
 

 

 

 

 

 نفره فیبا قوانین رسمی بسکتبال سه

 

 

 

 

 2022 ویرایش

 

 : فروغ برزمینیترجمه

 



 ترجمه: فروغ برزمینی  نفره فیبا قوانین رسمی بسکتبال سه

1 

 

 

 زمین بازی و توپ  .1

 

متر  15نفره  بسکتبال سه زمین استاندارد برای بازی .شود با یک سبد انجام مینفره  بسکتبال سه بازی در یک زمین 1-1

( 75/6خط دو امتیازی ) ،متر( 80/5باید خط پرتاب آزاد )نفره  بسکتبال سهزمین  .است متر )طول( 11در )عرض( 

عادی از زمین بسکتبال  گاهی یک نیمه ممکن است .داشته باشددر زیر سبد  "شارژ بدون "طقه نیم دایره و من

 .داستفاده شو

 .استفاده شود نفره بسکتبال سهتوپ های سنی/جنسیت باید از  در تمامی رده 1-2

  :توجه

در صورت  -زمین كرد؛ عالئم و خطوط زمین برگزار نفره بسکتبال سه توان میدر هر مکانی ، ای غیرحرفهدر سطح  1-3

مشخصات فوق به  فیبانفره  اما در مسابقات رسمی بسکتبال سه .سازگار باشدباید با فضای موجود  -هااستفاده از آن

   انضمام ساعت شوت، دستگاه تخته و حلقه و ادوات ایمنی آن موجود باشد

ای  های قاره جام سال(، 23سال و زیر  18)زیر نفره  های جهانی بسکتبال سه جام المپیک، نفره بسکتبال سه مسابقات 1-4

بانوان، مسابقات رسمی فیبا  سریچلنجر و  مسابقات، سال، تور جهانی 23زیر  های سال(، لیگ ملت 17)شامل زیر 

  .شوند سه نفره محسوب می

 

 ها  تیم .2

 .( داشته باشدضیتعو کنیباز 1و  نیدر زم کنیباز 3) کنیباز 4از  شیب دینبا میهر ت

 .ستیمجاز ن نیاز راه دور خارج از زم یگریمرب ای تعویض یصندلروی  یباز نیدر زم یمربحضور توجه: 

 

 داوران مسابقه .3

 .كنند یرا اداره م یباز ناظر کیدر صورت وجود و  زیمبرای داور نفر  3، در زمین داور 2حداكثر 
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  .ای الزم به اجرا نیست در رویدادهای غیرحرفه 3ماده توجه: 

 

 آغاز بازی .4

 .خود را گرم كنند یهمزمان قبل از باز دیبا میهر دو ت  4-1

تواند مالکیت توپ را در  می پرتاب سکه شود،تیمی كه برنده  .پرتاب سکه باید مالکیت اولیه توپ را مشخص كند 4-2

  .ابتدای بازی یا در وقت اضافه انتخاب نماید

 .تواند شروع شود ینم یبازنداشته باشد،  نیدر زم یآماده باز کنیباز 3ها حداقل  میاز ت یکیاگر  4-3

 .ستین یاجبار ای غیرحرفه یدادهایرو یبرا 3-4 ماده :توجه

 

 یده ازیامت .5

 دارد. امتیاز 1 )منطقه فیلد گل یک امتیازی( هر پرتاب درون قوس 5-1

 دارد. امتیاز 2 )منطقه فیلد گل دو امتیازی( قوس بیرونهر پرتاب  5-2

 دارد.امتیاز  1موفق هر پرتاب آزاد  5-3

 

 یباز کی/برنده یزمان باز .6

 .های آزاد متوقف شود های توپ مرده و پرتاب ساعت بازی باید در موقعیت ست.دقیقه ا 10بازی معمولی زمان  6-1

  به جریان بیفتد: باید دوبارهدر چند صورت  ساعت بازی

 گیرد بازیکن مهاجم قرار میدر اختیار زمانی كه توپ تبادل توپ،  هنگام. 

 گیرد اریتوپ را در اخت یبعد حمله میپرتاب آزاد موفق، ت نیپس از آخر. 

  پس از آخرین پرتاب آزاد ناموفق و زمانی كه توپ همچنان زنده است، توپ توسط هر یک از بازیکنان

 .در زمین لمس شود

 "اتمام ناگهانی" این قانون .امتیاز یا بیشتر كسب كند، برنده بازی است 21اولین تیمی كه قبل از پایان وقت بازی   6-2

 .(صادق نیست در زمان وقت اضافهو )كند  بازی صدق می معمول فقط در مورد زمان
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قبل از شروع وقت . قت اضافه دنبال خواهد شدوبازی در ، امتیازات دو تیم برابر باشد معمول بازیاگر در پایان وقت   3-6

ی مسابقه برنده ،امتیاز كسب كند 2اولین تیمی كه در وقت اضافه  .اضافه یک دقیقه زمان استراحت منظور خواهد شد

 .خواهد بود

این جریمه ، با باخت فنی جریمه خواهد شد. دبازیکن در زمین حضور نداشته باش 3تیمی كه زمان شروع بازی با   4-6

 میت یبرا .(استیعنی تیم برنده  win دهنده نشان w) .شود ثبت می w-0یا  w-0در برگه امتیازات به صورت  حالت

 0با  یباز، امتیاز بازنده میت یكه برا یدر حال، مد نظر نخواهد بود. ازیامت نیانگیهنگام محاسبه م یبازاین  جهیبرنده نت

 در یک رویداد دوبار باخت فنی عدم حضور بگیرد، دیسکالیفه خواهد شد.  میت کینظر گرفته خواهد شد. اگر  در ازیامت

همه بازیکنان  دیسکالیفه،دیدگی یا  یا به دلیل آسیب كندزمین ، ترك كه قبل از اتمام بازی به هر دلیلی یتیم  6-5

تواند بین اینکه  ، تیم برنده میفنی نوع دومدر مورد وضعیت باخت  .شود تلقی میباخت فنی  نوع دوم زمین را ترك كند،

 .امتیازش صفر خواهد بودبازنده تیم در هر دو صورت  .انتخاب كندامتیاز را نگهدارد یا باخت فنی ثبت شود، یکی را 

 .خواهد شددیسکالیفه كند، از مسابقات بازی را واگذار مینوع دوم  علت باخت فنی تیمی كه به  6-6

 :هتوج

الزم دید برگزاركننده، طول زمان بازی یا امتیاز الحص رب در دسترس نباشد، بناالزم برای رویداد اگر زمان  .1

است پیشنهاد فیبا هماهنگ كردن طول زمان بازی با امتیاز برد  .گرددبرای پایان بازی تعیین می

 (امتیاز 21-دقیقه 21امتیاز،  15-دقیقه 15امتیاز،  10 -دقیقه10)

 .الزامی نیست ای غیرحرفهبرای رقابت های  6-4ماده  .2

 

 های آزاد خطاها/پرتاب .7

خطای شخصی بازیکنان  .گیرد قرار میپرتاب آزاد در وضعیت جریمه  ،خطا مرتکب شود 6هر تیم پس از آن كه   7-1 

 .(16ی شود )بر اساس مادهها نمیموجب اخراج آن

 :گیرد به بازیکن پرتاب آزاد تعلق میهای مختلف،  حالتاگر خطا بر روی بازیکن در حال پرتاب رخ دهد، بسته به  7-2

  در صورت .گیرد تعلق می آزاد بازیکن یک پرتاب انضمام این كه به به ، گل قبولانجام شود موفق پرتاباگر 

 .گیرد پرتاب آزاد تعلق می 2امین خطای تیمی، به بازیکن  7 ارتکاب به
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 امین خطای تیمی 7اگر  .گیرد پرتاب آزاد تعلق می 1قوس صورت بگیرد، به بازیکن  درون ناموفق اگر پرتاب

 .گیرد پرتاب آزاد تعلق می 2باشد 

  ،گیرد پرتاب آزاد به بازیکن تعلق می 2اگر پرتاب ناموفق در پشت قوس صورت بگیرد. 

 2 ،جریمه اولین خطای غیرورزشی بازیکن .شودخطای تیمی در نظر گرفته می 2 ورزشی و دیسکالیفهغیرخطای   7-3

(  باید دو بازیکنغیرورزشی  ی دوم خطاسکالیفه )شامل تمامی خطاهای دی به .استپرتاب آزاد بدون مالکیت توپ 

 .پرتاب آزاد به انضمام مالکیت توپ داده شود

از خطای تیمی ده به بعد عالوه بر دو پرتاب آزاد، مالکیت توپ  .پرتاب آزاد به همراه دارد 2، ام9و  8و 7خطاهای    7-4

 3-7 و 2-7 بندهای بر و هستاین بند شامل خطاهای غیرورزشی و خطاهای حین انجام شوت نیز  .نیز به همراه دارد

 .شود و اما برای خطای فنی اجرا نمی ارجحیت دارد

 مالکیت پس از پرتاب آزاد، .اجرا شود  بالفاصله دیاب آزاد باپرت. جریمه تمامی خطاهای فنی یک پرتاب آزاد است  7-5

به  یباز .صاحب توپ شد یفن یهنگام اعالم خطا ایداشت  اریشود كه كنترل توپ را در اخت داده یمیت به دیتوپ با

 ادامه خواهد یافت: ریزصورت 

 ثانیه برگردد 12به  دیبا فیحر ی، ساعت شوت برارخ داده باشد یفن یخطا یدفاع کنیتوسط باز اگر. 

 ابدی یاز زمان توقف آن ادامه م میآن ت ی، ساعت شوت برارخ داده باشدتهاجم  میتوسط ت یفن یاگر خطا. 

 .شود خطای مهاجم با پرتاب آزاد جریمه نمیتوجه: 

 

 شود چگونه با توپ بازی می .8

 به استثنای زمانی كه مالکیت توپ هم دارند( موفق یا آخرین پرتاب آزاد موفق )پس از هر پرتاب  8-1

 نه از پشت خط انتهایی زمین( با دریبل یا  یکی از بازیکنان تیمی كه گل خورده است، باید توپ را از زیر حلقه(

 .پاس از داخل زمین مستقیما به باالی قوس زمین منتقل كند

  زیر حلقه را ندارد توپ در منطقه نیم دایره نوشارژ برایبازیکن مدافع اجازه بازی. 

به استثنای زمانی كه مالکیت توپ به همراه داشته باشد( بازی ناموفق یا آخرین پرتاب ناموفق ) به دنبال هر پرتاب  8-2

 شود:  به شکل زیر دنبال می
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 تواند بدون بردن توپ به خارج از قوس بازی را ادامه دهد  اگر بازیکنان مهاجم توپ را ریباند كنند، بازی می

 .و امتیاز كسب كند

 با پاس  اگر بازیکنان مدافع توپ را ریباند كند باید برای ادامه ی بازی توپ را به پشت قوس منتقل كند(

 .دادن یا دریبل زدن(

 .توپ دزدی نماید یا توپ را بالك كند باید با پاس یا دریبل توپ را به پشت قوس منتقل كنداگر بازیکن مدافع   8-3

 .شودآغاز می بین مدافع و مهاجم، باالی قوس شوت بعد از هر توپ مرده، با تبادل توپمالکیت توپ   8-4

 .زمانی بازیکن باالی قوس قرار دارد كه هیچ یک از پاهای او درون یا روی خط قوس قرار نگرفته باشد  8-5

در اختیار آخرین تیمی كه مدافع بوده است،  مالکیتتبادل توپ و با در موقعیت توپ مشترك )جامپ بال( بازی   8-6

 .گردد میبازثانیه  12 نیز به ساعت شوت .یابد ادامه می

 

 اتالف وقت .9

 .شود )به معنی عدم تالش برای كسب امتیاز( تخلف محسوب می ،اتالف وقت به معنای امتناع از بازی فعال  9-1

ثانیه فرصت  12اگر زمین بازی به ساعت شوت مجهز باشد، یک تیم برای اقدام به شوت برای رسیدن به امتیاز   9-2

)چه در تبادل توپ، چه پس از به  شود شوت شروع می ، ساعتدگیرقرار  مهاجم از زمانی كه توپ در اختیار بازیکن .دارد

 .(مدافعكردن توپ از زیر حلقه توسط ثمر رسیدن امتیاز و جمع 

پهلو به سبد  ای پشت داخل قوس را با بلیدر ایتوپ را نگه دارد  دی، نباخروج از قوس، پس از یتهاجم کنیباز  9-3

 .انجام دهد یمتوال هیثان 3از  شیب

 داورانبه سبد حمله كند، كه توجه: در صورتی كه زمین مجهز به ساعت شوت نباشد و تیمی به اندازه كافی تالش نکند 

ها  باز كردن دست باید به آنبلند و با  یبا صدا .تیم مهاجم را از زمان باقیمانده مطلع سازند ،ثانیه آخر 5با شمارش  

 عالمت دهند. 
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 تعویض .10

تواند  یم یضیتعو کنیباز .كنند ضیتعو ،پرتاب آزاد ایتوپ  تبادلقبل از  مرده است، كه توپ یحق دارند زمان میهر دو ت

ها  ضیتعو .شود یوارد باز ،استو زمان بازی متوقف كه توپ مرده  یدر حال ،زیم ای زمین نداورابه  یبدون اطالع قبل

 یست.ن ی از سوی داوران زمین و میزاقدام چیبه ه یازیانجام شوند و ن یانیتوانند در پشت خط پا یفقط م

 

 زمان استراحت .11

كه زمان  پرتاب آزاد ایقبل از تبادل توپ تواند  یم یضیتعو ای کنیهر باز .تعلق داردزمان استراحت  یک میبه هر ت 11-1

 .كند زمان استراحت، درخواست بازی متوقف است

یا مسابقاتی كه برگزاركننده به صورت نفره  بسکتبال سه ها، در مسابقات رسمیعالوه بر زمان استراحت تیم 11-2

ت در اولین فرصتی كه این دو زمان استراح .یافت خواهدزمان استراحت تلویزیونی اختصاص  2 ،مستقیم تصمیم گیرد

 .شودساعت بازی اعالم می 59/6و  59/3 ، بعد از زمانتوپ مرده شود

 .ثانیه است 30هر زمان استراحت  11-3

 

 ویدیوئی بازبینیاستفاده از  .12

 بازبینی ستمیس کیاز تا پیش از امضای برگه منشی ، مسابقاتناظر  دییدر صورت وجود و تأهستند،  مجاز داوران 12-1

 استفاده كنند: در موارد زیر( IRS) سریع

 یساعت شوت در هر زمان از باز ای یهرگونه اختالل در ساعت باز ای ازیثبت امت. 

  ازیامت 2 ای 1پرتاب  نیا نکهیا ای ه استبه موقع انجام شد یمعمول یزمان باز انیدر پا پرتاب گل شده نیآخر 

 .شود یمحسوب م

  وقت اضافه ای پایانی وقت معمول هیثان 30 درهر اتفاقی. 

 زیآم در هرگونه اقدام خشونت میت یمشاركت اعضا ییشناسا 

  نفره سه بسکتبال یرسم نیدر قوان ییاجرا طبق مقررات میت کیتوسط  بازبینیدرخواست. 
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آخرین شوت تواند مورد بازبینی قرارگیرد:  داوری، به كمک بازبینی فیلم رسمی موارد زیر همواره می بدون پیش  12-2

 .ی استامتیاز 2بوده یا  یامتیاز 1آخرین شوت در زمان قانونی رها شده یا اینکه ، رها شده

و در صورت  ی( و تور جهانبزرگسالرده سنی )فقط در  ی، جام جهانکیالمپ مسابقاتفقط در  بازبینیدرخواست نکته: 

 .است ریامکان پذسیستم بازبینی سریع مقررات مربوطه و با توجه به در دسترس بودن  ینیب شیپ

 

 مراحل اعتراض .13

زمانی كه یک تیم معتقد است تصمیم داور یا اتفاقات دیگری كه در طول بازی رخ داده است باعث متضرر شدن  13-1

 : ، ازجملهآن تیم شده است

 ه استاصالح نشد داورانكه توسط شوت ساعت  ای یسنج ، زمانیازدهیدر امت ییخطا. 

 یعدم انجام باز ای یری، از سرگقی، لغو، تعوباخت فنیبر  یمبن یمیتصم. 

 تصدیق نتایج.مربوط به  نینقض قوان 

 .ردیقرار گ میتصممعیار  توانند یم یرسمیی وئدیومحتوای ، تنها میت کیدر اعتراض  13-2

 : طی شود ریروند ز دیاعتراض با کی ،بودن رشیقابل پذ یبرا 13-3

 را در  اعتراض لیاز دال یكتب حیو توض كندامضا  یباز انیرا در پا امتیازات باید برگه سریعمعترض  میت کنیباز

 .كند ارائه  ،را امضا كنند داوران آنكه  نیقبل از ا پشت برگه امتیازات،

  بازگردانده نخواهد  ،و در صورت از دست رفتن اعتراض باید پرداخت شود کایدالر آمر 200در هر اعتراض مبلغ

 شد. 

قبل از  دیبا، (معرفی شود دادیقبل از رو ها میبا ت یفناین امر باشد و در جلسه كه مسئول  یفرد ای)مسابقات ناظر  13-4

و  شود ینظر گرفته مهمانند متن قانون در او  میتصم .، به اعتراض رسیدگی كندیبعد یحذف گروهی یامرحله آغاز 

مطابق با مقررات  تواند یم تصدیق نتایجمربوط به  ماتیتصم ،حال نیبا اخواهد گرفت. قرار ن یسو برر ینیمورد بازب

 .ردیقرار گبررسی مورد درخواست  ییاجرا 

تنها در ، (معرفی شود دادیقبل از رو ها میبا ت یفناین امر باشد و در جلسه كه مسئول  یفرد ای)مسابقات ناظر  13-5

واضح و قابل استناد مبنی بر این وجود دارد كه اگر اشتباه رخ صورتی می تواند نتیجه مسابقه را تغییر دهد كه مدرك 



 ترجمه: فروغ برزمینی  نفره فیبا قوانین رسمی بسکتبال سه

8 

 

داده، وجود نداشت، نتیجه تعویض می شد. در صورتی كه یک اعتراض پذیرفته شود بجز در مورد صالحیت نتایج و منجر 

 كه برنده تغییر كند، بازی مساوی اعالم شده و یک وقت اضافه برنده را معین خواهد كرد.  به این شود 

 

 هارده بندی تیم .14

 بندی نهایی مسابقات )بجز جدول رده بندی تورها( قوانین زیر حاكم است.  هم در مرحله گروهی و هم در رده

 بندی خواهند شد: رده، امتیازات برابر داشته باشند، به شکل زیر اند دهیها رس مرحله از رقابت کیكه به  ییها میاگر ت

  (برابر نیست نسبت برد به بازی ها یبازدر مواردی كه تعداد برد ) ینشتریبتعداد. 

 (مد نظر است در گروه و باخت )فقط برد رودررو برد. 

 (از باخت فنی كسب شده ازاتی)بدون در نظر گرفتن امت میانگین امتیازات كسب شده. 

به برتری خواهد  بندی فیبا باالتر باشد، در رتبهبا كه  یتیم، برسند یبه تساومجددا سه مرحله  نیپس از ا ها میت اگر

  .رسید

 تورهر دو نوع  یبرا دی( باشوند یم فیتعربه هم متصل رویدادهای از  یا در تورها )تورها به عنوان مجموعه یبند رده

)اگر  میت چه توركنند(  جادیا دیجد میت کیبتوانند در هر مسابقه  کنانی)اگر باز کنانیباز؛ چه تور محاسبه شوند

 :است ریبه شرح زتورها  یبند رده .(تا انتهای تور ثابت هستند میت کیدر  کنانیباز

 .رده بندی در تور یا پیش از آن میتواند مبنای ورود به مرحله فینال تور باشد 

  شود. بندی نهایی تور محاسبه می از تور، امتیاز برای جدول ردهدر هر مرحله 

 (ها یکسان نیست نسبت برد به بازی مالك است در مواردی كه تعداد بازیدر تور ) كسب شده برد  ینشتریب. 

 (باخت فنی ازاتی)بدون در نظر گرفتن امت ین امتیاز كسب شده متوسطشتریب. 

 شود. محاسبات فوق در هر مرحله از تور انجام می، برای اجتناب از تساوی دو تیم 

 مرحله اعطا خواهد شد:تور در هر  ازی، امتچند تیم باشدور كننده در ت های شركت فارق از آن كه تعداد تیم

بندی رده

 تورنمنت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17-23 +33 

 1 3 9 10 11 12 14 16 18 20 35 40 45 50 60 70 80 100 امتیاز تور

های در هر مرحله فارق از آن كه تیم مورد نظر در مراحل بعدی حضور دارد یا خیر، انجام  امتیازدهی تور برای تمامی تیم

 خواهد شد. 
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 بندی قوانین سید .15

 صورت نیا ریدر غ، قبل از رقابت( میبرتر ت کنیسه بازامتیاز )مجموع  شوند بندی می بر اساس رتبه تیمی، سید ها میت

 .خواهد شد نییتع یطور تصادف به یبندقبل از آغاز رویداد سید، باشدتیم مساوی دو اگر امتیازات 

 .شود میجام ها ان ونیفدراسنفره  بسکتبال سه یبند براساس رتبه دیبا یبند سید، یمل یها رقابت درنکته: 

 

 دیسکالیفه .16

 کنیباز .شود )دیسکالیفه( محروم یازاز ادامه ب دیشود، با یمجریمه  یرورزشیغ یخطا 2با  کنیباز کیكه  یهنگام

، عالوه بر آن .محروم شودها  یک بازی و از كل رقابتاز  شتریممکن است بتوسط برگزاركننده  ،یمحروم از باز

و  یباز و بر هم زدن روال ، تداخلیپرخاشگر، یکیزیف ای ی، كالمزیاعمال خشونت آمدارای  کنانیباز دیبرگزاركننده با

در هنگام ارتکاب چنین رفتارهایی،  .را محروم كند (نامه داخلی فیبا آیین 4)كتاب  فیبا نگیضد دوپ نینقض قوان

و  طی، شرادادیرو یچارچوب قانونحق دارد در  بایف .برگزاركننده اختیار دارد كه كل تیم را از ادامه مسابقات محروم كند

 در نظر گیرد.  16محرومیت دیگری برای ماده هرگونه فیبا  یمقررات داخل و play.fiba3x3.comضوابط 

  

 سال 12زیر  سنی ردهتطبیق قوانین برای  .17

 : شود یم هیتوص سال 12 ریزسنی رده برای  ریز موارد

 .ابدیكاهش  متر 60/2 سبد بهارتفاع  در صورت امکان، •

 .است یبرنده باز ،زند یكه در وقت اضافه گل م یمیت نیاول •

 5شمارش  توسط دیباداوران حمله به سبد تالش نکند،  یبرا یبه اندازه كاف یمیاگر تاما  .شودناستفاده  وتاز ساعت ش •

 .دهندهشدار به آنها  آخر هیثان
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بجز خطای فنی، خطای غیرورزشی و خطای زمان رهایی شوت، در همه خطاها با تبادل توپ  .شوداجرا ن پرتاب آزاد •

 بازی دنبال شود. 

 .داده نشود زمان استراحت •

-می بنابر صالحدید برگزار كننده ،یاریبه صورت اختزمان بازی درمورد  6 ماده ارائه شده توسط یری: انعطاف پذتوجه

 .تواند اعمال شود

 

 

 پایان 


