جهت فلش مالکیت تناوبی  تناوبی می شود

بازی بایستی با واگذاری توپ     . سپسدر اختیار بگیرد  جامپ بال بعدیوضعیت  در  پرتاب به داخل مالکیت تناوبی را  
 به داخل ادامه پیدا کند. تخلف پرتاب   پرتاب توپ به داخل از محل اولیه برای ،تخلفمتیم حریف به 

 خطا توسط هر کدام از تیم ها:    12.  5. 6

   یا  ،وقت اضافییک   یا ی(اول به جزء) کوارتریک از شروع  پیش •
 در زمان انجام پرتاب مالکیت تناوبی  •

   تناوبی برای تیم پرتاب کننده نمی شود. باعث  از دست رفتن مالکیت 
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 شودچگونه با توپ بازی می   13 .ماده

 تعريف     13. 1

ها( بازی می شود و می تواند به صورت پاس، پرتاب، زدن، غل دادن یا دریبل کردن در در زمان بازی، توپ فقط با دست )
 باشد.   مقرراتتمام جهات با در نظر گرفتن محدودیت های موجود در 

 مقررات    13. 2

                             یا با مشت به  یا مسیرآن را مسدود کند ضربهبه توپ   با هر قسمت از پا  عمدی بدود، به صورت با توپ یک بازیکن نمی تواند 
 وپ ضربه بزند.ت

 . به طور تصادفی تخلف نیستبا هر قسمت از پا برخورد یا لمس شدن توپ  اگرچه 

 تخلف محسوب مي شود.    13. 2  هر گونه تخطي از ماده  

 

 کنترل توپ   14 .ماده

 تعريف    14. 1

ریبل کردن در اختیار داشته  زمانی که بازیکن یک تیم کنترل توپ زنده را به دلیل نگه داشتن یا د  شروع مي شودکنترل تیمی     14. 1. 1
 باشد یا توپ زنده در اختیار او قرار داده شده باشد. 

 زمانی که:  ادامه داردکنترل تیمی    14. 1. 2

 بازیکن آن تیم کنترل توپ زنده را در اختیار داشته باشد.  •
 توپ بین بازیکنان هم تیمی پاس داده می شود.   •

 زمانی که:  مي يابد پايان کنترل تیمی    14. 1. 3

 کنترل توپ را بدست بیاورد.   حریفتیم  •
 توپ مرده شود.   •
 شود.  بازیکن برای شوت در حین بازی یا پرتاب آزاد رها  )های(توپ از دست •

 

 شوت  اقدام بهبازیکن در    15 .ادهم

 تعريف     15. 1

بازیکن بوده و سپس به طرف حلقه    )های(پرتاب آزاد زمانی است که توپ در دستیک شوت برای گل در حین بازی یا یک     15. 1. 1
 حریف به هوا پرتاب می شود.  

 ( شود.  به طرف حلقه حریف هدایت )زده )ها(زمانی است که توپ با دستبرای یک گل در حین بازی ( tapوالیبالی زدن ) 

یف با یک یا دو دست حر   داخل حلقه  پائین و  زیاد به سمتزمانی است که توپ با فشارزدن برای یک گل در حین بازی    دانک 
 واردشود. 

                              توپ را در اختیار دارد                 ه بازیکنی ک   توسطاقدامی است  ت  کحریک حرکت پیوسته به سمت سبد یا سایر شوت های در حال   
 کند. معموال به سمت باالست ادامه پیدا میم دریبل می باشد و با حرکت شوت که در حال پیشروی یا پس از اتما هزمانی ک

 : برای یک شوت شوت اقدام به    15. 1. 2

 .کند شروع میبه طرف باال و سمت سبد حریف را حرکت توپ  به قضاوت داور، ،زمانی که بازیکن شودآغاز می  •

و در  یک عمل کامال جدید شوت را آغاز نماید  یا اگر  بازیکن رها شود    )های(می یابد زمانی که توپ از دست  پایان •

 . که بازیکن شوت کننده در هوا باشد هر دو پای او به زمین بازگردد یصورت
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 به سمت سبد یا سایر شوت های در حال حرکت:حرکت پیوسته  در اقدام به شوت        15.  1. 3

پس از پایان دریبل یا    ) های( بازیکن به حالت استراحت دربیاید شروع می شود زمانی که توپ در دست  •

گل و بازیکن، به قضاوت داور، حرکت شوت را قبل از رها شدن توپ برای یک در هوا توپ را بگیرد اینکه 

   شروع کند. درحین بازی
در    و  یا یک عمل کامال جدید شوت آغاز شود  پایان می یابد زمانی که توپ از دست)های( بازیکن رها شود، •

 صورتی که بازیکن شوت کننده در هوا باشد هر دو پای او به زمین بازگردد. 

 

 شوت وجود ندارد.  گام های قانونی برداشته شده و اقدام بههیچ ارتباطی بین تعداد        15.1.4   

 به طوری که و دست هایش توسط حریف نگه داشته شود،    )ها(ممکن است بازو  باشداقدام به شوت می    در حین  بازیکنی که         15.1.5   

 نیست که توپ از دست)های( بازیکن رها شود. شود. در این حالت ضروری او مانع کسب امتیاز 

    توپ را پاس بدهد،  بعد از آنکه روی او خطایی اتفاق افتاد اشد و می ب  شوت اقدام بهحال یک بازیکن در زمانی که         15.1.6 

 شود.  او به عنوان بازیکن در حال شوت محسوب نمی

 گل: زمانی که به ثمر می رسد و ارزش آن  16 .ماده

 تعريف     16. 1

عبور   تمام توپ از سبدگل زمانی به ثمر می رسد که یک توپ زنده از باال وارد سبد شود و در آن باقی مانده یا    16.  1. 1

 کند.

 و پایین تر از سطح حلقه باشد.  سبد توپ داخل سبد در نظر گرفته می شود زمانی که قسمت کوچکی از توپ داخل    16.  1. 2

 مقررات    16. 2

 :   اعتبار داردشرح زیر  می کند، به سبد حریف وارد  که توپ را تیم حمله کنندهیک گل برای    16.  2. 1

 امتیاز.   1، رها شده باشداز پرتاب آزاد توپ که  یک گل •

 امتیاز.   2، نطقه دو امتیازی رها شده باشداز متوپ یک گل که  •

 امتیاز.   3، رها شده باشد منطقه سه امتیازیاز  توپ  یک گل که •

بطور قانونی    و قبل از اینکه وارد سبد شود پرتاب آزاد به حلقه برخورد نمودبعد از این که توپ در آخرین  •

 امتیاز محسوب می شود.   2این گل  ،لمس گردد  هر بازیکنیتوسط توپ 

باید امتیاز بدست   شده و تیم خودی گل بزند این گل دو امتیازی محسوب  سبدبه   تصادفياگر یک بازیکن بطور    16  2. 2

 گردد. حریف ثبت   تیم داخل زمین م کاپیتانبه نا برگه امتیازدر  آمده

 تیم خودی گل بزند این عمل تخلف بوده و گل قبول نخواهد بود.سبد به عمداً اگر یک بازیکن     16.  2. 3

 اگر بازیکنی باعث شود که کل توپ از داخل و زیر حلقه عبور کند این عمل تخلف خواهد بود.     16.  2. 4

نشان داده می شود بازیکن می تواند پس از   وتیا ساعت ش  یا بیشتر بر روی ساعت بازیدهم ثانیه(    3)0.3اگر    16.  2. 5

بر روی   0.1 یا 0.2اقدام به شوت نماید. اما اگر  آزاد آخرین پرتاب یک پرتاب به داخل یا ریباند دریافت توپ در 

دانک )اسپک( مستقیم توپ  نشان داده می شود تنها نوع گل قابل قبول والیبالی زدن یا یا ساعت شوت ساعت بازی

را نمایش می دهد دست بازیکن در تماس با    0.0ساعت شوت  ساعت بازی یا  شرط آنکه در زمانی که  می باشد، به  

 . توپ نباشد
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 پرتاب به داخل  17 .ماده

 تعريف   17. 1

به داخل   را توپ بیرون زمین قرار دارد بازیکن پرتاب کننده ای که که زمانی اتفاق می افتد پرتاب به داخل یک    17.  1. 1

 پاس می دهد. زمین 

 روش    17. 2

قرار دهد. او همچنین می تواند  یا در محل پرتاب به داخل  پرتاب کننده    بازیکن  داور باید توپ را در اختیاریک      17.  2. 1

 در اختیار بازیکن قرار دهد به شرطی که:  کردن توپ را به صورت پاس زمینی یا پرتاب

 فاصله نداشته باشد.  پرتاب به داخل متر با بازیکن پرتاب کننده  4داور بیش از  •

 در محل صحیحی که توسط داور تعیین شده است قرار گرفته باشد.  پرتاب به داخل بازیکن پرتاب کننده  •

انجام دهد،  پرتاب به داخل را  متوقف شده است  یا بازی  کترین محلی که تخطی صورت گرفته  بازیکن باید از نزدی    17  2. 2

 پشت تخته.  مستقیماً بجز

از امتداد خط مرکزی و  ، پرتاب به داخل باید  یبجز کوارتر اول   و تمام وقت های اضافی ها  کوارتردر شروع تمامی     17.  2. 3

خط مرکزی قرار    باید پاهای خود را در دو طرفپرتاب به داخل  بازیکن پرتاب کننده   منشی انجام شود.روبروی میز

 زمین پاس دهد.   داخل و می تواند توپ را به هم تیمی خود در هر نقطه ای ازداده 

  پس از اینکه تیمی که دهد،    نشان میت اضافی  چهارم و وق  کوارتردقیقه یا کمتر را در    2:00بازی    ساعتوقتی که      17.  2. 4

تا تصمیم سر  ،تایم استراحت می گیرد  استدر زمین دفاعی  مستحق مالکیت توپ   مربی آن تیم این حق را دارد 

در زمین عقب و انجام شود یا    جلو  در زمیناز خط پرتاب به داخل    بازی  مجدد  بگیرد پرتاب به داخل برای شروع

 . نزدیک ترین مکان به جایی که بازی در آنجا متوقف شده است 

تیمی که مستحق    بازیکنبازیکن تیمی که کنترل توپ را در اختیار دارد یا  انجام یک خطای شخصی توسط  پس از     17.  2. 5

 . یابدادامه  ،نزدیکترین محلی که تخطی صورت گرفتهبا پرتاب به داخل از بازی باید  ،دریافت توپ است

خطای فنی توپ در آنجا  خطای فنی، بازی باید با پرتاب به داخل از نزدیک ترین محلی که در زمان اعالم  یک  پس از     17.  2. 6

 ذکر شده باشد. مقررات ، بجز در مواردی که در ادامه یابد  قرار داشته

ه داخل در زمین جلو و روبروی  ، بازی باید با پرتاب به داخل از خط پرتاب بغیرورزشی یا اخراجخطای  یک  پس از     17. 2. 7 

   ذکر شده باشد. مقررات، بجز در مواردی که در ادامه یابدمنشی میز

 انجام شود.  39پس از نزاع، شروع مجدد بازی باید طبق ماده.    17.  2. 8

پرتاب آزاد وارد سبد شود و گل مردود اعالم شود، بازی باید با پرتاب به داخل  هر زمانی که توپ در حین بازی یا     17.  2. 9

 ادامه یابد. از امتداد خط پرتاب آزاد 

 حین بازی و یا آخرین پرتاب آزاد: پس از به ثمر رسیدن گل در    17. 2.  10

ایی انجام  را از هر نقطه ای پشت خط انته  به داخل   هر یک از بازیکنانی تیمی که گل خورده است می تواند پرتاب •

تایم استراحت گرفته می  که  پس از به ثمر رسیدن گل در حین بازی و یا در آخرین پرتاب آزاد    دهد. این مورد

در اختیار بازیکن پرتاب    پرتاب به داخلبعد از اینکه داور توپ را برای    ،شود یا به هر دلیلی بازی قطع می شود

 د نیز قابل اجرا خواهد بود. کننده قرار می ده

یا در عرض حرکت نماید و توپ    /می تواند در پشت خط انتهایی به عقب و  پرتاب به داخل  بازیکن پرتاب کننده •

از زمانی که توپ در   شود  آغاز می  ثانیه  5ولی شمارش    ،پشت خط انتهایی به هم تیمی خود پاس دهددر  را  

 می گیرد. اولین بازیکن بیرون از زمین قرار اختیار 
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 مقررات    17. 3

 نباید:  پرتاب به داخل پرتاب کنندهبازیکن     17.  3. 1

 ثانیه توپ را برای پرتاب نگه دارد.   5بیش از  •

 بگذارد.   بازی دارد پایش را به داخل زمیندست )های( خود زمانی که توپ را در  •

اینکه توپ برای پرتاب به داخل از دست او رها شده  بعد از  خارج از زمین را لمس نماید توپباعث شود  •
   است.

 .  از تماس توپ با سایر بازیکنان در داخل زمین، توپ را لمس نماید پیش •

  شود.توپ بطور مستقیم وارد حلقه  •

بیشتر از یک متر در امتداد    شخص شده است،از مکانی که برای پرتاب به داخل م،  پیش از پرتاب به داخل •
اجازه می دهد به عقب   موانعخط به یک یا هر دو جهت حرکت کند. با این حال او مجاز می  باشد تا جایی که  

 حرکت کند.  

 : نباید ر بازیکن)ها(در هنگام پرتاب به داخل سای   17.  3. 2

و از روی خط اوت عبور کند هیچ یک از اعضای بدن آنها بیرون یا روی خط  وپ پرتاب شود  از اینکه ت  پیش •
 اوت قرار گیرد.  

اگر فاصله هر گونه مانع با خط اوت در محل پرتاب کمتر از دو متر باشد باید حداقل یک متر از بازیکن پرتاب   •
 کننده فاصله داشته باشند. 

یک پرتاب به  و  ،  دهد  هر وقت اضافی نشان میو درا در کوارتر چهارم  دقیقه یا کمتر ر  2:00زمانی که ساعت بازی     17.  3. 3
عالمت عبور غیرقانونی از خط اوت به عنوان اخطار در حین  از    جرای پرتاب به داخل، داور بایددر ا داخل وجود دارد،  

 استفاده کند.اجرای پرتاب به داخل 

 مدافع: بازیکن اگر  

 ، روی خط حرکت کند، یا شبرای مداخله در پرتاب به داخل، با هر قسمت از بدن •

متر    2پرتاب به داخل کمتر از  محل  فاصله ی    که  زمانی متر از بازیکن پرتاب کننده قرار بگیرد    1نزدیک تر از  •
 ، باشد

 یک تخلف صورت گرفته و باید خطای فنی اعالم شود. 

 .محسوب مي شود تخلف  17.  3گونه تخطي از ماده   هر

 جريمه    17. 4

   . شود به حریف واگذار می به داخل، توپ برای پرتاب به داخل از محل اصلی پرتاب 

 تایم استراحت   18ماده 

    تعريف   18. 1

 درخواست می شود.   کمک مربی اولمربی یا سرتوقف بازی است که توسط تایم استراحت  

 مقررات   18. 2

 باشد.   می بایست یک دقیقهزمان هر تایم استراحت    18.  2. 1

 شود.  رصت تایم استراحت می تواند واگذاریک تایم استراحت در ف    18.  2. 2

 استراحت آغاز می شود: فرصت گرفتن تایم    18.  2. 3

تیم • بمیرد،  ، زمابرای هر دو  با    بازی متوقف  ساعتنی که توپ  ارتباط خود را  اتمام میزشود و داور  به  منشی 
 برساند.  

 رد.  یم، توپ می پرتاب آزاد موفق، زمانی که بعد از آخرین برای هر دو تیم •

 برای تیمی که در حین بازی گل می خورد.   •
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آزاد در اختیار بازیکن    می یابد زمانی که توپ برای پرتاب به داخل و یا در اولین پرتاب  پایانفرصت تایم استراحت     18.  2. 4
 قرار می گیرد.  

 : می تواندهر تیم     18.  2. 5
 .تایم استراحت  2در نیمه اول از  •

دهد    یا کمتر را در کوارتر چهارم نشان میدقیقه    2:00و زمانی که ساعت بازی  تایم استراحت    3در نیمه دوم از   •
 تایم استراحت استفاده نماید.  2حداکثر از 

 تایم استراحت   1هر وقت اضافی از  •

 استفاده نماید.  

 تایم استراحت های استفاده نشده نمی تواند در نیمه بعد یا وقت اضافی بعدی مورد استفاده قرار گیرد.     18.  2. 6
تایم استراحت پس    ول درخواست کرده باشد مگر این که مربی آن ا سرتایم استراحت به تیمی واگذار می شود که   18.  2. 7

 . شود واگذار شوداینکه تخطی اعالم بدون  ،در حین بازی توسط حریف از گل
  2:00که ساعت بازی    زمانییک تایم استراحت برای تیمی که گل زده مجاز نمی باشد پس از به ثمر رسیدن گل در     18.  2. 8

 مگر اینکه داور بازی را متوقف نماید.   نشان می دهد، دقیقه یا کمتر را در کوارتر چهارم و در هر وقت اضافی
 روش     18. 3
س چشمی برقرار  منشی تمامیز  حق درخواست تایم استراحت را دارند. او باید باکمک مربی اول  مربی یا  سرفقط      18.  3. 1

، تایم استراحت  هایش  با دست  عالمت مخصوصمنشی رفته و کامال روشن و واضح با نشان دادن  کند یا به سمت میز
 خواست نماید. را در

برای تایم استراحت به    وقت نگهداراز این که بوق    پیش ند کنسل شود فقط  تایم استراحت درخواست شده می توا    18.  3. 2
 صدا در آید.  

 تایم استراحت:      18.  3. 3
 زمانی که داور در سوت خود می دمد و عالمت تایم استراحت را نشان می دهد. شروع می شود  •
 .به تیم ها اشاره می کند که به داخل زمین بازی بازگردند  زمانیکه داور در سوت خود می دمد و  می یابد    پایان •

به  باید بوق خود را به صدا درآورد تا    وقت نگهدار  ،به محض این که فرصت واگذاری تایم استراحت به وجود آید    18.  3. 4
 ست. اطالع داوران برساند که یک تیم درخواست تایم استراحت کرده ا

را متوقف کرده  بازی ساعتاگر تیمی که درخواست تایم استراحت کرده است گل بخورد وقت نگهدار باید سریعاً 
 .  و بوق را به صدا در آورد

افی  دوم و چهارم و وقت های اضتر  را کواز شروع    پیشدر زمان های اینتروال تایم بازی  در زمان تایم استراحت و      18.  3. 5
نیمکت    ی که مجاز به نشستن روی  توانند زمین بازی را ترك کرده و در نیمکت خود بنشینند و افرادبازیکنان می  

 می توانند وارد زمین بازی شوند به شرطی که در محوطه نیمکت تیم خود باقی بمانند. هستند، 
ک   18.  3. 6 پرتاب  اختیار  در  آزاد  پرتاب  اولین  در  توپ  اینکه  از  بعد  ها  تیم  از  یکی  آزاد  نندهاگر  گیرد   پرتاب  می  قرار 

 تایم استراحت باید واگذار شود اگر:  ،درخواست تایم استراحت نماید 
 . آزاد گل بشودپرتاب آخرین  •

 .  ادامه یابد بازی با پرتاب به داخل شود،می وارد سبد نتوپ که  پرتاب آزاد،آخرین پس از  •

 ،می شودیک جریمه کامل  های( آزاد  پرتاب )باید  ابتدا  م شود. در این حالت  بین پرتاب های آزاد اعالخطا   •
 مقررات د، بجز در مواردی که در  وش  واگذارباید    تایم استراحت  ،جریمه خطای جدیداجرای  از    پیشو سپس  

 ذکر شده باشد. 

از اجرای جریمه    پیشاز زنده شدن توپ اعالم شود. در این حالت    پیشآخرین پرتاب آزاد و  خطا بعد از   •
 د. وش واگذارباید تایم استراحت  ،خطای جدید

از اجرای پرتاب   پیشاز زنده شدن توپ اعالم شود. در این حالت  پیشآخرین پرتاب آزاد و ف بعد از تخل •
 د. وش واگذار  باید به داخل ،تایم استراحت

و یا مالکیت توپ در نتیجه جریمه چند خطا وجود داشته باشد هر    لی پرتاب های آزاددر زمانی که چند سری متوا
 ل می گردد و در بین انجام جرائم، تایم استراحت مجاز خواهد بود. سری بطور جداگانه اعما
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 ویض تع   19 .ماده

 تعريف     19. 1

 تعویض توقف بازی است که توسط بازیکن ذخیره برای ورود به بازی درخواست می شود.   

 مقررات   19. 2

 ض نماید.  خود را تعوی  یک تیم می تواند در فرصت تعویض، بازیکن)های(   19.  2. 1

 فرصت تعویض آغاز می شود:     19.  2. 2

تیم • اتمام برای هر دو  به  با میزمنشی  ارتباط خود را  بازی متوقف شود و داور  بمیرد، ساعت  ، زمانی که توپ 
 برساند.  

 پرتاب آزاد موفق، توپ می میرد.   م، زمانی که بعد از آخرینبرای هر دو تی •

و در هر وقت    دقیقه یا کمتر را در کوارتر چهارم  2:00برای تیمی که گل می خورد، زمانی که ساعت بازی   •
 . ضافی  نشان می دهدا

در اختیار بازیکن قرار می  توپ  پرتاب آزاد  ب به داخل یا اولین  برای پرتا  می یابد زمانی که  پایانتعویض  فرصت      19.  2. 3
 گیرد.

مجدداً وارد بازی شود یا بازی را    ،نمی تواند بترتیبکه بازیکن می شود  بازیکنی که ذخیره می شود و ذخیره ای     19.  2. 4
 مگر اینکه:   شروع به کار کند در یک فاز بازی، بازی  ساعت و   ،بمیرد دوباره توپ  زمانی کهتا  ترك نماید

 نفر کاهش پیدا کند.   5به کمتر از در داخل زمین تعداد نفرات تیم  •

نیمکت  است، بعد از تعویض قانونی، روی  پرتاب های آزاد    مستحق انجامبازیکنی که  در نتیجه تصحیح اشتباه،   •
 .  باشد

زمانی که ساعت بازی برای به ثمر رسیدن گل متوقف شده و ،  برای تیمی که گل زده مجاز نمی باشد  یک تعویض   19.  2. 5
ی را متوقف  مگر اینکه داور بازدهد.  یا کمتر را در کوارتر چهارم و در هر وقت اضافی نشان می  2:00ساعت بازی  

 نماید. 

یا اعضای هیات همراه تیم اش دریافت  /مربی ، کمک مربیان ، اعضای تیم واگر یک بازیکن هرگونه کمکی را از سر 19.2.6
نفر   5نماید بایستی تعویض شود مگر اینکه با تعویض شدن او تعداد نفرات تیم در داخل زمین بازی به کمتر از  

 برسد. 

 روش     19. 3

منشی رفته و به طور ( باید به میزکمک مربی اول یا مربی سرذخیره حق درخواست تعویض را دارد. او )نه یک فقط     19.  3. 1
و یا بر روی صندلی تعویض    ،، عالمت مربوط به تعویض را با دست هایش نشان دادهنمایدواضح درخواست تعویض  

 کامال آماده باشد.   او باید برای بازی کردنبنشیند. 

   به صدا چنین درخواستی  برای وقت نگهداراز این که بوق  پیشتعویض درخواست شده می تواند کنسل شود فقط    19.  3. 2

 در آید.                        

آید      19.  3. 3 بوجود  تعویض  انجام  این که فرصت  نگهداربه محض  تا درخواست    وقت  درآورد  به صدا  را  بوق خود  باید 
 تعویض را به اطالع داوران برساند.  

عالمت تعویض را نشان داده و  ،تا این که داور در سوت خود بدمد بماندبازیکن ذخیره باید در خارج از زمین باقی     19.  3. 4
 با اشاره به او اجازه ورود به زمین را بدهد.  

 یا داور زمین را ترك کرده و مستقیماً   وقت نگهداراز زمین تعویض می شود می تواند بدون معرفی به    بازیکنی که    19.  3. 5
 به نیمکت تیم خود برود.  

یا از بازی اخراج )دیسکالیفه(    خطا مرتکب شده است  5شود. بازیکنی که    ض باید هر چه سریعتر انجامعمل تعوی    19.  3. 6
  وجود   در بازیتأخیر    ، به قضاوت داور  ،( تعویض شود. اگرطول نکشد   ثانیه   30  زبیشتر اشده است بایستی سریعاً ) 
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استراحت نداشته باشد یک خطای فنی    داشته باشد یک تایم استراحت باید برای تیم فوق اعالم شود. اگر تیم تایم
 ثبت خواهد شد.   برگه امتیازدر  `B`مربی تیم اعالم شود که به صورت سرعلت تأخیر در بازی می تواند برای  به 

یا در    19.  3. 7 تایم استراحت  نیمه  اگر تعویض در زمان  بین دو  اینتروال  تایم بجز زمان  اینتروال    ، درخواست شود  زمان 
 به وقت نگهدار اعالم کند.  اینکه به بازی وارد شود از پیش بازیکن ذخیره بایستی 

 : او به دلیل اینکهپرتاب آزاد بایستی تعویض شود  پرتاب کننده اگر بازیکن   19.  3. 8

 ، یا آسیب دیده باشد •

 ، یا ده باشدخطا مرتکب ش 5 •

 .  باشداخراج )دیسکالیفه( شده  •

تا سپری شدن   انجام شود که این بازیکن  اش  که در این صورت پرتاب های آزاد بایستی توسط بازیکن جایگزین
 مجاز به تعویض نخواهد بود.  بازی  ساعتبعد از کار کردن حداقل یک فاز بازی 

قرار می گیرد پرتاب آزاد  پرتاب کننده    بازیکن  پرتاب آزاد در اختیار  عد از اینکه توپ در اولین اگر یکی از تیم ها ب    19.  3. 9
 ید انجام شود اگر:درخواست تعویض نماید، تعویض با

 آزاد گل بشود. پرتاب آخرین  •

 . ادامه یابدشود، بازی با پرتاب به داخل می وارد سبد ن توپ  پس از آخرین پرتاب آزاد، که •

شود، و سپس پیش  رتاب )های( آزاد یک جریمه کامل خطا بین پرتاب های آزاد اعالم شود. در این حالت ابتدا باید پ •
 خواهد شد.   انجام تعویض ،جدیدای جریمه خطای از اجر

از اجرای    پیشاز زنده شدن توپ اعالم شود. در این حالت    پیشخطا بعد از تنها یا آخرین پرتاب آزاد و  یک   •
 تعویض انجام خواهد شد.  ،جریمه خطای جدید

رتاب به حالت پیش از اجرای پتخلف بعد از آخرین پرتاب آزاد و پیش از زنده شدن توپ اعالم شود. در این  یک   •
 خواهد شد. انجام تعویض ،داخل

در زمانی که چند سری متوالی پرتاب های آزاد و یا مالکیت توپ در نتیجه جریمه چند خطا وجود داشته باشد هر  
 . در بین انجام جرائم، تعویض مجاز خواهد بود و سری بطور جداگانه اعمال می گردد

 جریمه  باباخت بازی      20 .ماده

 مقررات   20. 1

 یک تیم باخت جریمه دریافت می کند اگر:   

فر آماده برای بازی در  ن 5 ، تیم حاضر نباشد یابرنامه ریزی شده برای شروع بازیدقیقه بعد از زمان  15تا  •
 نداشته باشند.   زمین

 اعمال و رفتار تیم مانع از ادامه بازی شود.   •

 بعد از درخواست سرداور از ادامه بازی امتناع نماید.   •

 جريمه    20. 2

 امتیاز  0صفرباید  این تیمی که باخت جریمه می گیرد،  ( به حریف واگذار می گردد. عالوه بر  20-0بازی با نتیجه )    20.  2. 1
 گیرد.  ب رده بندی در

و بازی های    بازی برنده را مشخص خواهد کرد-2که مجموع امتیازات    در بازی های رفت و برگشت )دو بازی(   20.  2. 2
سوم باخت جریمه بگیرد در مجموع بازنده خواهد بود. این   یا، تیمی که در یکی از بازی های اول، دوم  3از    2حذفی 

   قابل اجرا نخواهد بود. (7از  5و    5از  3)  در بازی های حذفی مقررات

نتایج  تمامی  بایستی از تورنمنت اخراج شود و    ،تورنمت تیمی برای دومین بار باخت جریمه دریافت نمایداگر در یک     20.  2. 3
 اشد. بازی های انجام شده توسط آن تیم فاقد اعتبار می ب
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 غفلت  باباخت بازی     21 .ماده

 مقررات    21. 1

 نفر برسد.   2به کمتر از  ن تیم در زمینآماده آ تعداد بازیکنان در حین بازی، گیرد اگرمی  یک تیم باخت غفلت

 جريمه    21. 2

اگر تیمی که باخت غفلت می گیرد امتیاز پایین تر داشته باشد همان نتیجه قابل قبول خواهد بود ولی چنان چه از     21.  2. 1

بت خواهد شد. تیم بازنده باید یک امتیاز  ابل ث( برای تیم مق2-0بر صفر )  2تیجه نظر امتیاز جلوتر باشد بازی با ن 

 رده بندی دریافت کند.   در

تیمی که در   بازی برنده را مشخص خواهد کرد-2در بازی های رفت و برگشت )دو بازی( که مجموع امتیازات    21.  2. 2

 غفلت بگیرد در مجموع بازنده خواهد بود.   باخت  ،اولین یا دومین بازی
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 تخلف ها  –  م پنجقانون 
 تخلف ها    22ماده .

 تعريف   22. 1
 تخلف یک تخطی از قوانین است.

 جريمه   22. 2
پشت   مستقیماً بجز، نزدیکترین محل وقوع تخلف به حریف واگذار گرددداخل از توپ باید برای پرتاب به  •

 ذکر شده باشد.  غیر از این مقرراتدر  مگراینکه ،تخته

 بازیکن خارج از زمین و توپ خارج از زمین  23 .ماده

 تعريف   23. 1

شود، زمانی که هر قسمت از بدن او با زمین خارج از خطوط، یا هر شی که   خارج از زمین محسوب می  بازيكنیک     23.  1. 1
 باشد.   در تماس یا خارج یا باالی زمین خارج از خطوط  ( بجز بازیکن( اوتروی خط 

 که:  شود زمانی خارج از زمین محسوب می توپ   23.  1. 2
 بازیکن یا هر شخص دیگری خارج از زمین  •

 خارج از زمین یا باال یا روی خط    زمین یا هر شی دیگری •

 پایه سبد، پشت تخته یا هر شی باالی زمین بازی را   •

 لمس نماید. 

 مقررات   23.  2
اوت   ئولبوده، مس  آخرین بازیکن که پیش از خروج توپ از زمین، با توپ تماس داشته است یا توپ با او در تماس   23.  2. 1

 از اوت شدن، شی دیگری غیر از بازیکن را لمس کند.  پیشحتی اگر توپ  شود. می محسوبشدن توپ 
اگر توپ به دلیل لمس کردن بازیکنی که خارج یا بر روی خط اوت قرار گرفته، از زمین خارج شود، این بازیکن     23.  2. 2

 مسئول اوت شدن توپ خواهد بود.

، یک یا به زمین عقب خودش برود  توپ مشترك حرکت کند و از زمین خارج شود  هنگامدر  بازیکن)ها(    یک  اگر   23.  2. 3
 وضعیت جامپ بال اتفاق می افتد. 

 دریبل کردن     24 .ماده

 تعريف     24. 1
وپ را پرتاب کرده دریبل حرکت توپ زنده توسط بازیکنی که کنترل آن را در اختیار دارد می باشد به طوری که ت     24.  1. 1

   .ند را به زمین بزتوپ  یا دهد و ، ضربه زده، غل 

 وپ را پرتاب کرده، بازیکنی که کنترل توپ زنده را در زمین بازی بدست آورده تزمانی که    دريبل شروع مي شود   24.  1. 2
بازیکن دیگری  توپ با  از این که    پیش و دوباره آن را لمس نماید    ا به زمین بزندو یا توپ رغل دهد    ضربه زده،

 تماس پیدا کند.  

یا هر دو  دست    یک  بازیکن توپ را هم زمان با دو دست لمس نماید یا توپ در زمانی که    مي يابد  پايانل  دريب
 استراحت درآید.    دستش به حالت

از این که دوباره با دست های بازیکن    پیشطی که  می تواند به هوا پرتاب شود به شر در حین دریبل کردن، توپ  
 یبل کننده تماس پیدا کند زمین یا بازیکن دیگری را لمس نماید.  رد
می   بازیکنکه یک  م های  برای تعداد گاوجود ندارد  هیچ محدودیتی  زمانی که توپ در تماس با دست او نمی باشد   

 . تواند بردارد
بدست  بازی زمین  در  را طور تصادفی کنترل توپ زنده را از دست می دهد و دوباره کنترل آنزمانی که بازیکن به    24.  1. 3

 می شود.   نامیدهشدن توپ این حرکت فامبل  ،می آورد
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 دریبل محسوب نمی شود:موارد زیر    24.  1. 4

 .برای گل زدنمتوالی توپ شوت  •

 .دریبل پایاندر شروع یا توپ شدن فامبل  •

 . تالش برای بدست آوردن کنترل توپ به وسیله زدن توپ در نزدیکی دیگر بازیکنان •

 زدن توپ زمانی که در کنترل بازیکن دیگری است.   •

 . منحرف کردن پاس و بدست آوردن کنترل توپ  •

به شرطی که    پیشدست به دست کردن توپ و اجازه مکث دادن به آن   • با زمین برخورد کند  از این که 
 مرتکب تخلف تراولینگ نشود. 

 توپ را به تخته بزند و دوباره کنترل توپ را به دست آورد.  •

 مقررات   24. 2

کنترل دریبل، او  2این که در بین  دهد مگربازیکن نمی تواند پس از اتمام دریبل اول، برای بار دوم دریبل را انجام 
 به دالیل زیر از دست داده باشد:  بازی زمین  درتوپ زنده را 

 .شوت برای گل زدن •

 . بازیکن حریفیک لمس توپ توسط  •

 کند. می توپ را لمس  دیگری ، یا بازیکنپاس یا فامبل که توپ بازیکن دیگری را لمس می کندیک در  •

 تراولینگ   25 .ماده
 تعريف     25. 1
  می باشد،  فراتر از محدودیت های ذکر شده در این ماده   ،در هر جهت  ، هردو پایک یا    حرکت غیر قانونی  تراولينگ     25.  1. 1

 . است شده  نگه داشته بازی اخل زمین دده زمانی که توپ زن

بیشتردر هر  یا  یک گام، داخل زمین بازیدر توپ زنده نگهدارنده یک حرکت قانونی است زمانی که بازیکن  پيوت   25.  1. 2
می دارد در حالی که پای دیگر، که پای پیوت نامیده می شود در همان نقطه ای که با زمین در   ا برسمتی با یک پ

 تماس است ثابت نگه داشته می شود.  

 مقررات    25. 2
 بوجود آمدن پاي پيوت براي بازيكني كه توپ زنده را در زمين بازي بدست مي آورد:    25.  2. 1

 :گیرد ، توپ را می با هر دو پا بر روی زمین ایستاده است بازیکنی که •

 پای دیگر پای پیوت می شود.   با برداشتن یک پا، -

 پای پیوت را بردارد.رها شود، نمی تواند هایش( توپ از دست )آنکه از  پیشبرای شروع دریبل،  -

از این که هر کدام    پیش ، بازیکن می تواند با پای پیوت به هوا پریده، اما  برای گل  برای پاس یا شوت -
 از پاهایش به زمین بازگردد، باید توپ از دست )های( بازیکن رها شده باشد.  

توپ    ،بردارد  تا توقف   گامدو    گیرد، می تواند  توپ را می  یا پس از اتمام دریبل  در حال حرکتی که  بازیکن •
 : بدهد یا شوت کندپاس  را

اینکه گام دوم خودش را    پیش از   ،اش  برای شروع دریبل  یک بازیکن باید   ، بعد از دریافت توپ   ،اگر -
 توپ را رها کند. بردارد 

 کند. گرفتن کنترل توپ، زمین را لمس  که یک یا هر دو پا پس ازشود  ایجاد میاول زمانی گام  -

به صورت یا هر دوپا  زمین را لمس کند  پای دیگر    شود که پس از گام اول،  زمانی ایجاد میگام دوم   -
 هم زمان زمین را لمس کند. 

اگر در گام اول بازیکن متوقف شود در حالیکه دو پای او روی زمین است یا دو پا به صورت هم زمان  -
اگر    به عنوان پای پیوت استفاده کند.  یک دو پا، هر  برای چرخش او می تواند اززمین را لمس کند،  

او سپس با هر دو پا بپرد، پیش از این که هر کدام از پاهایش به زمین بازگردد، باید توپ از دست  
 )ها( رها شده باشد. 
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 استفاده کند.  چرخشبرای می تواند فقط از همان پا   او بیاید،اگر بازیکن روی یک پا فرود  -

او می تواند برای گام دوم روی هر دو پا به صورت   در گام اول روی یک پا پرش کند،  ازیکناگر ب -
بازیکن نمی تواند روی هیچ کدام از پاها چرخش کند. سپس  هم زمان فرود بیاید. در این وضعیت،  

شود، پیش از این که هر کدام از پاهایش به زمین بازگردد، باید  اگر یک پا یا هر دو پا از زمین بلند  
 توپ از دست )ها( رها شده باشد. 

هر دو پا روی زمین نباشد و بازیکن به صورت هم زمان روی هر دو پا فرود آید، با برداشتن یک  اگر   -
 پا، پای دیگر پای پیوت می شود. 

ن نمی تواند به صورت متوالی با یک پا یا هر پس از پایان دریبل یا گرفتن کنترل توپ، یک بازیک -
 دوپا، زمین را لمس کند.  

 ده يا بر روي زمين نشسته است:يدراز كش ،بازيكني كه به زمين افتاده   25.  2. 2
و یا اینکه در حال دراز کشیدن   ،در اختیار دارد به زمین بیفتد و سر بخورد  زمانی که بازیکن توپ را در دست •

 می باشد.   قانونيت  نترل توپ را بدست بیاورد این حرکک ،یا نشستن روی زمین

ی زمین غل بخورد یا اقدام به ایستادن ست در اختیار دارد رودر دآن اگر بازیکن زمانی که توپ را    ولی بعد از •
 خواهد بود.  تخلفبکند، این حرکت 

 سه ثانیه  26 .ماده

 مقررات   26. 1

بازی    ساعتکه    زمانی  ثانیه حریف باقی بماند.  3بیشتر از سه ثانیه متوالی در منطقه محدوده    نمي تواندبازیکن    یک   26.  1. 1
 . در اختیار دارد جلوکار می کند و تیم او کنترل توپ زنده را در زمین 

 :ی کهازیکنباید اجازه داده شود به ب   26.  1. 2
 .  ثانیه خارج شود 3منطقه محدوده کند تا از  تالش می •

  برای شوت  تیمی اش در حالت شوت می باشد و توپ   ثانیه است در حالی که او یا هم  3  در منطقه محدوده   •
 باشد.    شده یا در حال رها شدنبازیکن رها  )های(از دست

 کند. دریبل می  ،م شوتبرای انجا و بعد از آن در منطقه محدوده بوده است متوالی کمتر از سه ثانیه •

 3بایستی هر دو پای او در زمین خارج از منطقه محدوده    ،باشدثانیه    3برای اینکه بازیکن خارج از منطقه محدوده     26.  1. 3
 باشد.   رار داشتهثانیه ق

 دفاع نزدیک از بازیکن   27 .ماده

 تعريف     27. 1
زمانی انجام می شود که   نگه داشته استدر دستانش    در داخل زمینرا  بازیکنی که توپ زنده    یک  دفاع نزدیک از

 د. انجام ده را فعال دفاع قانونی متر  1فاصله ای کمتر از  درحریف 

 مقررات   27. 2
 نماید.   شوت یا دریبل ،ثانیه پاس 5  مدتتوپ را در  می شود بایددفاع نزدیک بازیکنی که از  

 هشت ثانیه   28 .ماده

 مقررات    28. 1
 هر زمان که:     28  1. 1

 یابدست می آورد،  عقبکنترل توپ زنده را در زمین  یک بازیکن •

تیمی که  ب لمس شود و در زمین عق بازیکنی   هر یا به طور قانونی توسطلمس کند در پرتاب به داخل، توپ  •
 داشته باشد، در اختیار  عقبدر زمین بازیکن آن پرتاب به داخل را انجام داده همچنان کنترل توپ را 

   ببرد. جلو ثانیه به زمین 8در مدت  آن تیم بایستی توپ را  
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 برده است زمانی که:  خودش  جلوزمین  بهتیم، توپ را    28.  1. 2

 را لمس نماید.   جلوزمین رل هیچ بازیکنی نیست، که در کنتتوپ،  •

در تماس با زمین    هر دو پای او کامالً   ی که مهاجمتوپ لمس کند یا به طور قانونی لمس شود توسط بازیکن   •
 می باشد.   شخود جلو

با زمین  در تماس  قسمتی از بدنش  توپ لمس کند یا به طور قانونی لمس شود توسط بازیکن مدافعی که   •
 می باشد.   شخود عقب

 توپ باشد.   کننده کنترل تیم یجلونش در تماس با زمین که قسمتی از بدداوری لمس کند توپ  •

در تماس با زمین   کامالًدو پای بازیکن دریبل کننده هر توپ و  ،جلوبه زمین  عقبدر هنگام دریبل از زمین  •
 باشند.   جلو

شود    در زمین عقب واگذار می  پرتاب به داخل  ادامه خواهد یافت زمانی کهثانیه از هر زمان باقی مانده    8شمارش     28.  1. 3
 : دلیلبه ، کنترل توپ را در اختیار داشته است از این پیشبه تیمی که 

 توپ به بیرون از زمین )اوت( رفته است.   •

 بازیکن همان تیم آسیب دیده است.   •

 آن تیم مرتکب خطای فنی شود. •

 وضعیت جامپ بال بوجود آمده است.   •

 . خطای طرفین اعالم شده است •

 حذف جرایم مساوی هر دو تیم.  •

 ثانیه  24    29 .ماده

 مقررات    29. 1

 هر زمان که:   29  1. 1

 ،دبدست می آور داخل زمينرا در  زندهکنترل توپ یک بازیکن  •

بازیکنی در داخل زمین  لمس شود و تیمی که  در پرتاب به داخل، توپ لمس کند یا به طور قانونی توسط هر   •
 بازیکن آن پرتاب به داخل را انجام داده همچنان کنترل توپ را در داخل زمین در اختیار داشته باشد، 

 ثانیه اقدام به شوت نماید.    24آن تیم بایستی در عرض    

 ثانیه به طور قانونی انجام شود:  24برای این که شوت در زمان   

 و  ،ا درآید از دست بازیکن رها شودثانیه به صد 24از اینکه بوق  پیشتوپ باید  •
 توپ باید به حلقه برخورد کند یا وارد سبد شود.   ،بازیکن )های(بعد از رها شدن توپ از دست •

ثانیه    24و در حالیکه توپ در هوا می باشد بوق    ثانيه اقدام به شوت مي شود  24نزديک به انتهاي زمان  زمانی که     29.  1. 2
 به صدا در می آید: 

 بایستی از بوق صرف نظر شود و گل قبول خواهد  بود.   ،تخلفی صورت نگرفته است  ،اگر توپ وارد سبد شود •
از بوق صرف نظر شود   ، تخلفی صورت نگرفته است، بایداگر توپ به حلقه برخورد کند اما وارد سبد نشود •

 ادامه پیدا کند.  و بازی 

اگر تیم حریف سریع و بطور واضح   ،با این حال  .تخلف صورت گرفته است  ، اگر توپ به حلقه برخورد نکند •
 از بوق صرف نظر شود و بازی ادامه پیدا کند.   ، بایدکنترل توپ را بدست بیاورد

ارجحیت    ثانیه(24شوت )  ساعتها به بوق    باشد این چراغتجهیز شده    زردتخته بازی به چراغ های    زمانی که باالی محیط
 خواهد داشت. 

   خواهد بود.اجرا مربوط به تداخل توپ قابل  تمامي محدوديت هاي 
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 روش     29. 2
 : بازی توسط داور متوقف شود هرگاهکار کند ه شروع بدوباره ثانیه باید   24ساعت     29.  2. 1

 خطا یا تخلف )نه بیرون رفتن توپ( توسط تیمی که کنترل توپ را در اختیار ندارد.  برای یک   •

 به هر دلیل قانونی توسط تیمی که کنترل توپ را در اختیار ندارد.   •

 به هر دلیل قانونی که به هیچ کدام از تیمها ارتباط نداشته باشد.  •

واگذار شود.    هوپ را در اختیار داشتکنترل ت  ز اینا پیش توپ باید به همان تیمی که    مالکیت  ها،در این وضعیت  
 : اجرا شود آن تیم توسط اگر پرتاب به داخل  سپس

 کند.   شروع به کارجدید ثانیه   24از  باید ثانیه   24 در زمین عقب، ساعت •
 زیر شروع به کار کند:   به صورت ثانیه باید  24  ، ساعتجلودر زمین  •

  24 ساعتثانیه نشان داده می شود،   24  ساعتثانیه یا بیشتر بر روی    14 ،اگر در زمان توقف بازی -

 د. ادامه می دهثانیه به همان صورت باقی خواهد ماند و از همان زمانی که متوقف شده است، به کار                        
  24  ساعتثانیه نشان داده می شود،    24  ساعتثانیه یا کمتر بر روی    13  ،اگر در زمان توقف بازی -

 شروع به کار می کند. 14ثانیه از 
به قضاوت   ه این توقف به هیچ یک از تیم ها مرتبط نباشد، وک  توسط داور متوقف شود  قانونیاگر بازی به هر دلیل 

از همان    ثانیه باید  24، دستگاه  را در وضعیت نامطلوبی قرار دهدحریف    ثانیه،  24  از نو شروع به کار کردنداور،  
 د.  ادامه می دهزمانی که متوقف شده است، به کار 

تيم كنترل كننده  اگر توقف بازی بوسیله داور، به دلیل خطا یا تخلف    ،کندثانیه باید دوباره شروع به کار    24ساعت   29.  2. 2

 به داخل به تیم حریف واگذار شود.و پرتاب    )شامل به اوت رفتن توپ هم می باشد(باشد  توپ
، اگر در مالکیت تناوبی به تیم مهاجم جدید یک پرتاب به  نیه باید دوباره شروع به کار کندثا  24ساعتهمچنین   

 ل واگذار گردد.داخ 
 اجرا شود:  آن تیمسپس اگر پرتاب به داخل 

 ثانیه جدید شروع به کار کند.   24باید از  ثانیه   24 ر زمین عقب، ساعتد •
 کند.  ثانیه شروع به کار  14باید از  ثانیه   24  ساعت  ر زمین جلو،د •

بازی توسط داور   29.2.3 تیمی که  هرگاه  اختیار دارد متوقف شودبرای یک خطای فنی برعلیه  بازی    ،کنترل توپ را در 
  24ثانیه نباید از    24ساعت  که متوقف شده است ادامه پیدا کند.  بایستی با پرتاب به داخل از نزدیک ترین جایی  

 متوقف شده است ادامه پیدا کند. ه ک کار کند اما بایستی از همان زمانیثانیه جدید شروع به 

نکه تیمی که  دهد، پس از ای وقت اضافی نشان می یادقیقه یا کمتر را در کوارتر چهارم   2:00بازی  ساعتزمانی که    29.  2. 4
مربی آن تیم این حق را دارد تا تصمیم بگیرد  سر،  است تایم استراحت می گیرد  عقب  زمین مستحق مالکیت توپ از  

نزدیک  لو انجام شود یا از زمین عقب درداخل در زمین جپرتاب به داخل برای شروع مجدد بازی از خط پرتاب به 
 ترین مکان به جایی که بازی در آنجا متوقف شده است. 

 پس از تایم استراحت، پرتاب به داخل باید به روش زیر اجرا شود: 
 : پرتاب به داخلاگر پرتاب به داخل در نتیجه رفتن توپ به اوت باشد و اگر این  •

   از زمانی که متوقف شده، شروع به کار نماید.ثانیه باید   24 ساعت باشد،   تیم عقبزمین در  -
،  دهد  میثانیه نشان    24 ساعتثانیه یا کمتر بر روی    13  ثانیه   24  ساعتاگر  ، باشدتیم    جلوزمین  در   -

دهد، باید    ثانیه یا بیشتر را نشان می  14ثانیه    24  ساعتباید از زمانی که متوقف شده ادامه یابد. اگر  
   ثانیه شروع به کار کند. 14از 

پرتاب به اگر پرتاب به داخل در نتیجه یک خطا یا تخلف )بجز تخلف رفتن توپ به اوت( باشد و اگر این   •
 :داخل

 جدید شروع به کار می کند.    24ثانیه  ثانیه باید از   24 ، ساعت باشدتیم  زمین عقبدر 
 جدید شروع به کار می کند. ثانیه  14ثانیه باید از  24ساعت  باشد،  تیم زمین جلودر  •
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این    تایم استراحت گرفته شده توسط تیمی باشد که یک مالکیت جدید را به دست آورده است اگراگر   •

 :پرتاب به داخل
 جدید شروع به کار می کند.   ثانیه    24  ثانیه باید از   24 ساعت باشد،   تیم زمین عقبدر  -
 جدید شروع به کار می کند. ثانیه  14ثانیه باید از  24ساعت   باشد، تیم زمین جلودر  -

ورزشی  جلو تیم به عنوان جریمه خطای غیرتیمی یک پرتاب به داخل از خط پرتاب به داخل در زمین    به  زمانی که 29.  2. 5
 ع به کار کند.شروجدید ثانیه  14ثانیه باید از  24 ساعتگردد،  واگذار می (دیسکالیفه خراج )ایا 

 : دوباره شروع بکار کند از ثانیه باید 24 ساعت، را لمس کرد حلقه حریف بعد از اینکه توپ          29.  2. 6

 . توپ را بدست بیاوردکنترل  حریف ، اگر تیمثانیه 24 •

مجدداً   داشته استدر اختیار  کنترل توپ را    با حلقهاز لمس توپ    پیشکه    همان تیمی، اگر  انیهث   14 •
 کنترل توپ را بدست بیاورد. 

اگر در زمانی که یکی از تیم ها کنترل توپ را در اختیار دارد یا هیچ کدام از تیم ها کنترل توپ را در اختیار ندارند،     29.  2. 7

 از بوق صرف نظر شود و بازی ادامه پیدا کند.   د، بایا در آيدبه اشتباه به صد ثانیه 24  بوق ساعت

باید  بازی  ضعیت نامطلوبی قرار گیرد،  اگر به قضاوت داور، تیمی که کنترل توپ را در اختیار دارد در و  ، با این حال
 ثانیه تصحیح شده و مالکیت توپ مجدداً به همان تیم واگذار شود.    24  متوقف شده و ساعت

   عقببازگشت توپ به زمین   30 .ماده

 تعريف     30. 1

 هرگاه: در اختیار دارد خود  جلو در زمین را  زنده تیم کنترل توپ     30.  1. 1

می گیرد   ،نگهداشتهتوپ را    ، در حالیکهدر تماس با زمین جلو باشد  بازیکن آن تیم  یک  هر دو پای  •
 ، یا کند در زمین جلو خودش دریبل مییا 

 پاس داده می شود.  در زمین جلو خود بین بازیکنان آن تیم توپ  •

 خود تیم    عقببه زمین    توپ   قانونیغیرباعث بازگشت  اختیار دارد،  در    جلودر زمین  را  تیمی که کنترل توپ زنده     30.  1. 2
  تماساولین    همان تیم  داشته باشد و سپس بازیکن  جلوبازیکن آن تیم، آخرین تماس را در زمین  یک    ، اگرمی شود

 : داشته باشد عقب در زمین را  با توپ 

 یا  ،باشد عقبدر حالی که قسمتی از بدن بازیکن در تماس با زمین  •

 آن تیم را لمس کرده باشد.   عقب اینکه توپ زمین  بعد از •

توپ به داخل  های بکار گرفته خواهد شد، شامل پرتاب  یک تیم جلواین محدودیت در تمامی وضعیت ها در زمین  
  ی هوا می باشد، یک کنترلپریده و در حالی که رو  جلوبرای بازیکنی که از زمین    مقررات. اگر چه این  نیز می باشد

 تیمش فرود می آید، اعمال نخواهد شد.  عقبسپس در زمین  تیمی جدید را بدست می آورد و

 مقررات     30 . 2

قانونی توپ به زمین  غیر باعث بازگشت  کنترل توپ زنده را در اختیار دارد نباید  خود    جلوبازیکن تیمی که در زمین   
 تیم خود شود.   عقب

 

 جريمه   30.  3
در زمین جلو به تیم حریف واگذار گردد بجز   نزدیکترین محل وقوع تخلف باید برای پرتاب به داخل ازتوپ  

 مستقیماً پشت تخته. 
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   و مسیر توپ برای گل تداخل  31 .ماده

 تعريف       31. 1
  :پرتاب آزادیک شوت برای گل یا  یک   31.  1. 1

 بازیکن در حالت شوت رها می شود.   )ها(زمانی که توپ از دست آغاز مي شود •

 : توپ  زمانی که مي پذيرد پايان •
 عبور کند.   سبد از کامالًماند یا بباقی  داخل سبدبطور مستقیم از باال وارد سبد شود و در   -
   از بین برود  وارد شدن به سبداحتمال   -
 به حلقه برخورد نماید.  -
 به زمین برخورد نماید.   -
 بمیرد.    -

 مقررات    31.  2

کامالً باالی سطح حلقه    کهکند    لمسرا    یبازیکن توپیک    که  زمانی  اتفاق می افتد  شوت براي گل  هنگامدر    تداخل    31.  2. 1
 :  باشد و

 باشد، یا   در قوس نزولی به سمت سبد  توپ  •
 بعد از اینکه توپ با تخته برخورد کرد. •

و به سمت سبد  در هوا  یک بازیکن توپی را که زمانی که اتفاق می افتد براي پرتاب آزادشوت  در هنگام تداخل    31.  2. 2
 لمس نماید.  از برخورد به حلقه   پیش ستا

 محدودیت های تداخل توپ قابل اجرا است تا زمانی که:      31.  2. 3
 از بین برود.    به سبد   توپ  وارد شدناحتمال  •
   را لمس کند.   حلقه توپ  •

 اتفاق می افتد که:  زمانی توپ  تداخل    31.  2. 4
بازیکن   یککه توپ در تماس با حلقه می باشد،    درحالیپرتاب آزاد،  آخرین  پس از شوت در حین بازی یا   •

 یا تخته را لمس نماید.  سبد
حالی که هنوز احتمال گل شدن درآزاد دیگری وجود دارد،  های(  (بعد از پرتاب آزاد که در ادامه آن پرتاب   •

 لمس نماید.  یا تخته را     سبدوپ، بازیکن ت یک توپ وجود دارد، 
 حلقه کرده و توپ را لمس نماید.   پایین واردبازیکن دست خود را از یک  •
یک بازیکن مدافع توپ یا حلقه را لمس نماید و مانع عبور توپ   ،که توپ در داخل سبد می باشد در حالی •

 شود.   از سبد
  به سبدتوپ  وروداز  به قضاوت داور مانع  ،به طوری که را بگیرد بدس یا سبد شودبازیکن باعث لرزش یک  •

 یا باعث ورود توپ به سبد شود. 
 .  با توپ بازی کند  و را بگیرد سبد بازیکنیک  •

 زمانی که:      31.  2. 5
 : در حالی که دمیده استداور در سوت خود یک  •

 یا   ،بودهشوت در حال توپ در دست های بازیکن  -

 ،  بودهدر هوا آزاد  در حین بازی یا آخرین پرتابپس از شوت توپ  -
 ید، درآبه صدا کوارتر یا وقت اضافه پایان  ساعت بازی برای بوق •

لمس    وجود دارد هیچ بازیکنی نباید توپ را  به سبد  آن    وارد شدنپس از برخورد توپ با حلقه و تا زمانی که احتمال   
 نماید.  

   .اعمال گردد مربوط به تداخل توپ باید تمامي محدوديت هاي 
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 جریمه      31. 3

  ازبرای شروع مجدد  نمی شود. توپ باید صورت گیرد، هیچ امتیازی واگذار بازيكن مهاجماگر تخلف توسط     31.  3. 1
 قانون غیر از این ذکر شده باشد.  این حریف واگذار شود مگر اینکه در زاد به خط پرتاب آامتداد 

 صورت گیرد، به تیم مهاجم واگذار می شود:   بازيكن مدافعاگر تخلف توسط    31.  3. 2

 یک امتیاز، زمانی که توپ برای پرتاب آزاد رها شده باشد.   •

 دو امتیاز، زمانی که توپ از منطقه دو امتیازی رها شده باشد.   •

 سه امتیاز، زمانی که توپ از منطقه سه امتیازی رها شده باشد.   •

 واگذاری امتیازات همانند این است که توپ وارد سبد شده است.   

یک امتیاز به تیم مهاجم واگذار و پس   دصورت گیرد، بای آزاد در آخرین پرتاب بازيكن مدافع توسط تداخلاگر     31.  3. 3
 علیه بازیکن مدافع اعالم شود.  براز آن یک خطای فنی 
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 خطاها   -قانون ششم 

 خطاها   32 .ماده

 تعریف      32.  1

 اشد.  رفتار غیر ورزشی می بیا  رخورد شخصی غیر قانونی با حریف و/ن در رابطه با بوانیخطا یک تخطی از قیک     32. 1.  1

علیه    برگه امتیازعلیه یک تیم اعالم شود. صرف نظر از جریمه، هر خطا پس از اعالم در    ممکن است هر تعداد خطا   32.  1. 2
 جریمه خواهد شد.   این قوانینبازیکن خاطی ثبت و برابر 

 برخورد: اصول کلی    33 .ماده

 اصل سيلندر )استوانه(      33. 1

. این  اصل سیلندر به وسیله فضای داخل سیلندر فرضی که توسط بازیکن روی زمین اشغال شده، تعریف می شود
. این فضا شامل فضای باالی سر بازیکن  و فاصله بین پاهای خودش بایستی متناسب با قد و اندازه بازیکن باشد ابعاد،

 یا بازیکن مهاجم بدون توپ که: کن مدافع و به مرزهای استوانه بازی می باشد

 ،  کف دست ها  جلو از  •
   ، وباسن پشتاز  •
 لبه خارجی بازوها و پاها طرفين از •

 محدود می شود.

باز شوند، در این حالت بازوها  و زانو ها  دست ها و بازوها می توانند در جلوی سینه تا امتداد محل قرار گرفتن پاها  
 ت و ساعد رو به باال در وضعیت دفاع قانونی قرار دارند. از آرنج خم شده اند بطوری که دس

انجام   برای  استوانه خودش درحال تالش  داخل  در  مهاجم  بازیکن  که  بسکتبال میزمانی  بازی معمول  باشد   یک 
 و باعث یک برخورد غیرقانونی شود.  بازیکن مدافع نمی تواند به استوانه بازیکن مهاجم باتوپ وارد شود

 مرزهای استوانه بازیکن مهاجم با توپ: 

 توپ را باالی لگن نگه داشته است.  هزمانی ک، زانوهای خم شده و بازو ها ،پاها توسطجلو از  •

 و  ازپشت باسن، •

 می باشد.  و پاهاطرفین لبه خارجی آرنج ها از  •

                                       شود.در نظر گرفته  بازیکن مهاجم باتوپ فضای کافی برای بازی معمول بسکتبال در استوانه خودشبرای بایستی                     

 شود.  شوت و پاس می ،پیوت معمول بسکتبال شامل شروع یک دریبل،بازی                     

 باز کند  از استوانه خودش پاها و بازو هایش را خارج به جهت بدست آوردن فضای اضافی بازیکن مهاجم نمی تواند                    

  بازیکن مدافع شود.ی با نو باعث یک برخورد غیر قانو                    
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 اصل سيلندر     5شكل          

 اصل عمودي     33. 2

توسط حریف اشغال نشده باشد را  قبال  )سیلندری( که    بازی  ازی، هر بازیکن حق دارد هر جایی از زمیندر حین ب
 اشغال نماید.  

این اصل فضایی را که به وسیله بازیکن بر روی زمین اشغال شده و همچنین فضای باالی سر او را زمانی که به طور  
 عمودی به هوا می پرد، در بر می گیرد. 

  (سیلندر عمودی )  حالتخود خارج می شود و با حریف که در    (سیلندر عمودی )  حالتبه محض اینکه بازیکن از  
خود خارج شده است، مسئول    (سیلندر)   حالت عمودیقانونی خود می باشد برخورد پیدا می کند، بازیکنی که از  

 برخورد می باشد.  

ا خود در داخل دی )در داخل سیلندر( یا باال بردن دست ها و بازوهعمو  پریدن در حالت  براینباید    ،بازیکن مدافع
 شود.  سیلندر خودش جریمه 

دفاع قانونی  حالت  که در    ی شوداید باعث برخورد با بازیکن مدافعبر روی زمین یا در هوا باشد، نب  ،بازیکن مهاجم
 به وسیله:   قرار دارد

 (. هل دادن) برای خودش استفاده از دست برای به وجود آوردن فضای بیشتر •

که باعث    شوت  یک   حین یک شوت یا بالفاصله بعد از  در   های خودشا پای   هاباز کردن بیش از حد بازو •
 برخورد شود.  

 وضعيت دفاع قانوني    33. 3

 بازیکن مدافع وضعیت دفاع قانونی را ایجاد می کند زمانی که: یک  

 روبروی حریف قرار گرفته است و  •

 روی زمین باشد.    هر دو پایش •

سیلندر خود بطور عمودی از زمین تا سقف ادامه خواهد داشت. او می تواند دست  وضعیت دفاع قانونی بازیکن در  
آنها را در وضعیت عمودی داخل سیلندر فرضی    دها و بازوهای خود را باالی سر برده یا به طور عمودی بپرد ولی بای

 خود حفظ کند.  

 دفاع از بازيكني كه كنترل توپ را در اختيار دارد               33. 4

موارد زمان و   ،از بازیکنی که کنترل توپ را در اختیار دارد )توپ را نگه داشته یا دریبل می کند(زمان دفاع    در

 فاصله اعمال نخواهد شد.  

در حالت دفاع  بازیکن با توپ باید همیشه آمادگی و انتظار دفاع شدن را داشته باشد و باید هر زمانی که حریف  
حتی اگر این دفاع در کمتر از ثانیه    ،، آمادگی توقف یا تغییر مسیر را داشته باشدیردگ  قانونی در روبروی او قرار می

 انجام شود. 

 بوجود آورد. یجاد کند برخوردی دفاع قانونی خود را ا که حالت  از این پیشنباید  )مدافع ( درحال دفاع بازیکن 
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از بازیکن حریف حرکت نماید،  وضعیت دفاع قانونی را ایجاد می کند، می تواند برای دفاع    مدافع  بازیکن زمانی که  
 .  بازیکن دریبل کننده ممانعت کنداز عبور  ی خودشهاپا باسن یا  شانه،بازوها، نمی تواند بوسیله باز کردن  او اما

 :  بگیردیستی اصول زیر را بکار بایک داور  ،بازیکن با توپ می باشد که شامل یکسد/ شارژ  وضعیت در قضاوت 

قرار گرفته و هر دو    ع قانونی داشته باشد طوری که روبروی بازیکن با توپ بازیکن مدافع باید وضعیت دفا  •
 پایش بر روی زمین باشد.  

   حالتو به طرفین یا عقب حرکت کند ولی باید   ،بازیکن مدافع می تواند ثابت بماند، به طور عمودی پریده •

 دفاعی قانونی خود را حفظ نماید.  

نه به و حرکت به طرفین یا عقب   زمانی کهباشد، تا ل حرکت برای حفظ دفاع قانونی می  اوقتی بازیکن در ح  •

 اند بصورت لحظه ای از زمین جدا شود.  یک یا دو پا می تو بازیکن با توپ باشد، سمت

بازیکن مدافع    شود که  سینه صورت بگیرد. در این حالت اینطور در نظر گرفته می  برخورد باید در ناحیه •
 .  تر در محل برخورد قرار گرفته استزود

تا از آسیب دیدگی    داخلمی تواند    ،بازیکن مدافعی که وضعیت دفاعی قانونی دارد • سیلندر خود بچرخد 
 جلوگیری کند.  

           در نظر گرفته می با توپ ، عامل برخورد بازیکن در صورت به وجود آمدن برخورد ،باال وضعیت های در تمامی  

 د. وش                      

 دفاع از بازيكني كه كنترل توپ را در اختيار ندارد     33. 5

قبالً  هر مکانی از زمین که  در  بازیکنی که کنترل توپ را در اختیار ندارد اجازه دارد آزادانه در زمین حرکت نماید و  
 .  قرار بگیردسط بازیکن دیگری اشغال نشده باشد تو

یکن  باز  بايست اعمال گردد.مي  موارد زمان و فاصله  بازیکنی که کنترل توپ را در اختیار ندارد،   در زمان دفاع از
  ،قرار گیرد  حرکت است که در حال    بازیکن حریف  مسیردر    خیلی سریعیا  و/مدافع نمی تواند بطور خیلی نزدیک  

 به طوری که او زمان یا فاصله کافی برای متوقف شدن یا تغییر مسیر را نداشته باشد.  

 نباید کمتر از یک گام معمولی باشد.   امافاصله نسبت مستقیم با سرعت حریف دارد،  

به وجود  دفاعی خود رعایت نکند و برخورد با حریف    اگر بازیکن مدافع موارد فاصله و زمان را در ایجاد وضعیت
 مسئول این برخورد خواهد بود.   اوآید، 

  .دفاع قانونی را ایجاد می کند، می تواند برای دفاع از بازیکن حریف حرکت نماید  حالتبازیکن مدافع    یک  زمانی که
د. او می تواند در داخل کن  تانعمماز عبور او    های خودشپا  باسن و   شانه،بازوها،  بوسیله باز کردن  نمی تواند    او

 سیلندر خود بچرخد تا از آسیب دیدگی جلوگیری نماید.  

 بازيكني كه در هوا است    33. 6

 به هوا پریده است، حق دارد در همان نقطه فرود آید.  بازی بازیکنی که از یک نقطه داخل زمین 

  قبالًطه پرش و فرود بین نق مستقیم مسیرنقطه فرود و  او می تواند در نقطه دیگری از زمین فرود آید به شرطی که 
 اشغال نشده باشد.   در زمان پرش)ها( حریفتوسط 

ارج  ا بازیکنی که وضعیت دفاعی قانونی خود را خاگر بازیکنی که به هوا پریده پس از فرود به علت سرعت زیاد ب
   بازیکنی که به هوا پریده است مسئول این برخورد خواهد بود. ،برخورد نماید از محل فرود برقرار کرده است 
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 .  حرکت کنددر مسیر او   تواند نمیحریف  به هوا می پرد بازیکنبازیکنی پس از اینکه 

در    وورزشی می باشد  طای غیر خ د آمدن برخورد، معموالً یک  هوا است و به وجونی که در  زیر بازیککردن  حرکت  

 گردد.  اخراجوضعیت خاص ممکن است بازیکن 

 اسكرين: قانوني و غير قانوني     33. 7
به محل دلخواه در زمین تاخیر یا ممانعت به عمل می    ،بدون توپ بازیکن حریف    اسکرین اقدامی است که از رسیدن

 آورد.  

 زمانی است که بازیکن اسکرین کننده:   قانونياسکرین  

 .  ثابت باشددر زمان برخورد )داخل سیلندر خود(  •

 در زمان برخورد هر دو پایش روی زمین باشد.   •

 زمانی است که بازیکن اسکرین کننده:   غير قانونياسکرین  

 باشد.   حركترخورد در حال  در زمان ب •

است    ثابت  که  ی حریف  اسکرین در خارج از محدوده دید  زمانی کهفاصله کافی را به حریف نداده باشد در   •

   شود.و برخورد ایجاد می  انجام بگیرد

است و برخورد ایجاد می   در حركتزمانی که بازیکن حریف در موارد زمان و فاصله را رعایت نکرده باشد  •

 شود.

که ثابت است )جلو یا طرفین( انجام گیرد، اسکرین کننده می تواند با    ی دید بازیکن حریفمحدوده    دراگر اسکرین 

 بدون برخورد، اسکرین را انجام دهد.  خواهد    ای که میحداقل فاصله  

به  اجازه دهد  که ثابت است انجام گیرد، اسکرین کننده باید    ی دید بازیکن حریفمحدوده    خارج ازاگر اسکرین در  

 یک گام معمولی را به طرف اسکرین بردارد.  بتواند بدون ایجاد برخورد، بازیکن حریف تا 

  بازیکن   فضای کافی را به  داسکرین کننده بای د زمان و فاصله باید اعمال شود.  باشد، موار  در حال حركتاگر حریف  

 د تا بتواند بوسیله توقف یا تغییر مسیر از اسکرین شدن جلوگیری کند.  اسکرین شونده بده

 بیشتر از دو گام معمولی می باشد. و نه د نیاز نه کمتر از یک  فاصله مور

مسئول برخورد    بازیکنی که بطور قانونی اسکرین شده  ، بازیکن اسکرین کنندهد هر گونه برخورد با در صورت ایجا

 خواهد بود.  

 شارژ كردن     33. 8
با هل دادن یا رفتن به سمت سینه حریف به    ،با توپ یا بدون توپ   ،شارژ کردن برخورد شخصی غیر قانونی است

 وجود می آید.  

 سد كردن     33. 9
 پیشروی حریف با توپ یا بدون توپ می شود. از کردن برخورد شخصی غیر قانونی است که مانع  سد

زمانی که در حال حرکت است برخوردی    اگرمرتکب خطای سد شده است    ین می کند،که اقدام به اسکر  یبازیکن

 او باشد. رین یا در حال فرار از اسکثابت   و حریف اش ایجاد شود

 ، وضعیت خود را تغییر حریف  با تغییر موقعیتروبروی حریف قرار گیرد و    ،اگر بازیکنی بدون در نظر گرفتن توپ 

 مگر اینکه عوامل دیگری درگیر باشد.   ،خواهد بود برخورد هرگونه مسئول اولیه او دهد،

دی"  اصطالح عوامل  اینکه  باشد مگر  درگیر  به    "گری  داشتن  اشاره  نگه  یا  کردن  شارژ  دادن،  بازیکن  هل  عمدی 

   د.اسکرین شونده دار
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  ش باز کند امارا بیرون از سیلندر خود  خود  )های(آرنج  ( یاها )بازو  که قرار دارد  در موقعیتی  یک بازیکن اجازه دارد
بازو)ها( یا  قرار دهد. اگر    شها را در داخل سیلندر خود  زمانی که حریف می خواهد از او عبور کند، بایستی آن

 یا نگه داشتن می باشد.  سد باشد و برخورد ایجاد شود خطای  خودش بیرون از سیلندر( )ها آرنج

 No-charge مناطق نيم دايره     33. 10

در  خطای سد/شارژ    وضعیت های  ای مخصوص برای تفسیر، با هدف تعیین منطقه  No-chargeی  مناطق نیم دایره  
 .  در زمین بازی ترسیم شده استزیر حلقه، 

بازیکن   یک  توسط  هرگونه برخورد بوجود آمده،  No-chargeی  ی از  نفوذ به سمت منطقه نیم دایره  حالتهر  اگر در  
  خطای مهاجمنباید خطای  تاده است،  ایس  No-chargeکه داخل نیم دایره    مدافعیک بازیکن  که در هواست، با  مهاجم  

این    استفاده کند.  خودش  ها، بازوها، پاها یا بدن   اعالم شود، مگر اینکه بازیکن مهاجم بصورت غیرقانونی از دست
 که: شود  اعمال می زمانی مقررات

 و   ،در اختیار داردکنترل توپ را  در حالی که در هوا می باشدبازیکن مهاجم  •

 و   ،توپ را پاس می دهدیا  انجام می دهد  اقدام به شوت •

 می باشد.   No-chargeنیم دایره با منطقه تماس هر دو پاي بازيكن مدافع در يا  پا يک •

 حريف با دست)ها( و/يا بازو)ها(  يک برخورد با   33. 11
 ، لزوماً خطا نمی باشد.  به خودی خودلمس کردن حریف با دست)ها(، 

آورده  منصفانه ای به دست  را بوجود می آورد، امتیاز غیر  برخورد   این  که   یتصمیم بگیرند که آیا بازیکن داوران باید
د، چنین  طریقی آزادی عمل حریف در حرکت را محدود کنایجاد شده توسط بازیکن، به هر  یا نه. اگر برخورد  است  

 برخوردی خطا خواهد بود.  
دفاعی خود قرار   حالتبازوها زمانی اتفاق می افتد که بازیکن مدافع در  بازکردن یا )ها( استفاده غیر قانونی از دست

نگه می دارد تا مانع    بر روی اوو   قرار دهد  با توپ يا بدون توپحریف    را بر روی   )هایش (یا بازو  )ها(و دست دارد  
 پیشروی او شود.  

 شود.  بازی خشنخطا می باشد، چرا که ممکن است منجر به  ،حریف با توپ یا بدون توپ به  "ضربه"یا لمس مکرر 

 در موارد زیر مرتکب خطا خواهد شد:   بازيكن مهاجم صاحب توپ
 آورد.  بدست  یکن مدافع تا برتریدست یا آرنج دور باز "کردن قالب" •
ی برای خود  ا فضای بیشتر، یجلوگیری کند  برای توپ   بازیکن مدافعتالش    کردن یااز بازی    "هل دادن"  با •

 .  ایجاد کند
 توپ توسط حریف جلوگیری کند.  گرفتناز  در زمان دریبل، ،ساعد یا دستباز کردن بیش از حد  با   •

 :  "هل دادن"خواهد شد اگر به وسیله  مرتکب خطا بازيكن مهاجم بدون توپ
 .  از دفاع آزاد شود تا توپ را دریافت کند •
   از بازی کردن یا تالش بازیکن مدافع برای توپ، جلوگیری کند. •
 ایجاد کند.   را برای خود بیشتری فضای •

 پست  بازي    33. 12

   اصل عمودی )اصل سیلندر( در بازی پست نیز قابل اجرا می باشد. 
حقوق یکدیگر را    می بایستمی باشد و بازیکن مدافعی که از او دفاع می کند    پست بازیکن مهاجمی که در موقعیت

 .  در مورد اصل عمودی )سیلندر( رعایت کنند 
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باسن  شانه یا با استفاده از  بازی می کند مرتکب خطا خواهد شد اگر  پست  موقعیتع یا مهاجمی که در  بازیکن مداف
مانع آزادی  یا سایر اعضای بدن    هاو پا  ، باسن،ها  ، شانههاخود خارج کند یا با باز کردن بازو  عیتحریف را از موق

 .  عمل حریف در حرکت شود

 دفاع غير قانوني از پشت     33. 13
دفاع غیر قانونی از پشت یک برخورد شخصی توسط بازیکن مدافع با حریف است که از پشت صورت می گیرد. این  

 را توجیه نمی کند.    حریفاو از پشت با بازیکن  دبازیکن مدافع برای توپ بازی می کند برخورمسئله که 

 نگه داشتن     33. 14
نگه داشتن یک برخورد شخصی غیر قانونی با حریف است که از آزادی عمل او جلوگیری می کند. این برخورد )نگه  

 داشتن( با هر کدام از اعضای بدن ممکن است صورت گیرد. 

 هل دادن      33. 15
حرکت    رزون است به طوری که یک بازیکن با  هل دادن یک برخورد شخصی غیر قانونی با هر کدام از اعضای بد

 را حرکت دهد.    کند یا تالش کند که بازیکن حریف با توپ یا بدون توپ 

 براي خطا گول زدن    33. 16
کند روی او خطا انجام شده است یا با حرکات اغراق آمیز نمایشی    بازیکن وانمودیک  گول زدن هر عملی است که  

 آورد.  به دست یی رخ داده است و در نتیجه منفعتیاین نظر را ایجاد کند که روی او خطا
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 خطای شخصی    34 .ماده

 تعريف      34. 1

 در زمان زنده یا مرده بودن توپ صورت گیرد. حریف است کهغیرقانونی با بازیکن برخورد یک شخصی خطای     34.  1. 1

باسن،   بازو، آرنج، شانه،  از دست،  استفاده  با  نباید  بازیکن  یا خم کردن بدن  پا،  یک    "غیر معمول"بصورت  زانو، 
یا مانع پیشروی حریف    ، شارژ کردن، پشت پا زدن، هل دادنسد کردن، باعث نگه داشتن،  (از سیلندر خود)خارج  

 د و همچنین باید از خشونت در طول بازی اجتناب نماید.  شو

 جريمه      34. 2

 شود.   اعالمخاطی یک خطای شخصی باید علیه بازیکن  

 انجام شود:  که درحالت شوت نیست خطا بازیکنی  یک رویاگر     34.  2. 1

با یک پرتاب به داخل از نزدیکترین نقطه به محل وقوع خطا    تیمی که خطا انجام نداده استتوسط  بازی باید   •
 ادامه پیدا کند.  

 عمال می گردد. اباید   41اگر تیمی که مرتکب خطا شده است در وضعیت جریمه خطای تیمی باشد، ماده   •

پرتاب آزاد واگذار  تعدادی بازیکن   ، بایستی به آناگر روی یک بازیکنی که درحالت شوت است خطا انجام شود    34.  2. 2
 :  به شرح زیر شود

 یک پرتاب آزاد. ،عالوه بر آن ،اگر شوت برای گل به ثمر رسیده باشد، گل قبول بوده و •
 باشد، دو پرتاب آزاد. شده و ناموفق رهااگر شوت از منطقه دو امتیازی   •
 باشد، سه پرتاب آزاد.  شده و ناموفق رهااگر شوت از منطقه سه امتیازی   •
ه بر روی  ثانی  24  ساعتو یا بوق  کوارتر یا وقت اضافی  به صدا درآمدن بوق پایان    ،از  پیشیا    ،اگر همزمان •

بازیکن می    )های(در حالی که در لحظه به صدا در آمدن بوق توپ هنوز در دستبازیکنی خطا صورت گیرد  
 د.  وش واگذارباید سپس توپ گل شود، گل قبول نخواهد بود و دو یا سه پرتاب آزاد  و  باشد

 خطای طرفین   35 .ماده

 تعريف      35. 1

یا   مرتکب خطای شخصیبر روی یکدیگر  بازیکن حریف تقریباً بطور همزمان 2ه خطای طرفین وضعیتی است ک     35.  1. 1
 می شوند.   اخراجی غیرورزشی/هاخطا

 شود:  اعمال خطا به عنوان خطای طرفین در نظر گرفته شود باید شرایط زیر  2برای اینکه     35.  1. 2

 د. ن هر دو خطا، خطای بازیکن باش •
 هر دو خطا شامل برخورد فیزیکی بازیکن باشند.  •
 باشند که روی یکدیگر خطا می کنند.  هر دو خطا بین دو بازیکن حریف •
 باشد. اخراج  ورزشی واهای غیرخطای شخصی یا ترکیبی از خط  2یا  هر دو خطا •

 

 جريمه      35. 2

شود.   ر کدام از بازیکنان خاطی اعالمه می شوند بایستی برعلیه غیرورزشی/اخراج یا خطاییک خطای شخصی  
 به شرح زیر ادامه پیدا می کند:   باید آزادی واگذار نخواهد شد و بازی های هیچ پرتاب

 همزمان با خطای طرفین:  تقریباً اگر  

پشت  از    مکانهر  پرتاب آزاد به ثمر برسد، توپ برای پرتاب به داخل از  یا آخرین    ،گل در حین بازییک   •
 به تیمی که گل خورده واگذار می شود.  خط انتهایی

برای پرتاب به    باید  ، توپباشدتوپ    ستحق دریافتیا مرا در اختیار داشته باشد  یکی از تیم ها کنترل توپ   •
 داخل از نزدیکترین محل به وقوع خطا به همان تیم واگذار می شود.  

ضعیت  ویک ، مستحق دریافت توپ نباشدیا  و   کنترل توپ را در اختیار نداشته باشندهیچ کدام از تیم ها  •
 جامپ بال به وجود می آید. 
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   خطای فنی  36 .ماده

 مقررات اجرايي     36. 1

محروم  بازیکنان      ،هاذخیره    سرمربیان، کمک مربیان،همکاری کامل و صادقانه بازیکنان،    بازی مستلزم اداره مناسب    36.  1. 1

 می باشد.  در صورت حضور،  ،هر دو تیم با داوران، داوران میز و ناظر فنیهیات همراه  اعضایو 

ولی این تالش نباید خارج از روحیه ورزشکاری و بازی  تالش خود را برای پیروزی انجام دهد    هر تیم باید بهترین    36.  1. 2

 جوانمردانه باشد.  

فنی در نظر    و یا عدم پیروی از روح و مفهوم این قانون باید به عنوان خطای   عمدی یا مکرر هر گونه عدم همکاری      36.  1. 3

 گرفته شود. 

عمدی بوده و  غیر  به طور مشخص، که داوران می توانند بوسیله اخطار دادن یا حتی نادیده گرفتن تخطی های جزئی    36.  1. 4

ی فنی جلوگیری نمایند. مگر اینکه همان تخطی کوچک پس از هاتاثیر مستقیمی بر روی بازی ندارند، از اعالم خطا

 ود.  اخطار دوباره تکرار ش

  باید  . جریمه آن بازی باید متوقف شده و خطای فنی اعالم شود  ، اگر تخطی بعد از زنده شدن توپ مشخص شود    36.  1. 5

  ازی اتفاق افتاده باشد، اعمال خواهد شد. تمام مواردی که در زمان بین تخطی و توقف ب  انجام تخطیزمان  همانند  

 معتبر خواهد بود.  

 تعريف      36. 2

 :  ولی محدود نمی شود به ،رد و دارای ماهیتی رفتاری استیک خطای بدون برخو ،بازیکن خطای فنییک     36.  2. 1

 اخطار داوران.   عدم توجه به •

  و یا افراد مجاز به نشستن بر رویحریفان    ،ناظر فنی، داوران میز   داوران،با    غیر محترمانه  و/یا ارتباط  رفتار •

 .  ی تیمها نیمکت

 تحریک تماشاچیان شود.  رنجش و که ممکن است منجر به   زبان یا اشاره و حرکاتیستفاده از ا •

 . ترساندن یا طعنه زدن و هجوم بردن به سمت حریف •

 .  ست ها در جلو و نزدیک چشم اود  نگه داشتن/تکان دادنایجاد اختالل در دید بازیکن حریف با  •

 . ها  رنجش از اندازه آچرخش بی  •

و یا جلوگیری از انجام   وسیله لمس عمدی توپ بعد از این که وارد سبد می شودایجاد تاخیر در بازی به   •

 . یا یک پرتاب آزاد پرتاب به داخل یک سریع

 گرفتن یک خطا. گول زدن و فریب برای  •

وارد شود • بازیکن روی حلقه  به طوری که وزن  از حلقه  به قضاوت داور    ،آویزان شدن  این که  برای  مگر 

 برای زمان کوتاهی حلقه را بگیرد.   سیب دیدن خود یا سایر بازیکنان پس از دانک زدن،جلوگیری از آ

  بعالوه به تیم مهاجم یک امتیاز داده می شود و  ، کهخرین پرتاب آزاد توسط بازیکن مدافعآدر تداخل توپ  •

 خواهد شد.   علیه بازیکن مدافع اعالم بر  یک خطای فنی

ارتباط یا لمس    خطایی است که به علت  داز به نشستن بر روی نیمکت می باشطای فنی برای هر فردی که مجخ یک      36.  2. 2

 بازی اعالم می شود.   اداره یا هر گونه ایجاد اختالل در روند ،انغیر محترمانه داوران، ناظر، داوران میز یا حریف
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برای  خطای فنی، باید   1ورزشی و خطای غیر 1خطای غیرورزشی، یا  2یا خطای فنی   2بازیکن پس از دریافت  یک    36.  2. 3
 . شود اخراج ،بازی ماندهباقی 

 زمانی که: گردد  اخراجبازی مانده  از باقی باید   مربیسریک    36.  2. 4

 ورزشی خود دریافت نماید. به علت رفتار غیر (C)خطای فنی  2 •
  افرادی که مجاز به نشستن بر روی نیمکت  سایر ورزشیرفتار غیربه علت  ،  (B)ها    همه آن  که  ،خطای فنی  3 •

 ورزشی خودش دریافت می کند. به علت رفتار غیر (C )ها   تیم هستند و یا یکی از آن

تنها خطایی خواهد  باید  خطای فنی  شود،    اخراج    36.  2.  4یا    36.   2.  3مربی برابر ماده  بازیکن یا یک سراگر یک      36.  2. 5
 اعمال نخواهد شد.   اخراجیمه اضافی برای و جر می شودبود که جریمه 

 جريمه     36. 3

 خطای فنی توسط: یک اگر     36.  3. 1

فنی بازی • انجام شود، خطای  بازیکن  او  کن  بعنوان خطای  و  باید  از  جزءباید    ثبت شود  تیمی    یکی  خطاهای 
 د. ومحسوب ش

ثبت    مربی یک خطای فنیسرعلیه  باید  ،  به نشستن بر روی نیمکت تیم است انجام شود  که مجاز  هر فردی •
 . شود خطاهای تیمی محسوبشود و نباید جزء 

 :  می یابد ادامه  بازی به صورت زیر .به حریف واگذار شودباید پرتاب آزاد  1    36.  3. 2

از نزدیکترین محل به جایی که  پرتاب به داخل باید    اجرا شود. بعد از پرتاب آزاد،  فوراًآزاد باید  پرتاب   •
تیمی که  بازی متوقف شده است، یا مستحق    در زمان اعالم خطای فنی  توسط  را داشته است  کنترل توپ 

 شود. به اجرا گذاشته  است،  بوده دریافت توپ 

برای خطاهای    دیگر  وجه به ترتیب هر یک از جرائم احتمالیاجرا شود، بدون ت  آزاد باید فوراً  همچنین پرتاب •
پرتاب ،  برای یک خطای فنی  قبال شروع شده است. بعد از پرتاب آزادآن    اجرای   اعالم شده یا جرائمی که

به داخل باید از نزدیکترین محل به جایی که بازی متوقف شده است، توسط تیمی که در زمان اعالم خطای 
 شود. فنی کنترل توپ را داشته است یا مستحق دریافت توپ بوده است، به اجرا گذاشته 

وارد سبد شده باشد، بازی باید با پرتاب به داخل از هر  تاب آزاد  اگر گلی به ثمر رسیده باشد، یا آخرین پر •
 شروع شود.  ز پشت خط انتهایی مجدداًمکان ا

و یا مستحق دریافت توپ نباشد، یک وضعیت جامپ    اختیار نداشته باشداگر هیچ تیمی کنترل توپ را در  •
 بال به وجود می آید. 

 درآغاز اولین کوارتر با یک جامپ بال در دایره مرکزی   •

 

 خطای غیرورزشی    37 .ماده

 تعريف      37. 1

 :  به قضاوت داور است، کهبازیکن  برخورد یک ورزشی خطای غیر    37.  1. 1

 با توپ   برای بازی  اًمستقیمروح و مفهوم قوانین بازی  برخورد با یک حریف و تالش ناصحیح که بر اساس   •
 .  نمی باشد

 بوجود آورده است. با بازیکن حریف  برخورد بیش از اندازه یا شدید را  ،  توپ بازی با  بازیکن در تالش برای   •

توقف  غیربرخورد    یک • منظور  به  مدافع  بازیکن  بازی.ضروری  انتقال  در  مهاجم  تیم   پیشروی 
 . را آغاز  کندکه بازیکن مهاجم اقدام به شوت خود  گردد اعمال می تا زمانی  و این
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ه قانونی از پشت یا کنار بر روی حریفی می شود که درحال پیشروی ببازیکن مدافع باعث یک برخورد غیر •
  و این  توپ و سبد وجود ندارد.  بین بازیکن درحال پیشروی،  سمت سبد حریف است و هیچ بازیکن دیگری

 . ندکه بازیکن مهاجم اقدام به شوت خود را آغاز ک گردد اعمال میتا زمانی 

دقیقه یا کمتر را در    2:00زمانی که ساعت بازی  ،  بازی  برخورد توسط بازیکن مدافع با حریف در داخل زمین •
هنوز ارج از زمین برای پرتاب به داخل و  ، وقتی که توپ در خ دهد  نشان می  هر وقت اضافی   وچهارم    کوارتر

 در دستان داور یا در اختیار بازیکن پرتاب کننده قرار دارد. 

 ی غیر ورزشی را در طول بازی بطور یکنواخت تفسیر و فقط عمل را قضاوت نمایند.  هاباید خطا داور    37.  1. 2

 جريمه      37. 2

 یک خطای غیر ورزشی باید علیه بازیکن خاطی اعالم شود.      37.  2. 1

 د و در ادامه:  وشار  به بازیکنی که روی آن خطا انجام شده واگذباید  آزاد  پرتاب)های(    37.  2. 2

 انجام می شود.   خط پرتاب به داخل در زمین جلو تیمپرتاب به داخل از  •
 در دایره مرکزی انجام می شود.  کوارتر اولین  درآغازجامپ بال  •

 :  واگذار می شودتعداد پرتاب های آزاد به شرح زیر 

 پرتاب آزاد.  2 :اگر روی یک بازیکنی که درحالت شوت نیست خطا انجام شود  •
ل قبول خواهد بود و عالوه  و توپ گل شود، گ   :روی یک بازیکنی که درحالت شوت است خطا انجام شوداگر   •

 پرتاب آزاد.  1بر آن 
 پرتاب آزاد.  3یا   2و توپ گل نشود، روی یک بازیکنی که درحالت شوت است خطا انجام شود اگر  •

خطای فنی، باید   1خطای غیر ورزشی و   1خطای غیر ورزشی، یا    2فنی یا خطای   2یک بازیکن پس از دریافت      37.  2. 3
 . برای باقی مانده بازی، اخراج شود

شود و    ورزشی تنها خطایی خواهد بود که جریمه میخطای غیر شود،    اخراج  37.2.3ماده  اگر یک بازیکن برابر      37.  2. 4
 اعمال نخواهد شد.  اخراججریمه اضافی برای  

 

 

 از بازی  اخراجخطای   38 .ماده

 تعريف      38. 1

گونه    اخراجخطای      38.  1. 1 غیرهر  آشکار  بازیکنو رفتار  توسط  که  است  سررزشی  ها،  ذخیره  مربیان،  ان،  کمک  مربیان، 
 انجام می شود.  هیات همراه  اعضای محروم و بازیکنان 

اگر    او شود.وارد شده است جایگزین    برگه امتیازکه نام او در  کمک مربی اول  ، بایستی  شودمی  اخراج  که  مربی  سر     38.  1. 2
 د. باید جایگزین او شو( CAPثبت نشده باشد، کاپیتان )  برگه امتیازدر کمک مربی اول نام 

 خشونت     38. 2.

ممکن است بر خالف روحیه ورزشکاری و بازی جوانمردانه در طول بازی رخ دهد. این عمل رفتارهای خشونت آمیز      38.  2. 1.

 باید سریعاً توسط داوران متوقف شود و در صورت نیاز از نیروی انتظامی استفاده شود.  

داوران باید برای متوقف  بین بازیکنان در داخل زمین یا اطراف آن رخ دهد،  رفتارهای خشونت آمیز  هر زمان که      38.  2. 2.

 .  کردن این عمل اقدامات الزم را انجام دهند
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یا داوران مقصر باشند، باید اخراج شوند.   ان حریف وق که در رفتارهای آشکار پرخاشگرانه علیهفهر کدام از نفرات    38.  2. 3.

 گزارش نماید.   ادثه را به کمیته برگزاری مسابقهسرداور باید این ح

چه تماشاچیان به قصد وند. ولی چنانافراد نیروی انتظامی تنها در صورت درخواست داوران می توانند وارد زمین ش    38.  2. 4.

فوراً  برای محافظت از تیم ها و داوران  وارد زمین شوند، افراد نیروی انتظامی باید    آمیز  خشونتانجام رفتارهای  

 ایند. مداخله نم

رختکن و غیره در   های ، اتاقهاه های اطراف و یا کنار زمین بازی، شامل ورودی ها، خروجی ها، راهروتمامی محوط     38.  2. 5.

 . نیروی انتظامی قراردارد افراد و مسابقهاختیار قانونی کمیته برگزاری 

داوران نباید اجازه دهند اعمال فیزیکی بازیکنان یا افرادی که مجاز به نشستن روی نیمکت هستند، باعث وارد شدن     38.  2. 6.

 خسارت به وسایل و تجهیزات بازی شود.  

 مربی تیم خاطی اخطار داده شود.  سرچنانچه چنین رفتاری توسط داوران مشاهده شود سریعاً باید به  

 اخراج علیه فرد )افراد( خاطی اعالم شود.    حتی سریعاً یک خطای فنی یابایستی ،  لیصورت تکرار چنین اعما در 

 جريمه   38. 3

 .  یک خطای اخراج باید علیه بازیکن خاطی اعالم شود    38.  3. 1

تا پایان بازی  برود و    به رختکن تیم خود   د هر زمان که فرد خاطی طبق مواد مربوط به این قوانین اخراج شود، بای    38.  3. 2
 ن را ترك نماید.  ل سادارد، می تواند  تمایل  اگر ،یاند  باقی بما آنجا در

 واگذار شود:   دآزاد بای (های)پرتاب    38.  3. 3

 باشد.  خطای غیربرخوردی  سرمربی مشخص می شود، در صورتیکهکه توسط  ،به هر بازیکن تیم حریف •
 با او صورت گرفته است.    خطای برخوردیبه بازیکنی که  •

 و در ادامه:   

 می شود.  خط پرتاب به داخل از زمین جلوی تیم انجام پرتاب به داخل از  •
 در دایره مرکزی انجام می شود.  کوارتر اولین  درآغازجامپ بال  •

 تعداد پرتاب های آزاد به شرح زیر خواهد بود:      38. .3. 4

 پرتاب آزاد.  2باشد:  یک خطا غیربرخوردیاگر  •

 پرتاب آزاد.   2 :روی یک بازیکنی که درحالت شوت نیست خطا انجام شود اگر  •
و توپ گل شود، گل قبول خواهد بود و    :روی یک بازیکنی که درحالت شوت است خطا انجام شوداگر  •

 پرتاب آزاد.   1عالوه بر آن  
 پرتاب آزاد.  3یا   2 روی یک بازیکنی که درحالت شوت است خطا انجام شود و توپ گل نشود:اگر  •

 پرتاب آزاد. 2شود، یک سرمربی اخراج اگر  •

یک  این خطا بعنوان شوند، همراه اخراج  اعضایوم یا یکی از ، ذخیره، بازیکن محرکمک مربی اولاگر یک  •
 پرتاب آزاد.  2: می شود  مربی ثبتسرخطای فنی به نام 

همراه به دلیل هیات   اعضای، ذخیره، بازیکن محروم یا یکی از کمک مربی اولبه عالوه اگر اخراج یک 
 در حین نزاع باشد:  تیم برای مشارکت فعال ترك منطقه نیمکت

پرتاب آزاد.   2، ذخیره و بازیکن محروم: ولکمک مربی ا یک  برای هر تک خطای اخراج، -
 . شود فرد خاطی ثبت می ه نامب ی خطاهای اخراج بایدتمام
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تمامی خطاهای  . آزاد پرتاب 2هیات همراه:  اعضایبرای هر تک خطای اخراج هر یک از  -
 مربی ثبت شود.سربه نام اخراج باید 

 شده باشند.  تیم حریف حذف جرائم مساوی باآزاد باید اجرا شود، مگر اینکه   جرائم پرتاب تمامی

 نزاع    39 .ماده

 تعريف     39. 1

  سرمربیان، کمک مربیان،،  ها ذخیره ر از دو تیم )بازیکنان،یا چند نف  2نزاع یک واکنش و درگیری فیزیکی بین  
 ( می باشد.  هیات همراه اعضای بازیکنان محروم و 

تیم که محوطه هیات همراه    اعضای زیکنان محروم و  بامربیان، کمک مربیان،  سر،  ها  ذخیره   فقط در موردده  این ما
 را در زمان نزاع یا هر وضعیت منجر به نزاع ترك می نمایند، قابل اجرا خواهد بود.   تیم نیمکت

 مقررات    39. 2

را در زمان نزاع یا هر وضعیت منجر به   تیم  که محوطه نیمکتهیات همراه    اعضاییا  محروم    انذخیره ها، بازیکن    39.  2. 1
 شوند.   اخراج دنزاع ترك می نمایند، بای 

را در زمان نزاع یا هر وضعیت منجر به نزاع  تیم  مجاز هستند محوطه نیمکت  کمک مربی اول  یا  و/مربی  سرفقط      39.  2. 2
 شوند.   اخراجها نباید   برقراری نظم کمک نمایند. در این وضعیت آنترك نمایند تا به داوران برای حفظ و 

محل نیمکت را ترك نماید و هیچ تالشی برای کمک به داوران در جهت حفظ و  کمک مربی اول  سرمربی و/یا  اگر     39.  2. 3
 شود.   اخراجبرقراری نظم نکند، باید 

 جريمه     39. 3

  (B)می شوند، فقط یک خطای فنی    اخراجرا ترك می نمایند و    تیم   که محوطه نیمکت  یصرف نظر از تعداد افراد    39.  3. 1
 می شود. و ثبت مربی اعالم سربرای 

انده باشد، بازی به شرح  شوند و جریمه خطای دیگری برای اجرا باقی نم  اخراجاگر برابر این ماده افراد هر دو تیم    39.  3. 2
 د:  پیدا می کنزیر ادامه 

 اگر تقریباً همزمان با توقف بازی به علت نزاع:  

پشت  مکان    هربه ثمر برسد، توپ برای پرتاب به داخل از    یا در آخرین پرتاب آزاد  گل در حین بازییک   •
 خط انتهایی به تیمی که گل خورده واگذار می شود.  

  کنترل توپ را در اختیار داشته باشد یا مستحق دریافت توپ باشد، توپ باید برای پرتاب به داخل تیمی که •
 ست. ر زمان آغاز نزاع قرار داشته ا داز نزدیکترین محل به جایی که توپ  شود  به همان تیم واگذار

ک وضعیت جامپ  اگر هیچ تیمی کنترل توپ را در اختیار نداشته باشد و یا مستحق دریافت توپ نباشد، ی •
 . بال به وجود می آید

   نباید جزء خطاهای تیمی محسوب شود.ثبت شده و  برگه امتیازدر  B. 8.  3برابر ماده  بایدخطاهای اخراج  تمامی    39.  3. 3

،  که در نزاع یا هر وضعیت منجر به نزاع شرکت داشته اند  داخل زمین  تمامی جرایم خطاهای ممکن علیه بازیکنان    39.  3. 4
 تعیین و اجرا شود.   42. ماده باید برابر با 

هیات همراه    اعضایمحروم یا هر یک از    ، ذخیره، بازیکنکمک مربی اولبر علیه  خطای اخراج  احتمالی  تمامی جرائم     39.  3. 5
 نقطه ششم جریمه شوند.  38.3.4  ماده   برابر با باید  که در نزاع فعال یا هر وضعیت منجر به نزاع شرکت داشته اند،  
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 مقررات کلی   -قانون هفتم 

 خطا 5بازیکن    40 .ماده

ترك نماید. او  فوراً بازی را  و بایستیاطالع داده شده، داور به او یک وسط خطا انجام داده است باید ت 5بازیکنی که    40. 1
 ثانیه تعویض شود.  30 مدت در باید

در نظر  را انجام داده، به عنوان خطای بازیکن محروم از بازی  خود  پنجم   خطای  قبالًبازیکنی که  خطا توسط  یک      40. 2
 ثبت می شود.   برگه امتیازدر  (B)اعالم و بصورت مربی  سرشده و به نام  گرفته

 جریمه   خطاهای تیمی:   41 .ماده

 تعريف      41. 1

در  بازیکن انجام شده است. یک تیم    یک   است که توسط اخراجخطای تیمی یک خطای شخصی، فنی، غیرورزشی یا    41.  1. 1
 انجام داده باشد.   کوارتردر یک  ی تیمیخطا 4که  این  پس ازوضعیت جریمه خطای تیمی قرار می گیرد 

  یا وقت اضافی بعدی  کوارترانجام شده در    تیمی  خطاهایی که در اینتروال تایم انجام می شود، جزو خطاهایتمامی      41.  1. 2
 در نظر گرفته می شود.  

چهارم در نظرگرفته می    کوارتر  انجام شده درتیمی  ی که در وقت اضافی انجام می شود، جزو خطاهای  تمامی خطاهای   41.  1. 3
 شود. 

 مقررات    41. 2

روی یک  بر  شخصی که بازیکن در ادامه، تمام خطاهای وضعیت جریمه خطای تیمی قرار دارد زمانی که یک تیم در    41.  2. 1
د.  نشو  با دو پرتاب آزاد جریمهبه جای پرتاب به داخل،  بایستی  ،  انجام می دهد  بازیکنی که درحالت شوت نیست

 ام شده باید پرتاب های آزاد را اقدام کند.بازیکنی که روی او خطا انج

بازیکن تیمی که مستحق دریافت توپ است، مرتکب  کنترل توپ زنده را در اختیار دارد یا    بازیکن تیمی که  اگر    41.  2. 2
 شود.   ید با واگذاری پرتاب به داخل به حریف جریمه با چنین خطایی شوند،   ی شخصیخطا

 وضعیت های ویژه     42 .هماد

 تعريف       42. 1

تخطی)های( اضافی انجام شود وضعیت   به دنبال آنپس از یک تخطی متوقف شده است،   ساعت بازی  در حالی که
 ویژه بوجود می آید. 

 روش       42. 2

 مشخص شود.   ثبت و جریمه ها اعالم، باید تمامی خطاها   42.  2. 1

 های انجام شده باید مشخص شود. ترتیب تمامی تخطی    42.  2. 2

با یکدیگر حذف    طرفین باید به همان ترتیبی که اعالم شده اند  یخطا  ائمو تمامی جر  دو تیممساوی    ائمتمامی جر    42.  2. 3
 انجام نشده اند.   هرگزحذف می شوند همانند این است که ، شده اند  ثبتدر برگه امتیاز  ی کهمشوند. وقتی جرائ

یا    مشخص شده  ی که قبالًجرائمترتیب    صرف نظر ازخطای فنی اعالم شود، جریمه آن باید ابتدا اجرا شود، اگر یک     42.  2. 4
 شروع شده است.  اجرای جرائمی که قبالً

شدن                         اخراج  برای  فنی  خطای  یک  اولاگر  مربی  با  ،کمک  و    زیکنذخیره،  همراه  اعضایمحروم  علیه هیات  بر   ،
سرمربی اعالم شود آن جریمه نباید در ابتدا اجرا شود. بلکه بایستی به ترتیب خطاها و تخلفات انجام شده اجرا  

 شده باشند.  حذفشود، مگر اینکه با یکدیگر 
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 ند.  را حذف می ک قبلیتمام مالکیت های ، می باشد اجرا شده آخرین جریمه توپ که قسمتی ازمالکیت  42.  2. 5

زنده می شود، این جریمه دیگر نمی    توپ   پرتاب به داخلیک  اولین پرتاب آزاد و یا    در اجرای جریمه زمانی که     42.  2. 6
 تواند با جرایم باقیمانده حذف شود.

 شوند.   گذاشتهاجرا به به همان ترتیبی که اعالم شده اند، باید باقیمانده جرایم تمامی     42.  2. 7

دو تیم، جریمه ای دیگری برای اجرا باقی نمانده باشد، بازی به شرح زیر شروع  هر  بعد از حذف جرایم مساوی    ،اگر   42.  2. 8
 خواهد شد.  

  تخطی:اولین   تقریبا همزمان با وقوعاگر  

یک گل در حین بازی یا در آخرین پرتاب آزاد به ثمر برسد، توپ برای پرتاب به داخل از هر مکان پشت   •
 شود.  خط انتهایی به تیمی که گل خورده واگذار می 

  کنترل توپ را در اختیار داشته باشد یا مستحق دریافت توپ باشد، توپ باید برای پرتاب به داخل تیمی که •
 تیم واگذار شود از نزدیکترین محل به جایی که در زمان وقوع اولین تخطی قرار داشته است.  به این

اگر هیچ تیمی کنترل توپ را در اختیار نداشته باشد و یا مستحق دریافت توپ نباشد، یک وضعیت جامپ   •
 بال به وجود می آید. 

 زاد  پرتاب های آ  43 .ادهم

 تعريف       43. 1

به یک بازیکنپرتاب آزاد فرصتی است ک    43.  1. 1 تا   ه    از پشت خط  بدون هیچگونه مزاحمتی،  ،را  امتیاز  1  داده می شود 
 . بدست آورد و داخل نیم دایره پرتاب آزاد

در نتیجه جریمه   ،پس از آنلکیت احتمالی توپ تمامی پرتاب های آزاد و ما  ؛صورت  یک سری پرتاب های آزاد به     43.  1. 2
 تعریف می شود. یک خطا 

 مقررات     43. 2

باید  زاد  اعالم می شود، پرتاب)های( آ  غیرورزشی و یا اخراج بازیکن به دلیل برخورد،  ،ک خطای شخصیزمانی که ی    43.  2. 1
 به صورت زیر واگذار شود:  

 آزاد را انجام دهد.    (هایی او صورت گرفته است، باید پرتاب)بازیکنی که خطا رو •
 را انجام دهد.  آزاد ( یهااز ترك زمین پرتاب) پیشبا آن بازیکن شود، باید اگر درخواست تعویض  •
بازیکنی که با   شدن باید زمین بازی را ترك کند، اخراجانجام پنجمین خطا و یا   یا مصدومیتبه دلیل   اگر او •

هیچ بازیکنی برای تعویض وجود نداشته باشد،    اگردهد.    ی( آزاد را انجامها)پرتاب   شود باید  او تعویض می
 آزاد را انجام دهد.  (های )د پرتاب اش مشخص می شود بای مربیسرکه توسط از هم تیمی های او  هر یک

تیم حریف، که توسط    اعضایاعالم می شود، هر کدام از    ی برخوردغیراخراج    یک خطای  یا خطای فنی  یک  زمانی که     43.  2. 2
 باید پرتاب)های( آزاد را انجام دهد.ی شود،  مشخص م  سرمربی اش

 :  باید بازیکنی که پرتاب آزاد انجام می دهد   43.  2. 3

 قرار گیرد.   آزاد و داخل نیم دایرهپشت خط پرتاب  •
شود و یا توپ حلقه    دبه طوری که توپ از باال وارد سب   برای پرتاب آزاد شوت کندمی تواند  که  به هر روشی   •

 کند.   را لمس
 رها نماید.  توپ را ثانیه   5 در مدترار می دهد، از زمانی که داور توپ را در اختیار او ق •
از ورود توپ به سبد یا برخورد آن با حلقه، خط پرتاب آزاد را لمس کند یا وارد منطقه محدوده   پیشنباید   •

 شود.  ثانیه   3
 زدن را انجام دهد.   نباید عمل گولبرای پرتاب آزاد  •

که تا عمق یک    ،یک در میان در این مکان ها قرار گیرندبصورت  باید    بازیکنان در مکان های ریباند پرتاب آزاد،   43.  2. 4
 . ( 6) شکل   در نظر گرفته شده استا ها فض متری برای آن
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 در حین پرتاب های آزاد این بازیکنان نباید:   

 گیرند.  بقرار مستحق اشغال آن نیستند، که  د پرتاب آزادن ریبا  مکان هایدر  •
یا ناحیه  ثانیه و    3بازیکن پرتاب کننده رها شود، وارد منطقه محدوده    )های(از اینکه توپ از دست  پیش •

 .  ریباند پرتاب آزاد را ترك نمایند و یا مکان خنثی شوند
 د. ننمای را منحرف پرتاب آزاد حواس پرتاب کنندهخود  و حرکات  اعمالبا  •

 پرتاب آزاد حينبازيكنان درجايگيري      6شكل 

پشت امتداد خط پرتاب  پرتاب آزاد، در    پایانتا    قرار ندارند، باید  پرتاب آزاد  ن های ریباندکه در مکا  یبازیکنان    43.  2. 5
 امتیازی باقی بمانند.   3خط   آزاد و پشت

پرتاب به داخل وجود دارد،  یک  یا  دیگر   آزاد  هایپرتاب    )های(یک سری  ،زمانی که در ادامه پرتاب های آزاد   43.  2. 6
 نند.  امتیازی باقی بما 3 خط ت امتداد خط پرتاب آزاد و پشتتمامی بازیکنان باید در پش

 تخلف مي باشد.   43. 2.  6و   43.  2. 5  ، 43. 2.  4 ،  43. 2. 3هر گونه تخطي از ماده هاي  

 

 جريمه    43. 3

قابل قبول صورت گیرد، امتیاز    پرتاب آزاد  نندهتوسط پرتاب ک  )ها(تخلفو    پرتاب آزاد وارد سبد شود  یک  اگر   43.  3. 1
 نخواهد بود.  

مگر اینکه در ادامه پرتاب   ،حریف واگذار می شود  به   امتداد خط پرتاب آزادتاب به داخل از  برای پرباید  توپ  
 وجود داشته باشد.  برای اجرا )های( آزاد دیگر یا مالکیت توپ 

 صورت گیرد:  پرتاب آزاد پرتاب کنندهتوسط سایر بازیکنان به جزء  و تخلف)ها( پرتاب آزاد وارد سبد شوداگر    43.  3. 2

 امتیاز قابل قبول خواهد بود.   •
 د. وش باید صرف نظر  (ها )از تخلف •

همان تیم   پشت خط انتهاییاز    هر محلبرای پرتاب به داخل از    باید  پرتاب آزاد باشد، توپ ین  آخر  در صورتی که
   شود.  به حریف واگذار
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 توسط:   و تخلف رد سبد نشودپرتاب آزاد وااگر    43.  3. 3

رتاب  برای پباید  ، توپ  صورت گیرد  او درآخرین پرتاب آزاد  هم تيميیا    پرتاب آزاد  بازيكن پرتاب كننده •

آن تیم مستحق دریافت مالکیت  مگر اینکه    ،شود  پرتاب آزاد به تیم حریف واگذارخط    امتداد  به داخل از

 باشد.   توپ 

از   • آزاد    بازيكنان حريفیکی  پرتاب  کننده  کننده  پرتاب  پرتاب  به  پرتاب جایگزین  گیرد، یک  صورت 

 اگذار می شود. وپرتاب آزاد 

 در آخرین پرتاب آزاد صورت گیرد، وضعیت جامپ بال بوجود می آید.   بازيكنان هر دو تيم •

 اشتباهات قابل تصحیح     44 .ماده

 تعريف   44. 1
 می توانند آن را تصحیح  اشتباه کنند در وضعیت های زیر سهواً فقط مقرراتاجرای در  صورتی که در داوران 

 : نمایند                      

 واگذار نمودن پرتاب )های( آزاد غیر قانونی.   •

 واگذار ننمودن پرتاب )های( آزاد قانونی.  •

   .ها(امتیاز)ها( یا کنسل کردن امتیاز )واگذار نمودن اشتباه در   •

 اشتباهی برای اینکه پرتاب)های( آزاد را انجام دهد. بازیکن بهاجازه دادن  •

 روش كلي       44. 2
پس از اولین مردن توپ،  از زنده شدن توپ و    پیش  باید  باشند،  قابل تصحیحباال    ذکر شده  برای این که اشتباهات   44.  2. 1

توسط داوران، ناظر، در صورت حضور، یا داوران  است    پس از وقوع اشتباه  بازی  ساعتکار کردن  ی    که در ادامه 

 د. نکشف شومیز 

به طوری که هیچ کدام از   ،بازی را سریعاً متوقف نمایند  قابل تصحیحاشتباه    یک  به محض کشفداوران می توانند     44.  2. 2

 تیم ها در وضعیت نامطلوبی قرار نگیرد.  

تمامی خطاهای انجام شده، امتیازات بدست آمده، زمان سپری شده و هر گونه فعالیت اضافی که بعد از وقوع اشتباه      44.  2. 3

 ماند.  بمعتبر باقی باید از کشف آن اتفاق افتاده است،  پیشو 

این  ر  که برای تصحیح اشتباه متوقف شده بود، مگر اینکه د  محلیاز  ادامه پیدا کند    بازی باید اشتباه  پس از تصحیح     44.  2. 4

در زمان توقف بازی مستحق دریافت توپ  که  واگذار شود  . توپ باید به تیمی  غیر از این ذکر شده باشد  مقررات

 .  استای تصحیح اشتباه  بر

 :  ، وهنوز قابل تصحیح می باشدزمانی که اشتباه کشف شده     44.  2. 5

دوباره    ض شده و در نیمکت می باشد، باید بازیکنی که در تصحیح اشتباه درگیر می باشد، به طور قانونی تعوی •

 می شود.   یک بازیکن محسوبتا در تصحیح اشتباه شرکت نماید که در این زمان او ، شودبازی وارد زمین 

بماند مگر این که دوباره یک درخواست قانونی تعویض   تواند در بازی، او می  تصحیح اشتباهپایان  پس از  

 که در این صورت او می تواند زمین را ترك نماید.  ،انجام شود

تعویض شده است، جایگزین  شدن،    اخراجخطا یا    انجام پنج  مصدومیت یا دریافت کمک،به علت    ی کهبازیکن •

 در تصحیح اشتباه شرکت کند.   او باید

   .شوندتصحیح  نمی تواننداشتباهات قابل تصحیح دیگر پس از اینکه برگه امتیاز توسط سرداور امضا شد    44.  2. 6

تعداد خطاها، تعداد تایم   ،شامل امتیازٍتوسط داوران میز ساعت شوت  یا داشتن وقت نگه  ،اشتباه در ثبت امتیازیک     44.  2. 7

  سپری شده یا حذف شدهکه  زمان ساعت شوت  بازی و  زمان   افتاده باشد وراحت که استفاده شده یا از قلم  های است 

 .  استتصحیح قابل  نماید، را امضا  برگه امتیازنکه سرداور از ای پیشتوسط داوران در هر زمانی تا باید  ،باشد
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 روش ويژه      44. 3

 قانونی.  گذار نمودن پرتاب )های( آزاد غیروا   44.  3. 1

  : کنسل شود و بازی به شرح زیر ادامه پیدا کند به اشتباه انجام شده اند، باید   کهپرتاب )های( آزاد  

شود که پرتاب های آزاد آن کنسل شده   به کار نکرده باشد، توپ به تیمی واگذار میاگر ساعت بازی شروع   •
 شود.   گذاشته به داخل از امتداد خط پرتاب آزاد به اجراپرتاب  است، و

 اگر ساعت بازی شروع به کار کرده باشد و :   •

، همان  توپ را در اختیار دارد و یا مستحق دریافت توپ استکنترل   ،تیمی که در زمان کشف اشتباه   -
 تیمی است که در زمان وقوع اشتباه کنترل توپ را در اختیار داشته است، یا  

باید به تیمی که در در اختیار ندارد، توپ    هیچ کدام از تیم ها در زمان کشف اشتباه کنترل توپ را  -
 ، واگذار شود.  استتوپ  زمان وقوع اشتباه، مستحق دریافت

را در اختیار دارد و  توپ در زمان کشف اشتباه، تیمی که کنترل  ،اگر ساعت بازی شروع به کار کرده باشد و •
وضعیت جامپ بال  است؛ تیم مقابل کنترل کننده توپ در زمان وقوع اشتباه باشد،  توپ    یافت یا مستحق در

 بوجود می آید.  
باشد که جریمه آن  در زمان کشف اشتباه، خطایی اتفاق افتاده    ،اگر ساعت بازی شروع به کار کرده باشد و •

توپ را در زمان وقوع اشتباه  زاد اجرا و توپ به تیمی که مالکیت  پرتاب )های( آزاد باشد، باید پرتاب )های( آ
 در اختیار داشته است، واگذار شود. 

 واگذار ننمودن پرتاب )های( آزاد قانونی.      44.  3. 2

و  وقوع اشتباه تغییری در مالکیت توپ صورت نگرفته باشد، بازی باید پس از تصحیح اشتباه    پس ازاگر   •
 مانند هر پرتاب آزاد معمولی دیگر، ادامه پیدا کند.  واگذاری پرتاب آزاد، 

به تیمی واگذار شود، و آن تیم کسب   ،، مالکیت توپ برای پرتاب به داخلبه اشتباه  ،به جای پرتاب آزاداگر   •
 باید از اشتباه صرف نظر شود. ز نماید، امتیا

 جازه دادن به بازیکن اشتباهی برای اینکه پرتاب)های( آزاد را انجام دهد. 44.  3. 3

لغو شوند و توپ برای پرتاب به داخل از امتداد خط    ، بایدمالکیت توپ اگر قسمتی از جریمه باشدپرتاب )های( آزاد انجام شده، و  
م جرائ یا  بازی ادامه پیدا کرده باشد و برای تصحیح اشتباه متوقف شده باشد  پرتاب آزاد به تیم حریف واگذار می شود، مگر اینکه

از مکانی که برای  کند    ادامه پیدابازی بایستی  در صورتی که    ،دیگر برای اجرا وجود داشته باشد  تخطی هایدیگری مربوط به  
 .تصحیح اشتباه متوقف شده است
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 وظایف و اختیارات : داوران، داوران میز و ناظر - قانون هشتم 

 داوران، داوران میز و ناظر     45 .ماده

ها کمک می    ناظر در صورت حضور به آن یک  داور می باشند. که داوران میز و    2یا   1شامل یک سرداور و    داوران   45. 1

 کنند.  

 ثانیه می باشند.   24شامل منشی، کمک منشی، وقت نگهدار و مسئول   داوران ميز    45. 2

نظارت بر کار داوران میز و کم  ناظر   45. 3 بازی  او در طول  بنشیند. وظیفه اصلی  بین منشی و وقت نگهدار  به  باید  ک 

 بازی می باشد.  بدون اشکال در  انجام وظیفهسرداور و داوران برای 

 داشته باشند.  ارتباط با تیم های داخل زمین    طریقیهیچ به داوران تعیین شده برای یک بازی، نباید    45. 4

به هيچ گونه تغييري در  نمايند و مجاز    و اجرا  اداره  داوران، داوران ميز و ناظر بايد بازي را برابر اين مقررات   45. 5

  آن نمي باشند.

 مشکی و کفش مشکی بسکتبال می باشد.    بلباس داوران شامل پیراهن داوری، شلوار بلند مشکی، جورا    45. 6

 داوران و داوران میز باید لباس متحدالشکل پوشیده باشند.      45. 7

 سرداور: وظایف و اختیارات    46 .ماده

 باید:  سرداور 

 و تایید نماید.   ازرسیکلیه تجهیزاتی که در طول بازی مورد استفاده قرار می گیرد را ب    46. 1

 و کورنومتر را تعیین و مشخص نماید و داوران میز را به رسمیت شناسد.   ساعت شوتساعت بازی،    46. 2

ید. اگر هیچ کدام از این  تهیه شده، انتخاب نماکه توسط تیم میزبان  توپ استفاده شده    2وپ بازی را از بین حداقل  ت   46. 3

 بازی مناسب نباشد، او می تواند با کیفیت ترین توپ موجود را انتخاب نماید.  توپ ها به عنوان توپ 

 د. باعث آسیب رساندن به سایر بازیکنان شوکه ممکن است استفاده کند   از اشیائیتا  دهد ناجازه   به هیچ بازیکنی 46. 4

   ی اضافیهاو وقت  هاکوارترسایر  مالکیت نوبتی در آغازاول و پرتاب به داخل  کوارتر در آغازجامپ بال اجرای     46. 5

 دهد . انجام                       

 متوقف نماید.  بازی را  داشته باشد زمانی که شرایط ایجاب می کنداختیار    46. 6

 در مورد باخت فنی )جریمه( تصمیم گیری نماید.   داشته باشد تااختیار     46. 7

 بازی یا هر زمانی که الزم بداند، بررسی نماید.   زمان پایانبازی را در   برگه امتیازبه دقت     46. 8

ها با بازی    آن  ارتباطقضاوت داوران و  پايان  که این عمل    ،بازی را تایید و امضا نماید  برگه امتیازبازی    زمان  پایان در     46. 9

  شروع شود ها به زمین بازی    با ورود آن،  طبق برنامه شروع بازياز    پیشدقیقه    20  باید   داوراناختيارات  می باشد.  

 . مي پذيرد پاياندر آمدن بوق پایان بازی و تائید آن توسط داوران و با به صدا 
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 ثبت نماید:    در پشت آن موارد زیر را  برگه امتیازاز امضا   در اتاق رختکن و پیش    46.  10

 اخراجخطای گونه باخت فنی یا  هر  •
دقیقه    20که در زمان  هیات همراه    اعضایمربیان، کمک مربیان، و  سرتیم،    اعضایورزشی  ونه رفتار غیرهر گ •

 اتفاق افتاده است.   برگه امتیاز یامضاتایید و بازی و یا بین پایان طبق برنامه، از شروع بازی  پیش

به مسئولین برگزاری مسابقات    با جزئیات در صورت حضور( باید یک گزارش    ،ناظریا  سرداور )  اینگونه موارد،در  
 ارائه نماید.  

صمیم نهایی  عدم توافق بین داوران تصمیم نهایی را اتخاذ نماید. او می تواند برای اتخاذ تدر زمان  در صورت لزوم یا      46.  11
 داوران میز مشورت نماید.   یا/و ،در صورت حضوربا داوران، ناظر فنی، 

 مراجعه شود.  Fمی شود لطفا به ضمیمه از سیستم بازبینی ویدئویی استفاده   هبرای بازی هایی ک    46.  12

دقیقه به شروع کوارتر    3و    1.5که    زمانیپس از اینکه توسط وقت نگهدار به او اطالع داده شد،  در کوارتر اول و سوم      46.  13
اضافی باقی    کوارتر دوم و چهارم و هر وقت  شروع  ثانیه به  30همچنین هرگاه    .باید در سوت خود بدمد  باقی مانده

 مانده است سرداور باید در سوت خود بدمد. 

 اختيار دارد در هر موردي كه در اين مقررات ذكر نشده است، تصميم گيري نمايد.    46. 14 

 

 داوران: وظایف و اختیارات    47 .ماده

،  یا خارج از زمین، شامل میزمنشی، در داخل  توسط هر دو تیم مقرراتداوران اختیار دارند در مورد هر گونه تخطی از      47. 1
 بیرون خط اوت، قضاوت و تصمیم گیری نمایند.   های نیمکت تیم ها و محوطه

که الزم  و یا هر زمانی    کوارتر یا وقت اضافی  پایان،  دهد  میروی  مقررات    از  تخطی  در زمانی که یکباید  داوران     47. 2
پرتاب آزاد یا    ،دمند. داوران نباید پس از گل شدن توپ در حین بازیباشد بازی را متوقف کنند و در سوت خود ب

 د، در سوت خود بدمند. زمانی که توپ زنده می شو

بایستی  برخورد شخصیدر زمان تصمیم گیری برای یک     47. 3 داوران  را    در هر مورد،  ،یا تخلف،  اصول مقدماتی زیر 

 :  سنجیده و درنظر داشته باشند 

   حمایت از سالمت بازیبه   روح و مفهوم قوانین و لزوم •

  بی مورد، به منظور جریمه کردنجریان بازی را    نباید  داوران .  "زیانسود/"بکارگیری مفهوم    یکنواختی در •

ی برای بازیکن حریف در بر  گونه سودی برای بازیکن خاطی یا ضررچ  یک برخورد شخصی تصادفی که هی

 متوقف نمایند.  ندارد 

و مدیریت    ها  ی بازیکنان و رفتار آنتوانایی ها  داوران بایدیکنواختی در بکارگیری عقل سلیم در هر بازی،   •

    را در ذهن داشته باشند.بازی 

را داشته    این مطلب  "درك"  داوران باید تواناییکنترل بازی و جریان بازی،    ،یکنواختی در حفظ تعادل بین •

 برای بازی مناسب است.  که  انجام چه کاری دارند و چیزی را سوت بزنندکه بازیکنان سعی در  باشند 

به محض دریافت دالیل   ،در صورت حضور( باید  ،ناظریا  در صورت ارائه اعتراض توسط هر کدام از تیم ها، سرداور )   47. 4

   به مسئولین برگزار کننده مسابقات گزارش نماید. اعتراض، به صورت کتبی آنچه روی داده است را

 



  

Page 56 of 104 
 

2020قوانین رسمی بسکتبال   101  

 

2020ژوئن   

به وظایف خود عمل    بعد از وقوع حادثه   دقیقه  5  در عرضنتواند    مصدوم شود یا به هر دلیل دیگری  اگر یک داور    47. 5

مگر اینکه امکان تعویض   قضاوت کند بازی را به تنهایی باید ( باقیمانده ان )داورداور  .نماید، بازی ادامه خواهد یافت

در صورت  پس از مشورت با ناظر،    باید  دیگرداور)داوران(  با یک داور مورد تایید وجود داشته باشد.    مصدومداور  

 حضور، در مورد این جایگزینی تصمیم گیری خواهند کرد.  

برای روشن شدن تصمیم، باید از زبان انگلیسی    ارتباط کالمیدر صورت نیاز به    ،برای تمامی مسابقات بین المللی   47. 6

 استفاده شود.  

ديگر را ناديده   ولي مجاز نيست تصميم داور  ،هر داوري اختيار دارد در حيطه وظايف خود تصميم گيري نمايد   47. 7

 بگيرد يا آن را زير سوال ببرد.  

ر از اينكه يک تصميم واضحي اتخاذ شده يا  رسمي بسكتبال توسط داوران، صرفنظ  مقرراتپياده سازي و تفسير     47. 8

ض واقع شده يا ناديده گرفته شود، بجز در مواردي كه اعتراض مجاز  نهايي بوده و نمي تواند مورد اعتراخير،  

 مراجعه شود(. Cباشد ) به پيوست 

 منشی و کمک منشی: وظایف     48 .ماده

 را در اختیار داشته باشد و موارد زیر را ثبت نماید:   ید برگه امتیازمنشی با   48. 1

بازیکنان شروع کننده بازی و تمامی ذخیره هایی که وارد بازی می    های  با وارد کردن اسامی و شماره  ،تیم ها •

بازیکنان    های  ا و یا شمارهبازیکن شروع کننده، ذخیره ه  5در رابطه با    مقرراتشوند. زمانی که یک تخطی از  

 در اولین فرصت ممکن به اطالع نزدیک ترین داور برساند.  باید   او بوجود می آید،

 .  که در بازی بدست آمدند و پرتاب های آزاد به وسیله وارد کردن گل ها ثبت امتیازات کسب شده، •

یکنان، آن را  توسط هر یک از باز   . منشی باید بعد از انجام خطای پنجمشده علیه هر بازیکنخطاهای اعالم   •

  اخراج مربیان را ثبت کرده و در صورتی که باید سر  هر یک از سریعاً به اطالع داور برساند. او باید خطاهای 

را   آن  برساند.  شوند،  داور  اطالع  به  بایستی  همچنین سریعاً  انجام    او  از  فنی،    2بعد  خطای    2یا  خطای 

ریعاً به اطالع داور برساند  آن را سباید    ،توسط هر بازیکن  خطای غیرورزشی  1خطای فنی و    1، یا  ورزشیغیر

 شود. اخراجو آن بازیکن باید از بازی 

تایم های استراحت. منشی باید زمانی که تیمی درخواست تایم استراحت می نماید، در فرصت تایم استراحت   •

از طریقی شود،  آن را به اطالع داوران برساند و زمانی که تایم های استراحت یک تیم تمام م به  داور    و 

 که تایم استراحت دیگری در این نیمه یا وقت اضافه ندارد.   اطالع دهد مربیسر

فلش  جهت    نیمه اول  پایان  بعد از  بالفاصله    منشی باید.  مالکیت تناوبی  مالکیت تناوبی بعدی با استفاده از فلش •

 . برای نیمه دوم سبدها را تعویض نماینداینکه تیم ها بایستی به علت  عوض کند  مالکیت تناوبی را

 

کمک می کند. در صورت بروز هر    و وقت نگهدار   با دستگاه تابلوی امتیازات کار می کند و به منشی   كمک منشي    48.2

تابلوی امتیازات  معیار خواهد بود و    برگه امتیازکه قابل حل نباشد،    برگه امتیاز  و  تابلوی امتیازاتگونه اختالف بین  

 باید مطابق جدول اصالح شود.  

 کشف شود:   اگر یک اشتباه ثبت امتیاز در برگه امتیاز    48.3

 ورد.  و سپس بوق خود را به صدا در آ  توپ بمیردتا صبر کند باید   در طول بازی،وقت نگهدار •

این  حتی اگر    ،توسط سرداور، اشتباه باید تصحیح شود  برگه امتیاز  یاز امضا  پیشبازی و    زمان  پایانبعد از   •

 در نتیجه بازی تاثیر گذار باشد.  تصحیح اشتباه 
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در صورت . سرداور یا ناظر،  توسط سرداور، اشتباه دیگر قابل تصحیح نخواهد بود  برگه امتیاز  یبعد از امضا •

 به کمیته برگزاری مسابقات ارسال نماید.   با جزئیاتباید یک گزارش  ،حضور

 وقت نگهدار: وظایف     49 .ماده
 کورنومتر در اختیار داشته باشد و باید:  یک وقت نگهدار باید یک ساعت بازی و     49. 1

 .  نمایدمحاسبه را  و زمان های اینتروال تایماستراحت  های زمان بازی، زمان تایم  •

یک کوارتر یا وقت  در پایان  خیلی بلند    واتوماتیک    صورتبه  بازی    ساعتکه صدای بوق  اطمینان حاصل نماید •

 به صدا در می آید.   اضافه

 ممکن داوران را مطلع سازد. وسیله به هر   و"فورا هر زمانی که بوق به صدا در نیاید یا شنیده نشود،  •

    کامالً قابل رویت   تابلویی که برای هر دو مربیکردن  را با بلند   خطاهای انجام شده توسط هر بازیکنتعداد   •

 باشد، تعداد خطاهای انجام شده آن بازیکن را اعالم نماید.  

 ه در وضعیت جریمه خطای تیمی است   منشی و نزدیک به نیمکت تیمی کانتهای میز المت خطای تیمی را درع     •

 . قرار دهد، زمانی که پس از انجام چهارمین خطای تیمی در یک کوارتر توپ زنده می شود           

 را انجام دهد.    ها تعویض     •

 . صدای    ل از اینکه  توپ دوباره زنده شودزمانی که توپ می میرد و قب فقط بوق خودش را به صدا در آورد     •

 .کند  نمی متوقفبازی یا بازی را   ساعتو  نمی شودبوق میزمنشی باعث مرده شدن توپ            

 نماید:   محاسبهرا به صورت زیر  زمان بازيوقت نگهدار باید    49. 2

 :  زمانی که کند بکار می شروع   ساعت بازی •

 کنندگان زده شود.  پرشجامپ بال، توپ به طور قانونی توسط یکی از یک   حیندر  -

داخل زمین بازیکنی را  وپ در  ، تزنده می ماندتوپ  در ادامه  که    زاد ناموفقآبعد ازآخرین پرتاب    -

 لمس کند یا توسط بازیکنی لمس شود. 

  طور قانونی توسط بازیکنتوپ در داخل زمین بازیکنی را لمس کند یا به  به داخل،    حین یک پرتابدر  -

 شود.  لمس در داخل زمین 
 زمانی که:   متوقف می شودبازی  ساعت •

طور خودکار  بازی به    ساعت   ،می رسد  اتمام  زمانی که وقت بازی به  کوارتر و وقت اضافهپایان  ر  د   -
 متوقف نشده باشد.  

   در حالی که توپ زنده است، داور در سوت خود می دمد.  -
 تیمی که درخواست تایم استراحت کرده است، گل بخورد.    -
چهارم یا وقت    کوارتر  در  را  دقیقه یا کمتر  2  بازی  ساعتکه    زمانیگلی در حین بازی به ثمر برسد   -

 . دهد  نشان می های اضافی
 .  کنترل توپ را در اختیار دارد تیم بوق دستگاه شوت به صدا در آید درحالیکه  -

 نماید:   محاسبهرا به صورت زیر  تايم استراحتوقت نگهدار باید زمان     49. 3
بالفاصله پس از اینکه داور در سوت خود می دمد و عالمت تایم استراحت را نشان می دهد، کورنومتر را   •

 فعال نماید.  
 ورد.  استراحت، بوق خود را به صدا در آ ثانیه از زمان تایم 50پس از گذشت   •
 در پایان زمان تایم استراحت، بوق خود را به صدا در آورد.   •

 نماید:   محاسبهرا به صورت زیر   اينتروال تايممان های وقت نگهدار باید ز   49. 4
 ، کورنومتر را فعال نماید.  یا وقت اضافه قبل کوارتر پایانبالفاصله پس از  •
را به  باقی مانده است،  کوارتر  تا شروع  دقیقه    1.5دقیقه و    3و سوم و زمانی که    اول  کوارتر  از آغاز  پیش •

   داوران اطالع دهد.
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کوارتر یا وقت اضافی  ثانیه تا شروع    30  زمانی که  و  های اضافی  دوم و چهارم و وقتکوارتر  ز  از آغا  پیش •

 باقی مانده است، بوق خود را به صدا در آورد.  

 بوق خود را به صدا در آورد و همزمان کورنومتر را متوقف نماید.  بالفاصله در پایان زمان اینتروال تایم،  •

 ثانیه: وظایف  24مسئول    50 .ماده

 باید:  ثانیه قرار بگیرد که  24مسئول   در اختیار شوت بایستی یک دستگاه 

 ، زمانی که:  يابد ادامه يا شروع   50. 1

لمس توپ توسط حریف، در صورتی    بعد از   .آورد   به دست   بازی  یک تیم کنترل توپ زنده را در داخل زمین •

 ثانیه جدید شروع نمی شود.   24که کنترل توپ در اختیار همان تیم باقی بماند،  

توپ در داخل زمین بازیکنی را لمس کند یا به طور قانونی توسط بازیکن در داخل زمین  در پرتاب به داخل،   •

 لمس شود. 

هرگاه بخاطر موارد زیر، توپ  ،  قی مانده قابل رویت استاو زمان ب  شود،مي  شروع نشود، اما از نو    مي  متوقف    50.  2

 :کنترل توپ را در اختیار داشته ز اینا پیشبرای پرتاب به داخل، به همان تیمی واگذار شود که 

 توپ به خارج از زمین برود.  •

 بازیکن همان تیم مصدوم شود.  •

 شود. مرتکب یک خطای فنی  همان تیم  •

 توپ بین تخته و حلقه گیر کند(  ه)نه در زمانی کوضعیت جامپ بال بوجود آید. •

 خطای طرفین اتفاق بیافتد.  •

 دو تیم لغو شود.هر جرایم مساوی  •

   یت است، زمانی که دستگاه شوت، و زمان باقی مانده  قابل رواز نو شروع نمی شود  شود، اما  متوقف میهمچنین  

همان تیمی  یک پرتاب به داخل از زمین جلو به    بایستی  ثانیه یا بیشتر را نشان دهد و پس از اعالم خطا یا تخلف،  14

 گردد. واگذار کنترل توپ را در اختیار داشته است  که قبالً

 ، بدون اینکه نشان داده شود، زمانی که: ثانيه بر گردد 24و به  شود متوقف    50. 3

 توپ بصورت قانونی وارد سبد شود. •

از لمس حلقه، کنترل    پیشکه    کنترل توپ را تیمی بدست آوردتوپ حلقه حریف را لمس نماید و سپس   •

 نداشته است. در اختیار توپ را 

 : به داخل در زمین عقب واگذار شود به تیم یک پرتاب  •

 ) بجز رفتن توپ به اوت (   در نتیجه یک خطا یا تخلف -

 وپ را در اختیار نداشته است. کنترل ت  و برای تیمی که قبالًدر نتیجه یک وضعیت جامپ بال  -

 . ت مرتبط نیس ی که کنترل توپ را در اختیار دارد،تیمه به ک متوقف شود   دلیل عملی بهازی ب -

که به هیچ یک از تیم ها مرتبط نیست، مگر اینکه تیم حریف در متوقف شود    دلیل عملیبازی به   -

 وضعیت نامطلوبی قرار گیرد. 

 پرتاب )های( آزاد به تیم واگذار شود.   •

 : زمانی کهثانیه قابل رویت باشد،  14زمان ، ثانيه بر گردد 14و به  شود متوقف   50.  4

همان تیمی که قبالً کنترل توپ را در اختیار داشته است واگذار گردد و  یک پرتاب به داخل از زمین جلو به   •

 ثانیه یا کمتر را نشان می دهد:   13  شوت ساعت

 ) بجز برای رفتن توپ به اوت (  در نتیجه یک خطا یا تخلف  -
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 .بازی به دلیل عملی متوقف شده باشد که به تیمی که کنترل توپ را در اختیار دارد، مرتبط نیست  -

بازی به دلیل عملی متوقف شده باشد که به هیچ یک از تیم ها مرتبط نیست، مگر اینکه تیم حریف   -
  .در وضعیت نامطلوبی قرار گیرد

بایستی یک پرتاب به داخل از زمین جلو به تیمی که قبالً کنترل توپ را در اختیار نداشته است واگذار گردد  •
 در نتیجه ی یک: 

 (، یا تخلف )شامل رفتن توپ به اوت خطای شخصی -

 وضعیت جامپ بال.   -

 به تیم  داخل  یک پرتاب بهط پرتاب به داخل در زمین جلو  از خ   باید  خطای غیرورزشی یا اخراجیک  در نتیجه   •
 واگذار گردد. 

ازجمله  )کند  توپ به حلقه برخورد    تاب آزاد یا یک پاس،یا آخرین پر  در حین بازی  یک شوت ناموفق  پس از •
اگر تیمی که مجدداً کنترل توپ را به دست می آورد همان    کند(  زمانی که توپ بین حلقه و تخته گیر می

 . نترل توپ را در اختیار داشته استکه پیش از برخورد توپ به حلقه ک باشد  تیمی

  دقیقه یا کمتر را نشان می   2:00  در کوارتر چهارم یا هر وقت اضافی ساعت بازی متوقف شده وکه    زمانی •
توسط    گرفتن یک تایم استراحت  پس از  ،دنشان می ده  را  ثانیه یا بیشتر  14  همچنین ساعت شوت  و  دهد،

از خط    که بازی باید  گیردب  ربی تصمیممسر  و   است  شدر زمین عقب خودتیمی که مستحق مالکیت توپ  
 . ادامه یابد  تیم خودش با یک پرتاب به داخل پرتاب به داخل در زمین جلو

زمانی که   بازی متوقف می شود توپ می میرد و ساعت  پس از اینکه، کوارتر و یا وقت اضافی در هر ،خاموش شود   50. 5
 ثانیه به پایان زمان بازی باقی مانده است.   14کنترل تیمی جدید به تیمی واگذار گردد در حالی که کمتر از  

کنترل   ث مرده شدن توپ نمی شود، مگر اینکه یک تیمبازی یا بازی را متوقف نمی کند و یا باع  ساعتثانیه    24بوق                        
   توپ را در اختیار داشته باشد.
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A - عالئم داوران   
1.A   هستند. داوری مجاز عالئمی که با دست در این مقررات نشان داده می شود، تنها عالئم 

2.A ًتا بصورت کالمی نیز این ارتباط پشتیبانی شود )در بازی های بین المللی با زبان  می شودتوصیه  در زمان گزارش به میز منشی قویا
 انگلیسی( 

3.A    .آشنایی داوران میز نیز با این عالئم از اهمیت باالیی برخوردار است 

 عالئم وقت بازی 

  ساعتتوقف                                                                                                       
  ساعت توقف                               برای خطا       بازی  ساعتشروع                                                                

                                           
 کف دست باز               یک مشت بسته     انداختن دست                                                                

 

 امتیاز دهی 

 یک امتیاز                                              دو امتیاز                              سه امتیاز                               

     

 انگشت 1                              انگشت   2                 انگشت باز 3                  
 از مچ افتاده                               از مچ افتاده                  یک دست: اقدام                 

 دو دست: موفق  هر                  
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 تعویض و تایم استراحت 

 

 
 

 

   اطالع رسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تعویض  اشاره برای ورود به زمین ستراحت تایم ااعالم  تلویزیونیتایم استراحت 

 دستهای باز با 
 مشتهای گره شده 

  

 ،  Tشکل 
 انگشت اشاره 

  

 کف دست باز ،
 حرکت به سمت بدن 

  

 بازوهای متقاطع 
  

 شمارش قابل رویت  لغو امتیاز، لغو بازی

حرکت یکبار دستها مثل  شمارش با حرکت دست 
 قیچی، از سینه 

 وضعیت 
 توپ مشترك/ جامپ بال 

 جهت بازی 
 و/ یا اوت

  
 ارتباط  ثانیه 24شروع از نو 

 چرخش دست  شصت رو به باال
 انگشت اشاره باز 

 ه به جهت بازی، اشار
 بازو موازی با  

 خط کناری 
 

شصت رو به باال، سپس  
اشاره به جهت بازی با  

استقاده از فلش مالکیت  
 تناوبی 
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               تخلف ها

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 تراولینگ 
 دریبل غیر قانونی: 

 دبل دریبل 
 دریبل غیر قانونی: 

 حمل توپ 

 چرخش نصفه با کف دست   حرکت دستها  چرخش مشت ها 

 ثانیه 8 ثانیه  5 ثانیه  3

 بازوی باز انگشت   5نشان دادن  انگشت   8نشان دادن 
 انگشت 3نشان دادن 

 بازگشت توپ به زمین عقب  ثانیه  24
 زدن عمدی توپ با پا یا

 نگه داشتن توپ  

می  شانه را لمس  ها انگشت
  کند
 

 تکان دادن دست در مقابل بدن 
 

 اشاره به پا 
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 شماره بازیکنان 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 00و   0شماره 

 دست راست شماره 
 را نشان میدهد   0

 هر دو دست  شماره 
 را نشان میدهد   0

 11 - 15شماره  6 - 10شماره  1 - 5شماره 

 دست راست شماره 
 را نشان میدهد 1 – 5

 دست راست شماره 
 1 – 5و دست چپ   5

 را نشان میدهد

دست راست مشت  
     و دست چپ بسته

 را نشان میدهد 1 – 5

 24شماره  16شماره 

برای دهگان و سپس  1اول پشت دست شماره 
   برای یکان را نشان می دهد      6روی دست شماره 

برای دهگان و سپس  2اول پشت دست شماره 
   برای یکان را نشان می دهد      4روی دست شماره 
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 انواع خطاها 

 

  

 

 62شماره  40شماره 

برای دهگان و سپس  4اول پشت دست شماره 
   برای یکان را نشان می دهد      0روی دست شماره 

برای دهگان و سپس  6اول پشت دست شماره 
   برای یکان را نشان می دهد      2روی دست شماره 

 99شماره  78شماره 

برای دهگان و سپس  7اول پشت دست شماره 
   برای یکان را نشان می دهد      8روی دست شماره 

برای دهگان و سپس  9اول پشت دست شماره 
   رای یکان را نشان می دهد     ب 9روی دست شماره 

 نگه داشتن 

 سد کردن ) مدافع(
 اسکرین غیر قانونی

 )مهاجم(

 هل دادن یا
شارژ کردن بدون 

 هند چک  توپ

حرکت به  گرفتن دست و  نمایش هل دادن  هر دو دست به کمر  گرفتن مچ به سمت پایین 
 جلو
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استفاده غیر قانونی از  
 شارژ با توپ دست 

برخورد غیر قانونی با  
 قالب کردن  دست 

 ضربه مشت بسته   ضربه به مچ دست
 به کف دست 

 ضربه دست به  
 ساعد دست دیگر 

 چرخش ساعد به سمت  
 عقب 

 ضربه به سر 
خطا توسط تیمی که  
 کنترل توپ را دارد

 اشاره مشت بسته به   نمایش برخورد با سر
 سمت سبد تیم خاطی

 خطا بر روی بازیکنی که در حال شوت نیست  بازیکن در حال شوت خطا بر روی 

یک دست با مشت بسته، سپس نشان دادن  
 تعداد پرتابهای آزاد 

 یک دست با مشت بسته، سپس اشاره 
 به زمین 

 چرخش آرنج به سمت 
 عقب 

 چرخش بیش از اندازه
 آرنج
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 خطاهای ویژه 

 

  

 

 

 

      

 

 گزارش به میز منشی   - اجرای جریمه خطا 

 

 

 

 

 خطای اخراج خطای غیر ورزشی خطای فنی خطای طرفین 

 حرکت مشتهای بسته  
 دو دست

 دستها نمایش 
 Tبه شکل 

 گرفتن مچ به سمت  
 باال

هر دو دست مشت 
 شده

 بعد از خطای
 (  آزاد بدون پرتاب )های

بعد خطا توسط تیمی که 
 کنترل توپ را در اختیار دارد

 اشاره به جهت بازی، 
 بازو موازی با  

 خط کناری 

مشت شده در جهت  دست 
بازی،بازو موازی با خط 

 کناری 

 IRSبازبینی 

که گذشتن از آن در  خطیعالمت، 
 پرتاب به داخل غیرقانونی است 

انگشت چرخش دست با 
 اشاره به صورت افقی 

 اوت موازات خطحرکت دست به 
دقیقه کوارتر  2) در آخرین 

 چهارم و وقت اضافی( 

 دو بار باال آوردن  
 ساعد

 گول زدن 
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 (   leadداور فعال ) داور  – آزاد های اجرای پرتاب

 

 

 

 ( 3POدر   Centreداور  و  2POدر  Trail داور غیر فعال ) داور   – آزاد های پرتاباجرای 

 

 

 

 عالئم داوران            7شكل 

 

 پرتاب آزاد 3 پرتاب آزاد 2 پرتاب آزاد 1

 انگشت  3نگهداشتن  انگشت  2نگهداشتن  انگشت  1نگهداشتن 

 پرتاب آزاد 3 پرتاب آزاد 2 پرتاب آزاد 1

 بصورت افقی انگشت  3 انگشت بصورت افقی  2 انگشت بصورت افقی  1

 پرتاب آزاد 3 پرتاب آزاد 2 پرتاب آزاد 1

در هر دو دست انگشتها  انگشت اشاره 
 کنار هم 

انگشت باز در هر دو   3
 دست 
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B –  برگه امتیاز 

  
 برگه امتياز         8شكل 
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1.B    کمیته فنی  ورد تأییدنمونه م 8نشان داده شده در شکل برگه امتیازFIBA    .است 

2.B    و   ، بوده رنگ سفید اصلی،نسخه  . ی باشدرنگ متفاوتهرکدام پی می باشد که ک 3نسخه اصلی و  1برگه امتیاز شامل
  کپی، دوم  نسخه    مسـؤلین برگزاری مسابقات می باشد و  برایو    ،رنگ بوده  اولین نسخه کپی، آبی  است.    FIBAبرای  

 برای تیم بازنده می باشد. و  ،بوده رنگ زرد کپی، آخرین نسخهو برای تیم برنده و  ،رنگ بوده صورتی

آبی   اول و سوم و  کوارتربرای    قرمز  متفاوت استفاده نماید.  های  خودکار با رنگ   2از    منشی باید .   1  توجه: 
های اضافی، تمام موارد ثبت شده باید آبی   چهارم. برای تمام وقت  دوم وکوارتر  برای    یا مشکی

 . دوم و چهارم(کوارتر یا مشکی باشد ) هم رنگ 

 ود. ش تهیه و تکمیل واند به صورت الکترونیکیجدول می ت.  2  

3.B     بازي  پيش دقيقه    40حداقل شروع  برنامه  از  امتیازباید    منشی  ،مطابق  ب   برگه  نماید:  هرا  آماده  زیر   روش 
1 .3  .B      تورنومنت ها یا  یا برای  ( میزبانمحلی )همیشه تیم    وارد نماید.   برگه امتیازباالی    تیم را در فضای  2او باید اسامی

  Aتيم  به عنوان    تیمی که نام آن در برنامه مسابقات اول آمده است،   انجام می شود،هایی که در زمین بی طرف    بازی 
 می باشد.  Bتيم تیم دیگر به عنوان  می باشد. 

2 .3  .B    :او سپس باید موارد زیر را وارد نماید 

   .نام مسابقات •

   .شماره بازی •

 ساعت و مکان بازی.  تاریخ، •

 . ( IOCها )با کدهای و ملیت آن  (داوران)سرداور و داور   اسامی  •

 

 
 برگه امتيازباالي          9شكل 

 

3 .3  .B   تیم "A " تیم  ،در قسمت باالی جدول"B " .در قسمت پایین جدول قرار می گیرد 

1 .3  .3  .B   ،را وارد نماید. کمک مربی اول  مربی و  سر،  کارت شناسایی هر بازیکنرقم آخر(    3)شماره  منشی باید    در ستون اول  
 د. نماین بازی اول ارائه  فقط در  راشماره کارت شناسایی  تیم ها می توانند  ،برای تورنومنت ها

2 .3  .3  .B   ،او تهیه شده است،    مربی یا نمایندهسراستفاده از فهرست همراهان تیم که توسط    یستی با با  منشی   در ستون دوم
تیم    به ترتیب شماره پیراهن و با حروف بزرگ وارد نماید. کاپیتانو حرف اول نام خانوادگی را  باید اسامی بازیکنان  

 مشخص شود.  بالفاصله بعد از نام او (CAP)باید با وارد کردن 

3 .3  .3  .B     وارد شده، یک خط در    آخرین بازیکن   در فضای زیر  منشی باید   ،ارائه نماید  بازیکن  12اسامی کمتر از  اگر تیمی
بازیکن    11اگر کمتر از    . رسم نماید  ن، نام، شماره، بازیکن داخل زمینبازیکشناسایی  شماره کارت    های  قسمت

 یابد و بصورت مورب تا پایین امتداد پیدا کند.   باشد، خط افقی باید تا رسیدن به قسمت خطاها ادامه
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 از بازي(  پيشتيم ها در برگه امتياز )          10شكل                      

4 .3  .B  ف بزرگ( وارد نماید. وتیم را )باحرکمک مربی اول مربی و سر ایین اسامی تیم ها، منشی باید اسامیپدر قسمت 

5 .3 .B           را )باحروف          ثانیه   24خودش، کمک منشی، وقت نگهدار و مسئول  اسامی   بایددر قسمت پایین برگه امتیاز، منشی 

 بزرگ( وارد نماید.                       

4 .B    مربی باید: سرهر دو  مطابق برنامه از شروع بازي پيشدقيقه  10حداقل 

1 .4  .B    را تأیید نمایند. خود تیم اعضایمتناظر شماره  اسامی بازیکنان و 

2 .4  .B    حضور نداشته باشدکاپیتان باید    ،کمک مربی اولیا   مربیسراگر  را تأیید نمایند.کمک مربی اول مربی و سر اسامی
 ( پس از نام او وارد شود. CAP) انجام وظیفه نماید و باید  بازیکن به عنوان مربی

   
3 .4  .B   5 یک عالمت   کردنشروع بازی را با وارد برای  بازیکن"x"  بازیکن "ستون کنار شماره بازیکنان در کوچک در     

 مشخص نمایند.  "داخلی                       

4 .4  .B    نمایند. جدول را امضا 

 باید اطالعات باال را در اختیار قرار دهد.  Aمربی تیم سرابتدا   

5 .B   دور عالمت در ستون بازیکن داخلی منشی باید  ،در شروع بازيx  یک دایره  ،هر تیم بازیکن شروع کننده 5برای   

 بکشد.                       

6 .B    بازیکن داخلی«در ستون  منشی باید    ،برای اولین بار وارد بازی می شودزمانی که بازیکن ذخیره ای    ،بازي طولدر  
   نماید.وارد   کوچک )بدون کشیدن دایره( "x"یک عالمت 

7 .B       استراحت هاي تايم 

1 .7  .B   یا وقت اضافی در  کوارتر با وارد کردن دقیقه زمان بازی در هر  برگه امتیازدر  دتایم های استراحت واگذار شده بای
 ثبت شوند.  مربوطه در زیر نام تیم ها،خانه 

2 .7  .B     درصورتی که در کوارتر   خانه های استفاده نشده کشیده شود.باید دو خط موازی در    اضافی،   نیمه یا وقتهر    پایاندر
باید در    منشی دقیقه را نشان دهد، اولین تایم استراحت تیم واگذار نشده باشد 2پیش از اینکه ساعت بازی  ،چهارم

 د. بکشبرای نیمه دوم دو خط موازی  اولین خانه تایم استراحت تیم
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 امتياز ) پس از بازي( تيم ها در برگه          11شكل 

8 .B       خطاها 

1 .8  .B  ثبت شود.  و باید در مقابل نام بازیکن باشدیا اخراج  یغیر ورزش فنی، ،یشخص ممکن است خطاهای بازیکن 

2 .8  .B  ممکن    تیمهیات همراه    اعضای، بازیکنان محروم و  ها  ذخیره،  اول  کمک مربی   مربی،سر  مرتکب شده توسط  یهاخطا

  خطاهای اخراج اعالم شده در نزاع برعلیه  بعالوه،  مربی ثبت شود.سرباید در مقابل نام  و    اخراج باشدفنی یا    است

 در مقابل نام همان افراد ثبت شود. بایستی ها در برگه امتیاز وارد شده  که نام آن افرادی

3 .8  .B   شود: به صورت زیر ثبت باید تمامی خطاها 

1 .3  .8  .B  یکشخصی باید با  خطای یک ‘P‘ ثبت شود . 

2 .3  .8  .B  یکیک بازیکن باید با    برعلیه خطای فنییک ‘T‘ یک با باید نیز  دومین خطای فنی همچنین  .ثبت شود‘T‘  و سپس

 . شودثبت    در خانه بعدی برای اخراج از بازی‘GD‘یک با 

3 .3  .8  .B   یک  ید با با  ،شخود  شخص  ورزشی ربی به دلیل رفتار غیرمسر  برعلیه   خطای فنییک ‘C‘  شود. دومین خطای    ثبت

 . شود در خانه بعدی ثبت‘GD‘یک   و سپس با‘C‘یکباید با  فنی مشابه نیز

4 .3  .8  .B  یک   ی باید با مربی به هر دلیل دیگر سربرعلیه  خطای فنی یک‘B‘ ها   از آن که یکی . سومین خطای فنی )شود ثبت

 شود. ثبت  در خانه بعدی  ‘GD‘و سپس با یک  ‘C‘یا  ‘B‘یک  باید با باشد(‘C‘تواند  می

5 .3  .8  .B   یک بازیکن باید با بر علیه یک یک خطای غیرورزشی‘U‘  با   باید  زشی نیزهمچنین دومین خطای غیرورشود. ثبت

 شود. ثبت در خانه بعدی برای اخراج از بازی ‘GD‘و سپس با یک  ‘U‘یک 

6 .3  .8  .B   بر قبال مرتکب یک خطای فنی  بازیکنی که  بر علیه    خطای   علیه  یا یک خطای غیرورزشی  غیرورزشی شده است 

 . شودثبت  در خانه بعدی  ‘GD‘سپس با یک  ‘T‘ یا ‘U‘با یک باید  خطای فنی دریافت کرده است،  بازیکنی که قبالً

7 .3  .8  .B  یکبا اخراج باید خطای یک ‘D‘ .ثبت شود 
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8 .3  .8  .B   ( در کنار  3یا  2 ،1پرتاب های آزاد )  با اضافه کردن عددباید   د،آزاد باش پرتاب)های(    دارایکه  ی  خطایهر‘P‘،T‘  ‘، 

‘C‘ ،‘B‘ ،‘U‘یا ‘D‘ ثبت شود . 

9 .3  .8  .B     با اضافه کردن   باید  لغو شده است،  42تمامی خطاهای هر دو تیم که دارای جرائم یکسان بوده و جرائم بر طبق ماده

 . ثبت شود ‘D‘یا ‘P‘ ،‘ T‘ ، ‘C‘  ،‘B‘ ،‘U‘ در کنار ‘c‘یک 

10  .3 .8 .B    که در  هیات همراه  اعضایاز  ذخیره، بازیکن محروم، یا یکی  ،کمک مربی اوله اعالم شده بر علی اخراجخطای

 گردد. ‘  ‘B2ثبت مربی بصورت سرنزاع منطقه نیمکت را ترك کرده است، باید با یک خطای فنی به نام 

B.8.3.11       2  ’ازبایستی بعد ، بازیکن ذخیره یا بازیکن محروم که در نزاع اخراج شده اند کمک مربی اول ، سرمربی‘D یا‘D’ 

 .را وارد کرد’F‘در فضاهای باقی مانده  ،

12 .3 .8 .B هيات   اعضاي  ذخيره، بازيكن محروم يا، كمک مربي اول  ،سرمربي برعليه يي براي خطاهاي اخراجها مثال

 : همراه 

 سرمربی باید بصورت زیر ثبت شود: بر علیه  اخراجخطای یک  

                              
 شود: باید بصورت زیر ثبت  كمک مربي اولیک خطای اخراج بر علیه                       

  
  باید به صورت زیر ثبت شود:یک ذخیره  یک خطای اخراج بر علیه  

                          
 و                                                                               

                        
 شود:  بازيكن محروم بعد از انجام خطاي پنجم به صورت زير ثبت ميیک خطای اخراج بر علیه                        

  
 و 

         
      هیات همراه باید به صورت زیر ثبت شود: اعضای هر یک از  يک خطاي اخراج بر عليه                       

                        
13 .3 .8 .B هيات   اعضاي  يا، ذخيره ها، بازيكن محروم كمک مربي اول مربي، سر برعليه اخراج هاي خطاهاي  مثال

 كنند: را ترك مي تيم هنگام نزاع منطقه نيمكت  در  كه همراه 

  D‘2‘ یا B‘2‘تنها یک خطای فنی  ،انداخراج شده   تیم ترك محوطه نیمکتبرای   ی کهبدون توجه به تعداد نفرات

 شود.   ربی اعالم و بصورت زیر ثبت میمسربرعلیه 

 شود: باید به صورت زیر ثبت  كمک مربي اول و مربيسر يک خطاي اخراج بر عليه 

 شود:  اخراجمربی سر اگر فقط

 
 شود: اخراجکمک مربی اول اگر فقط  
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 شوند:  اخراجهر دو کمک مربی اول   مربی و سراگر 

  
  باید به صورت زیر ثبت شود: ذخيرهیک برعلیه  اخراج یک خطای  

تمامی فضاهای باقیمانده خطا پر  ‘F‘در ادامه با یک ، ثبت شودD‘2’بایستی یک  سپس  خطا دارد، 4کمتر از  ذخیره ایاگر بازیکن 
 : شود می

 
 و

 

در ستون بعد   که هر دو،‘F‘در ادامه یک بایستی ثبت شود، ’D‘سپس یک  بازیکن ذخیره باشد، ، پنجمین خطایاگر این خطا 
 : ازآخرین خطا وارد می شوند

 
 و

        
  صورت زیر ثبت شود: باید به  بازیکن محرومیک   یک خطای اخراج برعلیه 

  در ستون ‘F‘در ادامه یک بایستی ثبت شود، ’D‘سپس یک  خطا ندارد،  ثبت دیگر فضایی برای ،بازیکن محروم
 آخرین خطا وارد می شود: عد ازب

 
 و

 
 

 ربی اعالم و به صورت زیر ثبت شود: باید برای سرمهیات همراه  اعضای یکی از برعلیه  اخراج یک خطای 

 
ثبت شود، اما نباید جز سه خطای فنی     B   هیات همراه باید برای مربی اعالم شده و بصورت  اعضایهراخراجی برای  

 مربی محسوب گردد. سربرای اخراج 

14 .3 .8 .B   اعضاي، ذخيره ها، بازيكن محروم يا يكي از كمک مربي اولسرمربي،  برعليه هاي خطاهاي اخراج  مثال  

 كنند:  شركت مي  فعال در نزاعبصورت  هيات همراه كه 

برعلیه  D‘2یا  B‘2‘بدون توجه به تعداد نفراتی که برای ترك محوطه نیمکت اخراج شده اند، تنها یک خطای فنی  
 شود.  سرمربی اعالم و بصورت زیر ثبت می

 برعلیه او اعالم شود.  D‘2’یک خطای  بایستی فقط شرکت داشته باشد،در نزاع بصورت فعال اگر سرمربی 

 باید به صورت زیر ثبت شود: کمک مربی اول   و سرمربیاخراج یک خطای  

 مربی اخراج شود: سراگر فقط 

 
 اخراج شود:کمک مربی اول اگر فقط  
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 هر دو اخراج شوند: کمک مربی اول  اگرسرمربی یا  

 
  باید به صورت زیر ثبت شود: ذخیرهیک   برعلیه اخراجیک خطای  

مامی فضاهای باقیمانده  ت ‘F‘یک  در ادامه با ثبت شود،D‘2’سپس بایستی یک  خطا دارد،  4ذخیره ای کمتر از  اگر
 شود:  خطا پر می

 
 و

 
در ستون بعد از  ،‘F‘در ادامه یکبایستی ثبت شود ، D‘2’ذخیره باشد، سپس یک  ، پنجمین خطایاگر این خطا 

 : آخرین خطا وارد می شود

 
 و

 
  باید به صورت زیر ثبت شود:  بازیکن محروماخراج یک  

 ر دوکه ه،‘F‘درادامه یکبایستی ثبت شود،  D‘2’سپس یک  دیگر فضایی برای ثبت خطا ندارد، ،بازیکن محروم

 د:  نبعد ازآخرین خطا وارد می شو در ستون

 
 و

 
 رای سرمربی اعالم و به صورت زیر ثبت شود: بایستی بهیات همراه  اعضای یک خطای اخراج برعلیه یکی از 

 
 اعالم و به صورت زیر ثبت شود:  سرمربی ستی برایهیئت همراه بای اعضاینفر از  2  برعلیه اخراجیک خطای 

 
ثبت شود، اما نباید جز     2B   مربی اعالم شده و بصورتسرهیات همراه باید برای    اعضای  هر یک از  هراخراجی برای

 مربی محسوب گردد.سرسه خطای فنی برای اخراج 
 شود.  نباید جزء خطاهای تیمی محسوب 39ر با ماده  بی فنی یا اخراج برا هاتوجه: خطا

4 .8  .B     در پایان هر کوارتر دوم و پایان بازی، منشی باید یک خط ضخیم بین خانه های استفاده شده و استفاده نشده

 ترسیم کند.در پایان بازی، منشی باید خانه های باقیمانده را با کشیدن یک خط افقی ضخیم پر کند. 

9 .B    خطاهاي تيمي 

1 .9  .B     ،یقاً زیر نام تیم و باالی اسامی بازیکنان( برای وارد کردن خطاهای تیمی  خانه در برگه امتیاز )دق  4برای هر کوارتر
 در نظر گرفته شده است. 

2 .9  .B     هر زمان که یک بازیکن مرتکب خطای شخصی، فنی، غیرورزشی یا اخراج می شود، منشی باید خطای تیم آن
 بزرگ در خانه های تعیین شده، ثبت نماید.  "X"بازیکن را، با کشیدن یک عالمت 

3 .9  .B    ،کند. خط موازی افقی پر  2منشی باید خانه های باقیمانده را با کشیدن در پایان هر کوارتر 
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10 .B    روند ثبت امتيازات 

1 .10 .B    ترتیب ثبت نماید.  ه خالصه ای از روند کسب امتیازات هر تیم را ب منشی باید 

2 .10 .B   امتیاز وجود دارد.روند کسب برای ثبت  برگه امتیازستون در   4 دتعدا 

3 .10 .B   ستون سمت چپ برای تیم    2  د.ستون تقسیم می شو  4به    دوبارهستون    این‘A‘ و
برای ثبت امتیاز است    ستون وسط  2  می باشد.  ‘B‘ستون سمت راست برای تیم    2

 امتیاز( برای هر تیم می باشد.  160)که 

 منشی باید: 

برای    )/  مورببرای هر گل به دست آمده در حین بازی، یک خط    ابتدا، •
مده  امتیاز به دست آ( و برای هر برای چپ دست ها   \راست دست ها و 

جمع جديد    عدد   ( روی       )  یک نقطه پر رنگ دایره ای  از پرتاب آزاد،
 . رسم نماید اندوخته شده براي هر تيم امتیازات

خالی کنار    سپس، • )کنار   جمع جديددر خانه    جدید(،       یا  \  یا  /  امتیازات 
  را   امتیاز بدست می آورد  در حین بازی یا پرتاب آزاد  شماره بازیکنی که

 بنویسد. 

11 .B      روند ثبت امتيازات: دستور العمل هاي اضافي 

1 .11 .B     بازیکن،درحین بازی  امتیازی به دست آمده    3گلیک   رسم یکبا    باید  توسط 
 شود.  دایره دور شماره بازیکن ثبت

2 .11 .B     باید خودی زده می شود،    سبدبازیکن به طور تصادفی به  یک  که توسط  گل  یک
 شود.  ثبت حریفتیم  ل زمینداخ  به نام کاپیتان

3 .11 .B     به نام بازیکنی    باید( 31)مادهزمانی که توپ وارد سبد نمی شود امتیاز واگذار شده
 شود.  ثبت که اقدام به شوت کرده است،

4 .11 .B     وقتهر    پایاندر یا  اضافی  کوارتر  ضخیم  ، های  دایره  یه  باید  (  O)  منشی 
خط ضخیم افقی   سپس یک  ،امتیاز به دست آمده توسط هرتیم  عدد از  رآخریندو

ترسیم    را به دست آورده است،  خرین امتیازو شماره بازیکنی که آ  هاامتیاز  نزیر آ
 . نماید

5 .11 .B     از  امتیازات را  ترتیب کسب  منشی باید    ،کوارتر یا وقت های اضافیشروع هر  در
 . ادامه دهد قبل را کوارترآخرین امتیاز بدست آمده در 

6 .11 .B   تابلوی امتیازاتخود  ت  منشی باید جمع امتیازا  ،در هر زمان ممکن با  تطبیق   را 
او صحیح باشد، منشی باید  امتیاز    و   دهد. اگر بین آن ها اختالف وجود داشته باشد

  اگر تردید داشته باشد یا  اقدام نماید.  تابلوی امتیازات  یححبه تص  تبنسسریعاً  
یکی از تیم ها نسبت به تصحیح اشتباه اعتراض داشته باشد، باید به محض    اگر

 می شود، سرداور را مطلع سازد.  متوقفبازی  ساعتاینکه توپ می میرد و 

7 .11 .B   مل امتیاز،  ثبت امتیاز شا  در را  ی  اشتباه  هر  مقررات  بر اساس مفاد  می توانند  داوران
ارد  استراحت را تصحیح نمایند. سرداور باید مو  های  تعداد زمانتعداد خطاها یا  

مستند  برگه امتیاز  گسترده باید در پشت    تصحیح شده را امضا نماید. اصالحات
 گردد. 

 

 

      12شكل

 روند  ثبت امتياز    

 

 12شكل 

 امتيازاتروند ثبت 
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12 .B    جمع نهاييامتيازروند : 

1 .12 .B     منشی باید امتیازات به دست آمده در    ، ضافیا  یا آخرین وقتکوارتر  هر    پایان در
 برگه امتیاز را در محل مخصوص قسمت پایین    وقت های اضافیتمامی  کوارتر یا  آن  

  وارد نماید.

2 .12 .B   ًساعت:دقیقه(    زمان پایان بازی  "، منشی باید زمان را در قسمت  پایان بازیدر    فورا(
 وارد نماید.  "

3 .12 .B     شماره  امتیاز به دست آمده توسط هرتیم وعدد نهایی    بازی، منشی باید زیر  پایاندر  
اند امتیازات را بدست آورده  بازیکنانی که آخرین  افقی رسم   2  های  خط ضخیم 

تا پایین ستون فوق کشیده به    مورب  یک خط برای هر تیم  همچنین باید  او  .  نماید
 در برگیرد. استفاده نشده رااعداد طوری که تمامی 

4 .12 .B    منشی باید امتیاز نهایی و نام تیم برنده را وارد نماید.  ،بازی پایاندر 

5 .12 .B   امضا نمایند.   برگه امتیاز را خود های تمام داوران میز باید در کنار نام 

6 .12 .B     امضا از  داورپس  آخرین  توسط  سرداور  امتیاز  فردی  )داوران(،  برگه  که   است 
این عمل پایان قضاوت داوران و ارتباط آن ها با بازی می    می نماید.  را تأیید و امضا 

 باشد. 

کاپیتان    توجه:  اعتراض  داشتن  صورت   محل  )در    را  امتیاز  برگهباید    (CAP)در 
و داوران میز باید در اختیار   نماید. داوران  کاپیتان تیم معترض( امضا یامضا
 داور باقی بمانند تا اینکه اجازه ترك کردن از سوی سرداور داده شود. سر

 

 پايين برگه امتياز       14شكل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      13شكل

 جمع امتياز    
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C -   روش اعتراض 

1 .C     دلیل به  ذیلاگر  موارد  از  تیمیکی  یک  منافع  تاثیر    ،  گرفتنامطلوب  تحت  باشد،قرار  کند   ه  اعتراض  تواند   :می 

(a   اشتباه محاسبه    یک  یا  وقت  نگهداشتن  امتیاز،  ثبت  باشد.   24در  نشده  تصحیح  داوران  توسط  که   ثانیه 

(b    بازی.  یک برگزاری  عدم  یا  ندادن  ادامه  انداختن آن،  تاخیر  به  یا  بازی  لغو  فنی جریمه،  باخت  برای   تصمیم 

(c    تخلف از قوانین اجرایی مربوط به تایید صالحیتیک.   

2 .C   :اعتراض باید به روش زیر ارائه گردد تا مورد بررسی قرار گیرد 

 (a    کاپیتان(CAP) نسبت به نتیجه بازیتیم خود را پس از پایان بازی، اعتراض دقیقه  15حداکثر تا  باید  آن تیم،      

 را امضا نماید.  "امضا کاپیتان تیم معترض "و محل مخصوص   به اطالع سرداور رسانده                             

  (b   ارائه نماید.به سرداور  ساعت پس از پایان بازی دالیل اعتراض خود را به صورت کتبی    1تیم باید حداکثر تا    آن 

(c       دریافت   مبلغ  فرانک سوییس باید ضمیمه شود که در صورت رد شدن اعتراض این  1500برای هر اعتراض مبلغ   

 گردد. می                             

3 .C  پس از دریافت دالیل اعتراض، گزارش کتبی رویدادی که منجر به اعتراض باید درصورت حضور( ناظر،)یا سرداور

 گزارش نماید.  به هیئت ذی صالحیا  FIBAبه نماینده  شده است را، 

4 .C  درخواست  هیئت ذی صالح طبق  باید  که  مناسبی  را   های  است  ارائه شده  اعالم شده  در    روش  و  نمایند  بررسی 

این هیئت  ساعت پس از پایان بازی در مورد اعتراض تصمیم گیری نمایند.   24ممکن و حداکثر تا  کوتاهترین زمان  

های   باید از هر مدرك معتبری استفاده نمایند و می توانند تصمیمات متناسبی اتخاذ نمایند که شامل بازبینی قسمت 

هیئت ذی صالح نباید تصمیم به تغییر نتیجه بازی بگیرد مگر اینکه    شود.  تلف از بازی و یا بازبینی کل بازی میمخ

مدارك واضح و قاطعی وجود دارد مبنی بر اینکه اشتباهی که منجر به اعتراض شده است، قطعاً نتیجه جدیدی را به  

 وجود می آورد. 

5 .C     شود و نمی تواند مورد بازبینی مجدد    عنوان تصمیم قانونی برای بازی در نظر گرفته می  به  هیئت ذی صالح  تصمیم

تائید صالحیت    تجدید نظریا   با  که    تعیین شدهکه بر اساس قوانین اجرایی  افراد  قرار گیرد. بجز، تصمیم مرتبط 

 قرار گیرد. مورد بررسی مجدد ممکن است 

6.C  قوانین خاص برای مسابقاتFIBA  ها تعیین نشده است:  دیگری برای آنبقاتی که مقررات یا مسا 

 (a       هیئت ذی صالح برای بررسی تمام اعتراضات  شود،    در مورد مسابقاتی که به صورت تورنمنت برگزار می

 رجوع شود(.  FIBAکمیته فنی خواهد بود ) به کتاب دوم قوانین داخلی 

 (b      ذی صالح برای بررسی اعتراض های مرتبط با صالحیت افراد، کمیته    های رفت و برگشت، هیئت  در بازی

شامل یک نفر یا تمام موارد دیگرکه مورد اعتراض قرار گرفته باشد، هیئت ذی صالح  خواهد بود.    FIBAانضباطی  

 رجوع شود(.  FIBAب دوم قوانین داخلی ) به کتار قوانین بسکتبال خواهد بودبیشتر از افراد خبره در اجرا و تفسی
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D-  رده بندی تیم ها 

1 .D   روش 

1 .1 .D   رده بندی  امتیاز  2بندی شوند. برای هر برد،  ها رده    باخت ثبت شده برای آن  -تیم ها باید با توجه به تعداد برد ،  
امتیاز در  رده بندی    0)شامل باخت فنی غفلت( و برای هر باخت فنی جریمه،    رده بندی  امتیاز  1برای هر باخت  

 گذار می شود.ال رده بندی ووجد

2 .1 .D     در گروه خود دارد )تورنومنت گروهی( و همچنین برای هر   ،بازی با هر حریف 1این روش برای هر تیمی که فقط
ت رفت و برگشت یا تورنومنت دیگر( مورد استفاده قرار  دارد )لیگ بصور  بازی یا بیشتر با هر حریف  2که    تیمی

  گیرد. می

3 .1 .D     تیم  2بازی )بازی ها( بین باخت برابر دارد،  -های گروهی، تعداد برد در تمام بازی  ،یا تیم های بیشتریتیم  2اگر  
تیم یا تیم های بیشتری، برابر    2های بین    باخت بازی -تعیین خواهد کرد. اگر تعداد بردرده بندی را    تیم ها یا این  

 شوند:  به ترتیب زیر بکاربرده می باید باشد، معیارهای بعدی 

 . ها های بین آن بیشتر در بازی امتیازات بازیتفاضل  •
 . ها های بین آن بیشتر در بازی به دست آمده  امتیازات بازیتعداد  •
 . های گروهی  بیشتر در تمام بازی امتیازات بازیتفاضل  •
 . های گروهی شتر در تمام بازیامتیازات بازی به دست آمده بیتعداد  •

اگر پیش از اینکه تمام بازی های گروهی انجام شود، تیم ها همچنان مساوی باشند، تیم های مساوی باید یک رده  
  ی نهاییبند  رده  ،مشخص نکرد، قرعه کشیرا  اگر این معیارها رده بندی تیم ها  را بصورت اشتراکی داشته باشند،  

 کند.  را مشخص می تیم ها

4 .1 .D       ی بیشتری را رده بندی نماید و تیم های رده بندی نشده باقی بماند،  تیم هایا    گر هر مرحله از این معیارها یک تیما
 از نو تکرار شود.   D. 1.  3روش یی که هنوز رده بندی نشده اند تیم هاباید بین 

2 .D   ها مثال    

1 .2 .D    1مثال 

 100 – 95   B vs. C 100 – 55     A vs. B 

 80 – 75 B vs. D   90 – 85  A vs. C 

 60 – 55 C vs. D   75 – 80  A vs. D  

 
  

  

 

 

             

  

 Dبرنده مقابل  – C سوم          Bبرنده مقابل  -  A  اول   بنابراین:   

  D چهارم    B     دوم   

2 .2 .D    2مثال 

  100 – 85 B vs. C 100 – 55 A vs. B 

  75 – 80 B vs. D 90 – 85 A vs. C 

  65 – 55 C vs. D 120 – 75 A vs. D 

 

  تفاضل 

 امتیازات بازی 

امتیازات 

 بازی

رده   امتیاز

 بندی 
 برد باخت 

تعداد  

 بازی
 تیم 

+ 45 265 : 220 5 1 2 3 A 

- 35 235 : 270 5 1 2 3 B 

- 5 240 : 245 4 2 1 3 C 

- 5 210 : 215 4 2 1 3 D 
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 A       اول بنابراین:  

 :B, C, Dهای بین  رده بندی بازی 

  

 

 

 

 D چهارم      ،   Dبرنده مقابل  – C     سوم   ، B  دوم   بنابراین:   

3 .2 .D     3مثال 

  100 – 95 B vs. C  85 – 90  A vs. B 

  75 – 85 B vs. D  55 – 100  A vs. C 

  65 – 55 C vs. D  75 – 120  A vs. D 

 

  

 

 

 

 A  چهارم   بنابراین:   

 :B, C, Dهای بین  رده بندی بازی 

  

 

 

 

 B سوم ، D دوم ، C    اول بنابراین:   

4 .2 .D    4مثال 

  100 – 90 B vs. C 85 – 90 A vs. B 

  75 – 85 B vs. D 55 – 100 A vs. C 

  65 – 55 C vs. D 75 – 120 A vs. D 

 

  تفاضل 

 امتیازات بازی 

امتیازات 

 بازی

امتیاز رده  

 بندی 
 برد باخت 

تعداد  

 بازی
 تیم 

+ 95 310 : 215 6 0 3 3 A 

- 35 230 : 265 4 2 1 3 B 

- 10 235 : 245 4 2 1 3 C 

- 50 210 : 260 4 2 1 3 D 

  تفاضل 

 امتیازات بازی 

امتیازات 

 بازی

امتیاز رده  

 بندی 
 برد باخت 

تعداد  

 بازی
 تیم 

+ 10 175 : 165 3 1 1 2 B 

- 5 150 : 155 3 1 1 2 C 

- 5 135 : 140 3 1 1 2 D 

  تفاضل 

 امتیازات بازی 

امتیازات 

 بازی

امتیاز رده  

 بندی 
 برد باخت 

تعداد  

 بازی
 تیم 

- 95 215 : 310 3 3 0 3 A 

0 265 : 265 5 1 2 3 B 

+ 50 260 : 210 5 1 2 3 C 

+ 45 260 : 215 5 1 2 3 D 

  تفاضل 

 امتیازات بازی 

امتیازات 

 بازی

امتیاز رده  

 بندی 
 برد باخت 

تعداد  

 بازی
 تیم 

+ 10 175 : 165 3 1 1 2 B 

- 5 150 : 155 3 1 1 2 C 

- 5 135 : 140 3 1 1 2 D 
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 A  چهارم   بنابراین:   

  :B, C, Dهای بین  رده بندی بازی 

 

 

 

 

 D سوم ، C دوم ، B    اول بنابراین:   

5 .2 .D    5مثال 

  110 – 90 B vs. F 100 – 55 A vs. B 

  55 – 60 C vs. D 85 – 90 A vs. C 

  90 – 75 C vs. E 120 – 75 A vs. D 

  105 – 75 C vs. F 80 – 100 A vs. E 

  70 – 45 D vs. E 85 – 80 A vs. F 

  65 – 60 D vs. F 100 – 95 B vs. C 

  75 – 80 E vs. F 80 – 75 B vs. D 

    75 – 80 B vs. E 

 

  

 

 

 

 

 F ششم ، E پنجم   بنابراین   

 :A, B, C, Dهای بین  رده بندی بازی 

 

 

  

 

 

 Cبرنده مقابل  – D سوم          Bبرنده مقابل  -  A  اول   بنابراین:   

  C چهارم    B     دوم   

  تفاضل 

 امتیازات بازی 

امتیازات 

 بازی

امتیاز رده  

 بندی 
 برد باخت 

تعداد  

 بازی
 تیم 

- 95 215 : 310 3 3 0 3 A 

+ 5 265 : 260 5 1 2 3 B 

+ 45 255 : 210 5 1 2 3 C 

+ 45 260 : 215 5 1 2 3 D 

  تفاضل 

 امتیازات بازی 

امتیازات 

 بازی

امتیاز رده  

 بندی 
 برد باخت 

تعداد  

 بازی
 تیم 

0 175 : 175 3 1 1 2 B 

0 155 : 155 3 1 1 2 C 

0 140 : 140 3 1 1 2 D 

  تفاضل 

 امتیازات بازی 

امتیازات 

 بازی

امتیاز رده  

 بندی 
 تیم  ی تعداد باز برد باخت 

+ 70 470 : 400 8 2 3 5 A 

- 20 420 : 440 8 2 3 5 B 

+ 40 435 : 395 8 2 3 5 C 

- 15 345 : 360 8 2 3 5 D 

- 20 375 : 395 7 3 2 5 E 

- 55 385 : 440 6 4 1 5 F 

  تفاضل 

 امتیازات بازی 

امتیازات 

 بازی

امتیاز رده  

 بندی 
 برد باخت 

تعداد  

 بازی
 تیم 

+ 85 305 : 220 5 1 2 3 A 

- 35 235 : 270 5 1 2 3 B 

- 5 240 : 245 4 2 1 3 C 

- 45 210 : 255 4 2 1 3 D 
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6 .2 .D     6مثال 

  95 – 90 B vs. F 71 – 65 A vs. B 

  95 – 100 C vs. D 85 – 86 A vs. C 

  82 – 75 C vs. E 77 – 75 A vs. D 

  105 – 75 C vs. F 80 – 86 A vs. E  

  68 – 67 D vs. E 85 – 80 A vs. F  

  65 – 60 D vs. F 88 – 87 B vs. C 

  80 – 75 E vs. F 80 – 75 B vs. D  
  75 – 76 B vs. E 

 

 

 

 

 

 

 F  ششم بنابراین   

 : A, B, C, D, Eهای بین  رده بندی بازی 

 

 

 

 

 

 A م  دو C      اول بنابراین:  

 : B, D, Eهای بین  رده بندی بازی 

 

 

 

   Dپنجم                    E    چهارم B      سوم بنابراین:  

7 .2 .D     7مثال 

  95 – 90 B vs. F 73 – 71 A vs. B 

  95 – 96 C vs. D 85 – 86 A vs. C 

  82 – 75 C vs. E 77 – 75 A vs. D 

  105 – 75 C vs. F 90 – 96 A vs. E 

  68 – 67 D vs. E 85 – 80 A vs. F 

 

 

  تفاضل 

 امتیازات بازی 

امتیازات 

 بازی

امتیاز رده  

 بندی 
 برد باخت 

تعداد  

 یباز
 تیم 

+ 6 398 : 392 8 2 3 5 A 

+ 4 403 : 399 8 2 3 5 B 

+ 32 455 : 423 8 2 3 5 C 

+ 4 383 : 379 8 2 3 5 D 

+ 4 384 : 380 8 2 3 5 E 

- 50 380 : 430 5 5 0 5 F 

  تفاضل 

 امتیازات بازی 

امتیازات 

 بازی

امتیاز رده  

 بندی 
 برد باخت 

تعداد  

 یباز
 تیم 

+ 1 313 : 312 6 2 2 4 A 

- 1 308 : 309 6 2 2 4 B 

+ 2 350 : 348 6 2 2 4 C 

- 1 318 : 319 6 2 2 4 D 

- 1 304 : 305 6 2 2 4 E 

  تفاضل 

 امتیازات بازی 

امتیازات 

 بازی

امتیاز رده  

 بندی 
 برد باخت 

تعداد  

 یباز
 تیم 

+ 4 155 : 151 3 1 1 2 B 

- 4 143 : 147 3 1 1 2 D 

0 143 : 143 3 1 1 2 E 
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  80 – 75 D vs. F 88 – 87 B vs. C 

  80 – 75 E vs. F 80 – 79 B vs. D 

    79 – 80 B vs. E  
 

 

 

 

             

 

 F  ششم   :بنابراین 

 : A, B, C, D, Eهای بین  رده بندی بازی 

 

 

 

 

 

 

 A م  پنج C      اول   بنابراین: 

 : B, D, Eهای بین  رده بندی بازی 

 

 

 

 

 E،         چهارم           Eبرنده مقابل  – D م  سو ، C     دوم   بنابراین: 

3 .D    جريمه  باخت فني با 
1 .3 .D     بازی از ادامه بازی امتناع    پایاناز    پیشیا    برنامه اعالم شده، در بازی حاضر نشود  موجه، طبق دلیل  تیمی که بدون

 می گیرد.   رده بندی امتیاز 0ورزد، باخت فنی جریمه دریافت می کند و در 

2 .3 .D   ،باید بی  تیم    اینبازی های انجام شده توسط  تمامی  نتایج    اگر تیمی برای دومین بار باخت فنی جریمه دریافت کند
 .اثرگردد

3 .3 .D    گروه، باید   هر )های( تیم بهترین فنی جریمه دریافت کند ، و اگر تیمی در مسابقات گروهی برای دومین بار باخت
آخر گروه مقابل قرار گرفته است  رده  های تیمی که در    برای دور بعدی مسابقات انتخاب شوند، نتایج تمام بازی

 .بی اثر گرددنیز باید 
 

 مثال  
 هایش باید بی اثر تلقی گردد. دو بار باخت فنی دریافت کرده است، بنابر این بازی Aدر گروه  4Aتیم  

  تفاضل 

 امتیازات بازی 

امتیازات 

 بازی

امتیاز رده  

 بندی 
 برد باخت 

تعداد  

 یباز
 تیم 

+ 2 410 : 408 8 2 3 5 A 

+ 4 413 : 409 8 2 3 5 B 

+ 36 455 : 419 8 2 3 5 C 

+ 4 398 : 394 8 2 3 5 D 

+ 4 398 : 394 8 2 3 5 E 

- 50 395 : 445 5 5 0 5 F 

  تفاضل 

 امتیازات بازی 

امتیازات 

 بازی

امتیاز رده  

 بندی 
 برد باخت 

تعداد  

 یباز
 تیم 

- 3 325 : 328 6 2 2 4 A 

- 1 318 : 319 6 2 2 4 B 

+ 6 350 : 344 6 2 2 4 C 

- 1 318 : 319 6 2 2 4 D 

- 1 318 : 319 6 2 2 4 E 

  تفاضل 

 امتیازات بازی 

امتیازات 

 بازی

امتیاز رده  

 بندی 
 برد باخت 

تعداد  

 یباز
 تیم 

0 159 : 159 3 1 1 2 B 

0 147 : 147 3 1 1 2 D 

0 147 : 147 3 1 1 2 E 
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 رده بندی نهایی:  

 امتیاز رده بندی  باخت برد Aگروه 

 1A 4 0 8تیم 
 2A 2 2 6تیم 
 3A 0 4 4تیم 
 4Aتیم 

 :   4Bو     3Bنتیجه بازی بین تیم های   

 88 – 71 3B vs 4B 

 76 – 75 4B vs 3B 

 4Bچهارم   3B    سوم    بنابراين: 

 :  Bشده گروه رده بندي نهايي بازبيني  

  
 
 
 
 
4 .D رده بندي  گروه مختلف 
 
1 .4 .D     روش زیر باید    تعیین بهترین تیم های دوم و سوم (  مثالبه منظور رده بندی تیم ها در گروه های مختلف ) به عنوان

 بکارگرفته شود. 
باید در  تمام تیم ها در تمام گروه ها تعداد بازی یکسانی داشته باشند، تیم های با رده یکسان در هر گروه،   اگر    

 قرار بگیرند و روش زیر به ترتیب بکارگرفته شود  یک گروه
 تجدیدنظر شده  رده بندی نهاییها در  تمام بازی برای  باخت-رکورد بهتر در برد •

   تجدیدنظر شده رده بندی نهایی در  بازی ها تمام  تفاضل امتیاز باالتر •

 تجدیدنظر شده  رده بندی نهاییدر  بازی هاتمام یشتر تعداد امتیازات بازی به دست آمده ب •

اگر این روش ها رده بندی نهایی را مشخص نکرد، رده تیم در رنکینگ فیبا، به عنوان معیار در نظر گرفته   •
 . می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 امتیاز رده بندی  باخت  برد Bگروه 

 1B 6 0 12تیم 
 2B 4 2 10تیم 
 3B 1 5 7تیم 
 4B 1 5 7تیم 

 امتیاز رده بندی  باخت  برد Bگروه 

 1B 4 0 8تیم 
 2B 2 2 6تیم 
 3B 0 4 4تیم 

 امتیاز رده بندی  باخت  برد Bگروه 

 1B 8 0 16تیم 
 2B 6 2 14تیم 
 3B 4 4 12تیم 
 4B 2 6 10تیم 
 5B 0 8 8تیم 

 امتیاز رده بندی  باخت  برد Aگروه 

 1A 8 0 16تیم 
 2A 6 2 14تیم 
 3A 4 4 21تیم 
 4A 2 6 10تیم 
 5A 0 8 8تیم 

 امتیاز رده بندی  باخت  برد Dگروه 

 1D 7 1 15تیم 
 2D 7 1 15تیم 
 3D 4 4 12تیم 
 4D 2 6 10تیم 
 5D 0 8 8تیم 

 امتیاز رده بندی  باخت  برد Cگروه 

 1C 8 0 16تیم 
 2C 6 2 14تیم 
 3C 3 5 11تیم 
 4C 3 5 11تیم 
 5C 0 8 8تیم 
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 :برای تعیین بهترین تیم در مقام دوم  

 

 

 
 

 
 

2 .4 .D     این تیم ها در گروه خود تعداد بازی متفاوتی انجام  در هر گروه،  ی هم رده  تیم هااگر پس از تشکیل گروهی از
از بازی با تیم های آخر در هر گروه یا گروه هایی که بیشترین بازی را انجام داده اند، صرفنظر می    داده باشند،

زیر باید بکارگرفته  شود. این روش باید در تمام گروه ها تکرار شود تا تعداد بازی همه گروه ها یکسان شود. روش  
 :شود
 بازبینی شده  نهاییرده بندی در  بازی هاتمام برای   باخت-رکورد بهتر در برد •

 بازبینی شده رده بندی نهایی در  بازی ها تمام  تفاضل امتیاز باالتر •

 بازبینی شده  رده بندی نهاییدر  بازی هاتمام یشتر تعداد امتیازات بازی به دست آمده ب •

اگر این روش ها رده بندی نهایی را مشخص نکرد، رده تیم در رنکینگ فیبا، به عنوان معیار در نظر گرفته   •
 . می شود

  نكته: 
رای جلوگیری ازایجاد تردید، صرف نظر کردن از بازی هایی که در باال به آن اشاره شده است، با هدف رده بندی  ب 

 بندی اولیه تیم ها در گروه خود، ایجاد نماید. گروه ها مختلف، نباید تغییری در رده 
 

 مثال  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

   

 

 

 تفاضل گل  بندی امتیاز رده امتیاز بازی  باخت  برد Xگروه 

  2D 7 1 521-628 15تیم 

 2B 6 2 488-551 14 +63تیم 

 2A 6 2 506-531 14 +25تیم 

 2C 6 2 500-525 14 +25تیم 

 امتیاز رده بندی  باخت  برد Aگروه 

 A1 5 0 10تیم 

 A2 4 1 9تیم 

 A3 3 2 8تیم 

 A4 2 3 7تیم 

 A5 1 4 6تیم 

 6A 0 5 5تیم 

 امتیاز رده بندی  باخت  برد Bگروه 

 1B 4 1 9تیم 
 2B 4 1 9تیم 
 3B 4 1 9تیم 
 4B 2 3 7تیم 
 5B 1 4 6تیم 
 B6 0 5 5تیم 

 امتیاز رده بندی  باخت  برد Cگروه 

 C1 4 0 8تیم 

 C2 3 1 7تیم 

 C3 2 2 6تیم 

 C4 1 3 5تیم 

 C5 0 4 4تیم 

 امتیاز رده بندی  باخت  برد Dگروه 

 D1 3 1 7تیم 

 D2 3 1 7تیم 

 D3 2 2 6تیم 

 D4 2 2 6تیم 

 D5 0 4 4تیم 
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 برای تعیین بهترین تیم در رده سوم، تمام تیم های سوم هر گروه را باید در یک گروه قرار دهیم: 

 

 

 

 

 

 

 انجام داده اند.  3Cو   3Dپنج بازی انجام داده اند در حالی که تیم های   3Aو  3Bتیم های ، اگرچه 

تیم  صرفنظر می شود تا تعداد بازی تمام    قرار گرفته اند،  Bو    Aی  تیم هایی که در رده آخر گروه هااز بازی های   
 .می شودجدول جدید ایجاد های سوم در هر گروه یکسان شود، و 

 : می شود بصورت زیر Bو   A گروههای  بازیدر نتیجه،   

 Aگروه  

 

 

 

  

 

 

 Bگروه  

 

 

 

 

 

 

 

 
در گروه برای تعیین بهترین تیم سوم به    بازبینی شده، رده بندی    6Bو    6Aبه محض صرف نظر کردن از بازی های   

 شکل زیر می باشد: 

  

 

 

 

 

 

 

 امتیاز رده بندی  باخت  برد Xگروه 

 3B 4 1 9تیم 

 3A 3 2 8تیم 

 D3 2 2 6تیم 

 C3 2 2 6تیم 

6A 5A 4A 3A 2A 
 میهمان 

 میزبان                 

80-85 80-86 75-77 85-86 65-71 1A 

85-87 79-98 84-90 75-80  2A 

74-86 76-101 67-87   3A 

81-87 54-78    4A 

65-84     5A 

B6 B5 B4 B3 B2 
 میهمان 

 میزبان                 

69-85 80-90 75-77 85-86 76-18 1B 

85-87 37-81 79-69 85-90  2B 

74-86 76-101 67-87   3B 

81-87 54-78    4B 

65-84     5B 

 تفاضل گل  بندی امتیاز رده امتیاز بازی  باخت  برد Xگروه 

  3B 3 1 323-359 7تیم 

 +3A 2 2 309-348 6 39تیم 

 +3D 2 2 359-363 6 4تیم 

 +3C 2 2 298-302 6 4تیم 
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5 .D مراحل مخنلفتيم ها در تورنمنت با  رده بندي 
1 .5 .D     از تورنمنت در تورنمنتی که نتایج بازی های یک گروه از یک مرحله به به مرحله بعد انتقال می یابد، اما یک تیم

انصراف داده یا به هر دلیلی برای دومین بار باخت فنی جریمه دریافت کرده است، از نتایج تمام بازی های انجام 
 مراحل تورنمنت، صرفنظر می شود، روش زیر باید بکارگرفته شود: شده با این تیم، در تمام 

 بازبینی شده در رده بندی نهایی  بازی هاباخت  برای تمام -رکورد بهتر در برد •

 بازبینی شدهدر رده بندی نهایی  بازی ها تفاضل امتیاز باالتر تمام  •

 بازبینی شده نهایی  در رده بندی هایبازیتعداد امتیازات بازی به دست آمده بیشتر تمام  •

ها رده بندی نهایی را مشخص نکرد، رده تیم در رنکینگ فیبا، به عنوان معیار در نظر گرفته  اگر این روش   •
 . می شود

 مثال  
 دور اول  
 رده بندی دو گروه از چهار تیم، که بصورت رفت و برگشت بازی کرده اند، بصورت زیر می باشد:  
  

 
 

  

 

 

 
 Aگروه  

 

 

 

 

  

 

 
 Bگروه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بندی امتیاز رده  باخت  برد Aگروه 

 1A 6 0 12تیم 

 2A 4 2 10تیم 

 3A 2 4 8تیم 

 4A 0 6 6تیم 

 امتیاز رده بندی  باخت  برد Bگروه 

 1B 5 1 11تیم 
 2B 4 2 10تیم 
 3B 2 4 8تیم 
 4B 1 5 7تیم 

A4 A3 A2 A1 
 میهمان 

 میزبان                 

76-101 85-86 65-71  1A 

84-90 75-80  86-80 2A 

67-87  98-79 85-80 3A 

 86-74 87-85 75-77 4A 

B4 B3 B2 B1 
 میهمان 

 میزبان                 

76-101 85-86 56-71  1B 

84-90 75-80  86-80 2B 

67-87  98-79 85-80 3B 

 86-74 87-85 75-77 4B 
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 دور دوم 
می روند، و نتایج و امتیاز رده بندی را به مرحله ی بعد می برند. و رده بندی    Cبه گروه    Bو   Aسه تیم برتر از گروه    

 اولیه به صورت زیر می باشد: 
 

  
 

  

 

 

 

 
ها بازی نکرده باشند و    تیم ها بصورت رفت و برگشت با تیم هایی بازی کرده اند که قبال در گروه خود با آناگر   

 نتایج بصورت زیر باشد: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
) در هر دور دور(     2Bبرای دومین بار باخت فنی دریافت کرده است، باید از تمام نتایج مربوط به    2Bاز آنجا که   

 صرفنظر شود، بصورت زیر: 

 نتایج دور اول:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفاضل گل  امتیاز بازی  بندی امتیاز رده باخت  برد Cگروه 

 1A 6 0 12 461-506 +45تیم 

 +1B 5 1 11 462-503 41تیم 

 +2A 4 2 10 480-500 20تیم 

 +2B 4 2 10 489-495 6تیم 

 +3A 2 4 8 490-492 2تیم 

 3B 2 4 8 490-490 0تیم 

3B A3 2B A2 1B A1 
 میهمان 

 میزبان                 

74-95  98-100  98-77  1A 

 92-99  75-87  83-87 1B 

84-88  86-87  96-71  2A 

 FORFEIT  FORFEIT  65-76 2B 

81-83  73-69  97-87  3A 

 67-74  82-81  68-96 3B 

B4 B3 B2 B1 
 میهمان 

 میزبان                 

76-101 85-86 56-71  1B 

84-90 75-80  86-80 2B 

67-87  98-79 85-80 3B 

 86-74 87-85 75-77 4B 
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 نتایج بازبینی شده دور دوم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 رده بندی نهایی:  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 .D         رفت و برگشت ) مجموع امتياز(   بازي هاي 
 

1 .6 .D   بازی سری یک در ها تیم امتیاز  مجموع صورت به که  مسابقات، از  سری یک دربازی رفت و برگشت  -2برای 

 دقیقه ای در نظر گرفته شود. 80بازی باید مثل  یک بازی  2 ،می شود برگزار

2 .6 .D  نمی شوداگر در پایان بازی اول، امتیاز مساوی شد، وقت اضافی در نظر گرفته . 

3 .6 .D شکستن تا ای دقیقه 5 های اضافی وقت تعداد هر با  دوم،   بازی تیاز برای هر دو بازی مساوی استاگر مجموع ام 

 .کند می پیدا ادامه این تساوی،

4 .6 .D  که برنده یک سری از بازی تیمی خواهد بود 

 هر دو بازی را برده باشد.  •

 اگر هر دو تیم یک برد دارند، تیمی که مجموع امتیازات بیشتری در پایان بازی دوم به دست آورده است.  •

7 .D   ها مثال 

1 .7 .D    1مثال  
 80 – 75 A vs. B 

 72 – 73 B vs. A 
 خواهد بود ) برنده هر دو بازی(  یبرنده سری باز  Aتیم  

2 .7 .D    2مثال  
 80 – 75 A vs. B 

 73 – 72 B vs. A 
 (A 152 – B 148خواهد بود ) مجموع امتیازات  یبرنده سری باز  Aتیم  

3B A3 2B A2 1B A1 
 میهمان 

 میزبان                 

74-95  98-100  98-77  1A 

 92-99  75-87  83-87 1B 

84-88  86-87  96-71  2A 

 FORFEIT  FORFEIT  65-76 2B 

81-83  73-69  97-87  3A 

 67-74  82-81  68-96 3B 

 تفاضل گل  امتیاز بازی  بندی امتیاز رده باخت  برد Cگروه 

 +1B 10 0 20 801-916 115تیم 

 +1A 8 2 18 788-857 69تیم 

 +2A 5 5 15 785-815 03تیم 

 -3A 4 6 14 837-825 12تیم 

 -3B 3 7 13 841-780 61تیم 
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3 .7 .D     3مثال  
 80 – 80 A vs. B 

 92 – 85 B vs. A 
برای بازی اول وقت اضافه در نظر گرفته   .( A  165  –172 Bخواهد بود ) مجموع امتیازات    یبرنده سری باز   Bتیم   

 . شوندنمی
 

4 .7 .D    4مثال  
 80 – 85 A vs. B 

 75 – 75 B vs. A 
وقت اضافه در نظر گرفته    دومبرای بازی    .( A  155  –160 Bخواهد بود ) مجموع امتیازات  بازی    برنده سری   Bتیم   
 . می شودن

5 .7 .D     5مثال  
 83 – 81 A vs. B 

 79 – 77 B vs. A 
 های اضافه در بازی دوم . پس از وقتA 160 –160 Bمجموع امتیازات  

 95 – 88 B vs. A 

 .( A 171 –176 Bبرنده سری بازی خواهد بود ) مجموع امتیازات   Bتیم  

6 .7 .D     6 مثال 
 76 – 76 A vs. B 

 84 – 84 B vs. A 
 های اضافه در بازی دوم . پس از وقتA 160 –160 Bمجموع امتیازات  

 94 – 91 B vs. A 

 .( A 167 –170 Bبرنده سری بازی خواهد بود ) مجموع امتیازات   Bتیم  
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E -  تایم های استراحت تلویزیونی 

1 .E تعريف 

 یا مدت   واستفاده  شود  تایم های استراحت تلویزیونی  اینکه آیا از    گزاری مسابقات می توانند در موردبرمسئولین  
 تصمیم گیری نمایند. برای خودشان ثانیه(  100یا 90،75،60آن )

2 .E مقررات 

1 .2 .E استراحت    تایماستراحت تلویزیونی مجاز می باشد.    تایم  1  کوارتربازی، در هر    استراحت معمولتایم های    عالوه بر
 تلویزیونی در وقت اضافه مجاز نمی باشد. 

2 .2 .E    ه باشد. ثانی 100یا  90،  75،   60می تواند   کوارتر)تیمی یا تلویزیونی( در هر اولین تایم استراحت زمان مدت 

3 .2 .E    ثانیه می باشد.   60،   کوارترزمان سایر تایم های استراحت در هر مدت 

4 .2 .E    د. در نیمه دوم می باشتایم استراحت  3و در نیمه اول  تایم استراحت  2مستحق دریافت هر دو تیم 

 آن ها :  زمان و مدت در هر زمان از بازی در خواست شود این تایم های استراحت می تواند 

باشد  ثانیه    100با    90،  75،  60شود، میتواند    اگر به عنوان تایم استراحت تلویزیونی در نظر گرفته •
 یا   ،کوارتربه عنوان مثال اولین تایم استراحت در 

بعد از    ثانیه می باشد به عنوان مثال  60  اگر به عنوان تایم استراحت تلویزیونی در نظر گرفته نشود •
 ام از تیم ها در خواست شده باشد. تایم استراحت تلویزیونی توسط هر کد

3 .E روش 

1 .3 .E     ،شود. با این  ستفاده  ا  کوارتر دقیقه مانده به پایان هر    5  پیش از  نیتایم استراحت تلویزیواز  ایده آل این است که
 وجود ندارد.  این موردحال هیچ تضمینی برای 

2 .3 .E     تقاضای تایم استراحت نکنند، دراولین فرصت،  کوارتردقیقه مانده به پایان    5از    پیشاگر هیچ کدام از تیم ها، تا ،
زمانی که توپ مرده و ساعت بازی متوقف است، باید تایم استراحت تلویزیونی واگذار شود. این تایم استراحت  

 د.  وش هیچ کدام از تیم ها منظور به حسابنباید 

3 .3 .E     ،تایم استراحت واگذار شود، این تایم استراحت به  کوارتردقیقه مانده به پایان    5از    پیشاگر به یکی از تیم ها ،
 عنوان تایم استراحت تلویزیونی استفاده می شود. 

این تایم استراحت هم به عنوان تایم استراحت تلویزیونی و هم به عنوان تایم استراحت برای تیم متقاضی منظور 
 خواهد شد. 

4 .3 .E     زمان    8در نیمه اول و  زمان استراحت    6و حداکثر    کوارتردست کم یک زمان استراحت در هر    این روش،مطابق

 . استراحت در نیمه دوم ، وجود خواهد داشت
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F-  فوری  بازپخشسیستم 

F.1                 تعریف 

کاری  (IRS)  فوری  بازپخشیستم  س  در  بازیینی                       روش  داوران  یک  توسط  که  می شود  است  تائید    استفاده  برای 

تائید شده  که ف  صفحه نمایشبه وسیله تماشای صحنه های بازی بر روی  خودشان    تصمیمات ناوری ویدئویی آن 

 . باشد

F.2                 روش اجرا 

2.1.F            فوری  پخشسیستم بازاز    ندداوران مجاز  IRS       با توجه به محدودیت هایی که در داخل   امتیاز وتا پیش از امضا برگه
 . استفاده نمایندضمیمه آورده شده است 

F2.2              برای استفاده از  IRS :دستورالعمل زیر بایستی اجرا شود 

 د. تائید نمای  ،را درصورت وجود  IRSسرداور بایستی قبل از بازی تجهیزات  •

 بایستی انجام بگیرد یا خیر.   IRSبازبینی  سرداور تصمیم می گیرد که •

 زمین نشان داده شود.  در داخل بایستی توسط داوران اولیهباشد، تصمیم  IRSاگر تصمیم داوران مبنی بر بازبینی  •

 بازبینی بایستی هرچه سریعتر انجام شود. ناظر، داوران میز، ،از جمع آوری تمام اطالعات از سایر داورانبعد  •

او بایستی    اگر سرداور سوت را زده است،  داور)که سوت را زده است( بایستی در بازبینی شرکت کنند.  1حداقل  سرداور و   •
 انتخاب کند کدام داور او را برای بازبینی همراهی کند. 

 دسترسی ندارد.   IRSهیج شخص غیر مجازی به مانیتور سرداور بایستی مطمئن شود  IRS بازبینی  هنگامدر  •

 بازبینی بایستی انجام شود قبل از اینکه زمان های استراحت یا تعویض ها اجرا شوند و قبل ازاینکه بازی ادامه پیدا کند.  •

ادامه پیدا    بر طبق آن  بازی بایستی  ورا گزارش کند    نهاییداوری که سوت را زده است بایستی تصمیم    ،بعد از بازبینی •
 کند.

  به مدارك تصویریداوران     IRSبازبینی     فقط اگر در  تواند تصحیح شود که  میتی  در صورداور)ها( تنها    اولیهتصمیم   •
 قاطع و واضح برای تصحیح دست پیدا کنند. 

 دیگر نمی تواند انجام شود.  IRS یک بازبینی را امضا نمود، از اینکه سرداور برگه امتیازبعد  •

F.3          مقررات 

 د بازبینی شوند: توانن می بازی که ی ازوضعیت های               

F.3.1    در پایان کوارتر یا وقت اضافی ، 

ساعت بازی برای پایان کوارتر یا    که وارد سبد شده است؛ پیش از به صدا درآمدن بوق  ی آیا شوت •
 وقت اضافی، رها شده است. 

 نشان دهد، اگر: باید چه مقدار زمان را  ساعت بازی •

 اتفاق افتاده باشد. تخلف اوت شوت کننده یک  -

 ثانیه اتفاق افتاده باشد.  24تخلف یک  -

 ثانیه اتفاق افتاده باشد.  8تخلف یک  -

 اضافی اعالم شده باشد. خطا پیش از پایان کوارتر یا وقت  یک -

 

F3.2      دهد،  وقت اضافی نشان میه یا کمتر را در کوارتر چهارم و در هر دقیق 2:00بازی   زمانی که ساعت 
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 ثانیه، رها شده است.  24که وارد سبد شده است، پیش از به صدا در آمدن بوق آیا شوت  •

 : حالتاتفاق بیافتاد،در این یک خطا  اگر دور از منطقه ای که شوت انجام شده است  •

 به پایان رسیده است.  ثانیه  24بازی یا زمان آیا  -

 آیا اقدام به شوت شروع شده است  -

 بازیکن شوت کننده بوده است  در دست )ها( آیا توپ هنوز -

 آیا تخلف تداخل به درستی اعالم شده است.  •

 کنی که باعث شده توپ به اوت برود. برای شناسایی بازی •

F.3.3      زمان از بازی،هر  در 

 .محسوب شودامتیازی   3یا  2  بایستی شوتی که وارد سبد شده است،آیا  •

و    اعالم  خطا روی بازیکن در حال شوت  ، پس از اینکه واگذار شود  آزاد  پرتاب  3یا    2  بایستی   آیا •
 شود.  توپ وارد سبد نمی

را داشته است یا باید تنزل یا ارتقا   شخصی، غیرورزشی یا اخراج شرایط چنین خطاییآیا یک خطای   •
 یابد یا باید به عنوان خطای فنی در نظر گرفته شود.

ساعت • عملکرد  در  نقص  از  یا    پس  اینکه  ثانیه،    24بازی  مورد  بایددر  زمان  مقدار  روی    چه  بر 
 تصحیح شود.  ساعت)ها(

 پرتاب آزاد ی شناسایی بازیکن صحیح پرتاب کنندهبرا •

در هنگام بروز   که  هیات همراه  ی، و اعضاکمک مربیان اولمربیان،  سرتیم،    اعضای  برای شناسایی •
 . درگیر می شوند هرگونه خشونت

 

 قوانينپايان 

 و

 هاي اجرايي بازي  روش
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 راهنمای موضوعات قوانین 
 31 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………ثانیه3

 47………………………………………………………………………………………………………………………....……تیم توسط خطا4 
 16 .………………..…………………………………………………………………………………………….………کننده وعشر  بازیکن 5  
  ثانیه5 

 24...…………………………………………………………………………………………………………………………داخل به پرتاب 
 31 .………………………………………………………………………………………………………………بازیکنان از نزدیک دفاع 

   47و13 ………………………………………………………………………………………………………………………………………خطا5
 32 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………ثانیه8

 32.…………………………………………………………………………………………………………………………………………ثانیه24 
  ثانیه24 
 33…………………………………………………………………………………………………………………………اشتباه شدن نو از  
 33…………………………………………………………………………………………………………………………………اشتباه  بوق  

 13 .……………………………………………………………………………………………………………………………داشتن  بازی اجازه
 44و43………………………………………………………………………………………………………………………………………اخراج

 69و44و43 ………………………………………………………………………………………………………………………بازی از اخراج 
 73.………………………………………………………………………………………………………………………………ویدئو از استفاده

 38 ..………………………………………………………………………………………………………………………………………اسکرین 
 50 .………………………………………………………………………………………………………………………تصحیح  قابل اشتباهات

  سیلندر  اصل
 36 .……………………………………………………………………………………………………………………………………تعریف 

 36..…………………………………………………………………………………………………………………………………عمودی اصول
  اعتراض  

 54 .……………………………………………………………………………………………………………………………………………ناظر  گزارش 
 73.………………………………………………………………………………………………………………………………………روش 
 54.…………………………………………………………………………………………………………………………………………سرداور گزارش 

  تیم  اعضای
 13 .……………………………………………………………………………………………………………………………………تعریف 
  تیم  نیمکتمجاز برای نشستن روی  افراد
 10 .……………………………………………………………………………………………………………………………………تعریف 

 17..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………مساوی امتیاز
  اوت
 29 .……………………………………………………………………………………………………………………………………بازیکن 
 29..………………………………………………………………………………………………………………………………………توپ 

  بازی اینتروال 

 17 .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………تعریف 
 56 ……………………………………………………………………………………………………………………………………نگهدار وقت  وظایف 

 17..……………………………………………………………………………………………………………………………………………نیمه بین اینتروال
 14 ……………………………………………………………………………………………………………………کشی مجزای های آستین

 12و  10 …………………………………………………………………………………………………………………………………آمارگیر
  بازی

 17 .…………………………………………….………………………………………………………………………………………………………شروع
 27 ..………………….……………………………………………………………………………………………جریمه واسطه  به باخت
 28 ………………………….………………………………………………………………………………………غفلت واسطه  به باخت
 17.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………پایان 

 7 ..……………………………………………………..………………………………………………………………………………تصمیم
 17.……………………………………….………………………………………………………………………………………………………بازی زمان 

 40 ..……………………………………………………………………………………………………………………………………پست بازی 
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  بازیکن 
 16 .….……………………………………………………………………………………………………………………………کننده شروع بازیکن 5
 47و13 …………………………………………………………………………………………………………………………………خطا5

 13 .………………………………………………………………………………………………………………………داشتن  بازی اجازه
 10...............................................................................................................................................................اعالم کننده 

 52و14 .…………………………………………………………………………………………………………………………… پوشیدن
 26.……………………………………………………………………………………………………………………………………تعویض
 25و13 .………………………………………………………………………………………………………………………شدن  تعویض

 43…………………………………………………………………………………………………………………………………فنی خطای
 21 …………………………………………………………………………………………………………………………… شوت حال در

 31 ..……………………………………………………………………………………………………………………………نزدیک دفاع
 43 …………………………………………………………………………………………………………………………………اخراج

 31…………………………………………………………………………………………………………………………………زمین روی
 13.……………………………………………………………………………………………………………………………پیراهن شماره
 13..…………………………………………………………………………………………………………………………………ی شماره

 38 ..…………………………………………………………………………………………………………………………هواست در که 
 21 .………………………………………………………………………………………………………………………………توپ کنترل

 15 .………………………………………………………………………………………………………………………………………………مصدومیت
 19 ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………مکان 

  محروم  بازیکن
 13..……………………………………………………………………………………………………………………………………تعریف 

 36.…………………………………………………………………………………………………………………………………………برخورد 
 36 .………………………………………………………………………………………………………………………………شخصی  برخورد

  امتیاز  برگه
 52.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………بررسی

 67.………………………………………………………………………………………………………………………………………روش
 67 …………………………………………………………………………………………………………………………………………فرم

  ل بسکتبا
 12 .…………………………………………………………………………………………………………………………………تجهیزات 
 30 .……………………………………..………………………………………………………………………………………………پیوت پای

  بازی  پایان 
 52 ……………………………………..……………………………………………………….……………………………داور اختیارات

 17 ………………………….…………………………………………………………………………………………………………تعریف
 73 ………………………………………………………………………………………………………………………………………ویدئو

 17……………………………………………..………………………………………………………………………………… کوارتر  یک پایان 
 48 ……………………………………………………………………………………………………………………………………آزاد پرتاب
 داخل  به پرتاپ
 24 ……………………………………………………………………………………………………………..………………………ثانیه5

 14 ………………………………………………………………………………………………………….…………………………تعریف
 13……………………………………………………………………………………………………..……………………………………پزشک

 13………....……………………………………………………………………………………..……………………………………پوشش سر 
  30……………………………………………………………………….………………………………………………………توپ با پیشروی 

  پیراهن 
 13……………………………………………………………………………………………….………………………………………اعداد
 13………………………………………………………………………………………………..………………………………………رنگ

 30 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………پیوت
 79 ……………………………………………………………………………………………………………………تلویزیونی استراحت تایم

 12 …………………………………………………………………………………………….…………………………………………تجهیزات
 13…………………………..……………………………………………………..…………………………………………حفاظتی  تجهیزات
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  تخلف 
 47 ………………………………………………………………………………………………………………………ویژه های وضعیت 

 41 ………………………………………………………………………………………………..…………………………………………تخلف
  ها تخلف

 39 ……………………………………………………………………………………….……………………………………………تعریف 
  تداخل 

 34 …………………………………………………………………………………….………………………………………………تعریف 
 35 ……………………………………………………………………………………………………………………………توپ  با تداخل 

  تراولینگ 
 30 …………………………………………………………………………………….………………………………………………تعریف 

  تصمیم 

 53…………………………………………………………………………………………………………………………برای مکان  و زمان  
 7 ……………………………………………………………………………………..………………………………………………بازی تعریف
  تعویض 

 26و13…………………………………………………………………………………………………………………………شدن بازیکن 
 19 `……………………………………………………………………………..………………………………………………داور مکان  تعیین
 19 ………………………………………………………………………….…………………………………………………بازیکن مکان  تعیین

  توپ
 21………………………………………………………………………………………………………………………………………کنترل 

 30 ……………………………………………………………………………..…………………………………………………با پیشروی
 34 …………………………………………………………………………………..…………………………………………………تداخل 
 35 ………………………………………………………………………………..…………………………………………………با تداخل
 22 …………………………………………………………………………………………………………………………………سبد  داخل
 21 …………………………………………………………………………………..……………………………………………………زدن 
 18 ……………………………………………………………………………….………………………………………………………زنده

 21 …………………………………………………………………….………………………………………………………مشت با ضربه
 18 ……………………………………………………………………………….………………………………………………………مرده
 22 ………………………………………………………………………………………………………………………… زیر از سبد  وارد
 22 …………………………………………………………………………………………………………………………خودی سبد  وارد

 18 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………وضعیت 
 52…………………………………………………………………………………..……………………………………………………بازی توپ
 18 ………………………………………………………………………………….……………………………………………………زنده توپ

 20 ……………………………………………………………………………………………………………وتخته حلقه بین کرده گیر توپ
 18 ………………………………………………………………………………….……………………………………………………مرده توپ

 19……………………………………………………………………………..……………………………………………………مشترك  توپ
 14 ………………………………………………………………………………..……………………………………………………میزبان تیم
 14………………………………………………………………………………..……………………………………………………میهمان  تیم
 13……………………………………………………………………………………………………………………………………………ها تیم

 19………………………………………………………………………………..………………………………………………………بال جامپ
  برای جریمه

 47………………………………………………………………………………………………………………………آزاد پرتاپ تخلف 
 27   …………………………………………………………….……………………………………………………جریمه بواسطه  باخت
 28 ……………………………………………………………………………………………………………………غفلت بواسطه  باخت

 34 …………………………………………………………………………………………………………عقب زمین به توپ برگشت
 24   …………………………………………………………………………………………………………………داخل به پرتاب تخلف
 29 ……………………………………………………………………….…………………………………………………………ها تخلف
 35 ……………………………………………………………………………………………………………………………توپ  با تداخل
 45 ……………………................……………………………………………………………………………………………………اخراج
 41 ……………………………………………………………….……………………………………………………………طرفین خطای
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 44 ………………………………………………………………………………………………………………………ورزشی غیر خطای
 41 ……………………………………………………………………..………………………………………………………فردی خطای
 43 ………………………………………………………………………………………………………………بازیکن توسط فنی خطای
 43……………………………………………………………………………………………………………تایم ینتروالا در فنی خطای
 43 …………………………………………………………………………………………………………………………مربی فنی خطای

 45 …………………………………………………………………………………………..……………………………………………نزاع
 13 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… جوراب
 13 …………………………………………………………………………………..………………………………………………کشی  جوراب

 37 …………………………………………………………………………….………………………………………………قانونی دفاع حالت
  شوت  عمل-شوت حالت

 21 …………………………………………………………………………………….………………………………………………تعریف
 41…………………………………………………………………………………………………………………………بازیکن روی خطا

 36 …………………………………………………………………………………………………………………………بسکتبال  نرمال حالت
 22 …………………………………………………………………………………………………………………………………پیوسته  حرکت

 8 ……………………………………………………………………………………………….………………………………………انتهایی خط
  داخل پرتاپ خط

 10 …………………………………………………………………………………………….………………………………………تعریف 
 8 ……………………………………………………………………………………………..………………………………………مرکزی  خط
 8 …………………………………………………………………………………………………………………………………کناری های خط
  خطا

 47و13………………………………………………………………………………………………………………بازیکن توسط خطا  5
 41 ……………………………………………………………………………………………………………………شوت حال در بازیکن

 17 ………………………………………………………………………….………………………………………………بازی تایم از بعد
 17…………...……………………………………………………………….……………………………………………… کوارتردر پایان 

 48 ……………………………………………………………………………………..………………………………………………پنالتی
 36 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………تعریف

 42 ……………………………………………………………………………………………………………………………………خشونت
 43 ………………………………………………………………………………………………………………بازیکن توسط فنی خطای
 43 …………………………………………………………………………………………………………………مربی  توسط فنی خطای

 17…………………………………………………………………………………………………………………………بازی تایم  پایان  در
 20 …………………………………………………………………………………………………………………نوبتی مالکیت زمان در

 44 …………………………………….......……………………………………………………………………………………شدن  جاخرا
 43 …………….......…………………………………………………………………………………………………بازیکن کردن اخراج
 44و43 ………......……………………………………………………………………………………………………مربی کردن اخراج

 41…………………………………………………………………………………….………………………………………………شخصی
 43……………………………………………………………………………….………………………………………………ورزشی غیر
 45 …………………………………………………………………………………………..……………………………………………نزاع

 47……………………………………………………………………………..……………………………………………جریمه وضعیت
 47……………………………………………………………………………..………………………………………………ویژه وضعیت

 47 ……………………………………………………………………………………………………………………………………تیم خطاهای
 44………………………………………………………………………………..……………………………………………اخراج شدن.........

 41………………………………………………………………………………….………………………………………………شخصی خطای
 41 ………………………………………………………………………………….………………………………………………طرفین خطای

 42..............................................تعریف........................................................................................................................      
 8 ………………………………………………………………………………………………………………………………………اوت خطوط
 8 ……………………………………………………………………………..………………………………………………آزاد پرتاب خطوط
 21…………………………………………………………………………………………….………………………………………………دانک
  داور 

 52………………………………………………………………………………………………………………………………………تعریف
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 52 …………………………………………………………………………………..………………………………………………اختیارات
  داوران

 52 …………………………………………………………………………………..………………………………………………اختیارات
 52………………………………………………………………………………………………………………………………………تعریف

 53…………………………………………………………………………………………………………گیری تصمیم برای مکان  و زمان 
 53 …………………………………………………………………………………………………………………………………توافق عدم

 58 ………………………………………………………………………………………………………………………………………عالئم
 65 …………………………………………………………………………………………………………………آزاد پرتاپ اجرای
 64 ………………………………………………………………………………………………………………پنالتی خطای اجرای
 59 …………………………………………………………………………………………………………………………رسانی اطالع
 58 ………………………………………………………………………………..…………………………………………دهی امتیاز
 62 ……………………………………………………………………………….……………………………………………خطا انواع

 60…………………………………………………………………………………………………………………………………تخلف
 61………………………………………………………………………………………………………………………بازیکنان تعداد

 59…………………………………………………………………………………………………………………اوت تایم و تعویض
 64 …………………………………………………………………………………………………………………………ویژه خطای

 58 ………………………………………………………………………………………………………………بازی ساعت سیگنال
 52 …………………………………………………………………………………….…………………………………………متحدالشکل

 19 …………………………………………………………………………………………….…………………………………………مکان 
 8……………………………………………………………………….……………………………………………………………مرکزی  دایره

  دریبل 
 29…………………………………………………………………………..…………………………………………………………تعریف 

  کننده دریبل
 37…………………………………………………………………………………………………………………………توسط کردن شارژ  

  ها  دست
 40………………………………………………………………………….………………………………………………………از استفاده
 40…………………………………………………………………………………………………………………………حریف با برخورد

  دفاع
 37……………………………………………………………………………………………………کند می کنترل را توپ که بازیکنی
 38 …………………………………………………………………………………………………کند نمی کنترل را توپ که بازیکنی

 40………………………………………………………………………………………………………………………پشت از غیرقانونی دفاع
 31 ………………………………………………………………………………………………………………………بازیکن از نزدیک دفاع
 74 ………………………………………………………………………………………………………………………………ها تیم بندی رده

  غیرورزشی  رفتار
 44 ………………………………………………………………………………………………………………………غیرورزشی خطای

 53 …………………………………………………………………………..……………………………………………داورسر گزارش
 53 ……………………………………………………………………………..………………………………………………ناظر گزارش

 12……………………………………………………………………………………………………………………………………پیراهن  رنگ
  استراحت  زمان

 25و24……………………………………………………………………………….………………………………………………تعریف
 24………………………………………………………………………………..……………………………………………………فرصت 
 55 ……………………………………………………………………….……………………………………………………منشی وظایف
 56 ………………………………………………………………………………………………………………………نگهدار وقت  وظایف

 13………………………………………………………………………………………………………………………زانوبند.........................
 17 ………………………………………………………………………………………………………………………………………بازی زمان 
  بازی زمین

 7 ………………………………………………………………………………….………………………………………………………ابعاد
 7………………………………………………………………………………..………………………………………………………خطوط

  جلو  زمین
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2020ژوئن   

 7……………………………………………………………………………..………………………………………………………  تعریف
 32 …………………………………………………………………………………………………………………………به رود می توپ

  عقب  زمین
 7……………………………………………………………………………….………………………………………………………تعریف 

  بازی  ساعت
 55 ……………………………………………………………………………………………………………………………………عملیات 
  سبد

 22……………………………………………………………………………………………………………………………………در  توپ
 22……………………………………………………………………………………………………………………شود وارد زیر از توپ
 22……………………………………………………………………………………………………………………خودی سبد  وارد توپ
 7………………………………………………………………………….………………………………………………………حریف سبد 
 7 …………………………………………………………………………….……………………………………………………خودی سبد 

 18………………………………………………………………………………………………………………دوم نیمه برای کردن  عوض
 7 ………………………………………………………………………………………………………………………………………حریف سبد 
 39……………………………………………………………………………………….………………………………………………کردن سد 

 13 ………………………………………………………………………………………………………………………………………سرتاسری
  سرداور

 52 ………………………………………………………………………………………..……………………………………………اختیار
 سرداور  

 52………………………………………………………………………………………………………………………………………تعریف
 53 …………………………………………………………………………………………………………………………فوری  بازبینی سیستم
 39 ……………………………………………………………………………………….……………………………………………کردن  شارژ 
 37 ……………………………………………………………………………………………………………کننده دریبل توسط کردن شارژ 

 17 …………………………………………………………………………………………..…………………………………………بازی شروع
 17……………………………………………………………………………………..………………………………………… کوارتر  کی شروع
  ها شماره

 13………………………………………………………………………………..…………………………………………ها پیراهن روی 
  گل  برای کردن شوت
 34 ………………………………………………………………………………………….…………………………………………تعریف 
  آزاد پرتاب کننده  شوت

 48و16 …………………………………………………………………………………………………………………………………تعیین
 48…………………………………………………………………………………..…………………………………………ها محدودیت

 13 ……………………………………………………………………………………………….………………………………………… شورت
  شی

 52و14 ……………………………………………………………………………………………………بازیکنان توسط شده پوشیده 
 11…………………………………………………………………………………………………………………………………تعویض  صندلی

 21………………………………………………………………………………………….…………………………………………………ضربه
 21 ………………………………………………………………………………………………………………………مشت با توپ به ضربه
 14………………………………………………………………………………………………………………………………………زدن ضربه
 21 ……………………………………………………………………………………………………………………………توپ به زدن ضربه

 12 ……………………………………………………………………………………………………………………………عضو هیات همراه 
  عمودی

 36 ……………………………………………………………………………………….……………………………………………تعریف
 37………………………………………………………………………………………………………………………قانونی دفاعی حالت

 30 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………فامبل  
 26 ……………………………………………………………………………………...………………………………………تعویض فرصت

 13 …………………………………………………………………………………………..…………………………………………فیزیوتراپ 
  کاپیتان 

 15 ……………………………………………………………………………………………………………………………………اعتراض
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 16 ………………………………………………………………………………………………………………مربی عنوان  به کردن  عمل
 16 …………………………………………………………………………………………….…………………………………………مربی

 15 ………………………………………………………………………………………………………………………اختیارات و وظایف
  مربی  کمک

 16 ……………………………………………………………………………………………………………………………………ایستادن 
 16 ………………………………………………………………………………………………….……………………………بازی جدول

 15…………………………………………………………………………………………………………………………اختیارات و وظایف
  منشی  کمک
 55 ………………………………………………………………………………………………………………….…………………وظایف 

  بازیکن  کنترل
 21 …………………………………………………………………………………………………………….………………………تعریف 

 21 …………………………………………………………………………………………………………….………………………توپ کنترل
  تیمی  کنترل

 21 …………………………………………………………………………………………………………….………………………تعریف 
 40………………………………………………………………………………………………………………..…………………………گرفتن 

 40 …………………………………………………………………………………………………..…………………………گزارش سرداور
  کوارتر 

 17 …………………………………………………………………………………………………………….…………………………پایان 
 17………………………………………………………………………………………………………………………………………تعریف
 17 ………………………………………………………………………………………………………………………………………شروع

  گل
 22………………………………………………………………………………………………………………………………………ارزش 
 22………………………………………………………………………………………………………………آید  می دست به که زمانی

 22……………………………………………………………………………….……………………………تصادفی طور خودی،به سبد 
 22 ………………………………………………………………………………………………………………………خودی،عمدی سبد 

 22 ……………………………………………………………………………………………………………………پایین از سبد  به  ورود
 40 ..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………ول زدنگ

 19 …………………………………………………………………………………………………….……………………………نوبتی مالکیت
 45 ………………………………………………………………………………………………………………..……………………………نزاع

 13……………………………………………………………………………………………………………..……………………………مترجم 
 13………………………………………………………………………………………………..…………………………کردن بازی  به مجاز

 13…………...................... ………………………………………………………………………………………………………………مچ بند 
 13 ……………………………………………………………………………………………………………………………………دهان محافظ
 48و8 ……………………………………………………………………………………………………………… آزاد پرتاب ریباند  محوطه
  تیم  نیمکت محوطه

 10 …………………………………………………………………………………………………………….………………………تعریف 
 13 …………………………………………………………………………………………………………………….………………………مدیر
 مربی 

 15…………………………………………………………………………………………………………………………اختیارات و وظایف  
 13…………………………………………………………………………………………………………………………………تیم  اعضای 
 16……………………………………………………………………………………………………………….……………………ایستادن  
 43…………………………………………………………………………………………………………………………………فنی خطای 
 15 ……………………………………………………………………………………………………………..……………………تیم لیست 

 16…………………………………………………………………………………………………………….………………………بازیکن مربی
  ثانیه 24 مسئول

 57……………………………………………………………………………………………………………..………………………وظایف 
  مصدومیت

 15 ………………………………………………………………………………………………………….…………………………بازیکن
 54 ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………داور 
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2020ژوئن   

 54 ……………………………………………………………………………………………………………………………زیان و سود مفهوم
   اجرایی مقررات
 42 …………………………………………………………………………………………………………….……………………………تعریف

 48و8 ………………………………………………………………………………………………………..………………………ریباند  مکان
  منشی
 54………………………………………………………………………………………………………..……………………………وظایف 

 8 …………………………………………………………………………………………………….………………………………ثانیه 3 منطقه
 8 ………………………………………………………………………………………….………………………………امتیازی  سه گل منطقه

  داوری  میز
 52………………………………………………………………………………………………………………………………………تعریف

 52 ………………………………………………………………………………………………………………………………متحدالشکل
 11 ………………………….……………………………………………………………………………………………………………میزمنشی

 14 ……………………………….……………………………………………………………………………………………………………ناخن
  ناظر 

 52………………………………………………………………………………………………………………………………………تعریف
 53……………………………………………….……………………………………………………………………………………گزارش

 8 …………………………………………………………………………………………………………………………………………دایره نیم
 No-charge ………………………………………………………………………………….………………………………… 39 دایره نیم

 10 ………………………………………………….…………………………………………………………………………………تعریف 
 40 ……………………………………………………….………………………………………………………………………………دادن هل

 13 …………………………………………………..………………………………………………………………………………تیم  همراهان
 19 ……………………………………………………………………………………………………………………………بال جامپ وضعیت
 47 ………………………………………………..………………………………………………………………………………جریمه وضعیت
 47 …………………………………………………………………………………………………………………تیمی خطای جریمه وضعیت
 47……………………………………………….……………………………………………………………………………ویژه های وضعیت

  اضافه  وقت 

 17 ……………………………………………………………………………………………………………………………………اینتروال
 17 …………………………………………………………….…………………………………………………………………………پایان 

 17 …………………………………………………………..…………………………………………………………………………تعریف
  نگهدار وقت
 55………………………………………………………………………………………………………………………………………وظایف 

 13 …...…………………………………………………….………………………………………………………………………………هد بند.
  یونیفرم 

 52 ………………………………………………………………………………………………………………داوران و سرداور داوران،
 13 ………………………………………………………….…………………………………………………………………………بازیکن

 52 ………………………………………………………………………………………………………………………………داوران میز
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