
 
 :بازي متوقف شود  به دلیل اگر 

 خطا یا تخلف مدافع ( شامل اوت نمی شود) •

 هر دلیل قانونی توسط مدافع مانند مصدومیت •
 واگذار شود، اگر پرتاب به داخل اجرا شود از : تیم قبلیو مالکیت توپ هم به 

 ریست می شود 24زمین دفاعی : شات کالك به  -

 زمین حمله :   -

   ادامهباشد بدون ریست از همان زمان توقف  14اگر شات کالك در زمان توقف باالتر از      *                   
                                     پیدا می کند.                          

 ریست شود. 14باشد می بایست به  14اگر شات کالك در زمان توقف کمتر از      *                  
 :ر بازي متوقف شود به دلیل اگ

 خطا یا تخلف مهاجم ( شامل اوت هم می شود) •

 مالکیت نوبتی •

 واگذار شود، اگر پرتاب به داخل اجرا شود از : تیم جدیدو مالکیت توپ هم به 

 ریست می شود. 24زمین دفاعی : شات کالك به  -

 ریست می شود. 14زمین حمله : شات کالك به  -
                                

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

روي شات کالك  ثانیه 14ه با زمین حمل throw-in line، از  خطاي غیرورزشییا  دیسکالیفه خطايپرتاب به داخل بعد از 
 انجام می شود.

                                 
 
 
 
 

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

 اعالم می شود و پرتاب به داخل اجرا می شود از : مدافعزمانی که خطاي فنی بر علیه 

 ریست می شود 24زمین دفاعی : شات کالك به  -

 زمین حمله :  -

   ادامه زمان توقفباشد بدون ریست از همان  14اگر شات کالك در زمان توقف باالتر از     *                   
                                     پیدا می کند.                          

 ریست شود 14باشد می بایست به  14اگر شات کالك در زمان توقف کمتر از *                

 
 
 

 اعالم می شود و پرتاب به داخل اجرا می شود از : مهاجمه خطاي فنی بر علیه زمانی ک

 پیدا می کند. زمان توقف ادامهزمین دفاعی : شات کالك از  -

 زمین حمله :  -

                                     پیدا می کند. ادامه زمان توقفز همان اباشد  14از  کمتراگر شات کالك در زمان توقف     *                   

 ریست شود. 14باشد می بایست به  14 باالياگر شات کالك در زمان توقف      *                

 
 
 
 
 
 

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

ثانیه 24اصول   



 اختیار دارد تایم زمین دفاعی اش دقیقه پایانی کوارتر چهارم یا وقت اضافه تیمی که مالکیت توپ را در 2اگر در  
 زمین حمله از سر throw-in lineبگیرد ، بعد از تایم استراحت مربی تیم باید تصمیم بگیرد بازي از  استراحت 
 : گرفته شود یا زمین دفاعی 

 توپ متوقف شده باشد و پرتاب به داخل اجرا شود از : اگر بازي به دلیل اوت شدن •

 پیدا می کند. زمان توقف ادامهشات کالك از  زمین دفاعی :    -
 زمین حمله : -

                                     پیدا می کند. ادامه زمان توقفباشد از همان  14کمتر از اگر شات کالك در زمان توقف     *                 

 ریست شود. 14باشد می بایست به  14باالي اگر شات کالك در زمان توقف     *                
 

 متوقف شده باشد و پرتاب به داخل اجرا شود از : ( شامل اوت نمی شود)اگر بازي به دلیل خطا یا تخلف  •

 ریست می شود. 24زمین دفاعی : شات کالك به  -

 ت می شود.ریس 14زمین حمله : شات کالك به  -
 تایم استراحت توسط تیمی که کنترل جدید را بدست آورده ، گرفته شود و پرتاب به داخل اجرا شود از : •

 ریست می شود. 24زمین دفاعی : شات کالك به  -

 ریست می شود. 14زمین حمله : شات کالك به  -
                         ************************************************* 

 :بعد از برخورد توپ به سبد حریف ، چنانچه 
  14شات کالك به توپ را در اختیار داشته ، مجددا کنترل توپ را بدست بیاورد،  مالکیت قبالتیمی که   •

 ریست می شود
 ثانیه ریست می شود. 24شات کالك به توپ را بدست آورد  مالکیت جدیداگر حریف  •

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

 
 

 شود، چنانچه :اگر بعد از رهاشدن شوت ، مدافع در زمین دفاعی اش مرتکب خطا روي یکی از مهاجمین 
 محدودیت خطاي تیمی مدافع تمام شده باشد دو پرتاب آزاد به مهاجمی که خطا روي او انجام شده واگذار می شود. •

 روي شات کالك به تیم مهاجم واگذار ثانیه 14ب به داخل با محدودیت خطاي تیمی مدافع تمام نشده باشد ، پرتا •

 می شود. 
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