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 بنام خداوند جان و خرد
 

 طرح

 در بسکتبال امتیازی ۴تاب پر

  

 مقدمه

در مندان زیادی علاقه میلادی ابداع شد و 1981که در سال است  ، جذاب و هیجان آوریگروهی هایبسکتبال یکی از ورزش

خصوصیاتی چون آمادگی جسمانی،  .بازیکنان باید دارای سرعت عمل و تحرک بسیار باشند در این ورزشسراسر جهان دارد. 

 این بازی ؛دهنددقت و همچنین ابتکارات و فنونی که ورزشکاران از خود بروز می ،، گذشت، سرعتگروهی وقت شناسی، کار

شود. قطعاً بازی های فردی و تیمی باعث جذابیت هر چه بیشتر آن میمهارت. نمایدآن را لذت بخش میو  را مفرح و شاد

به  مختلف برای رسیدنهای ها و تاکتیک، تکنیکهاها درون زمین از روششود که تیممی جذابتر و محبوبتری بسکتبال زمان

 .پیروزی استفاده کنند

 پرطرفدارترین ورزش های جهان

بشرح  در سراسر جهان و تعداد تقریبی هواداران آنها هاورزش ترین محبوب و هترینب موجودهای برآوردها و تخمینبر اساس 

  باشد:ذیل می

       هوادارمیلیارد   ۴   فوتبال              -1

 میلیارد هوادار   5/2            کریکت   -2

   میلیارد هوادار  2    هاکی روی چمن  -3

  میلیارد هوادار  1             تنیس -۴

 میلیون هوادار       899     والیبال       -5

 میلیون هوادار 975   تنیس روی میز    -6

 میلیون هوادار در جهان 528   بسکتبال        -7
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میلیون هوادار به خود  925رتبه هفتم ورزشهای پُرطرفدار دنیا را با حدود شود ورزش بسکتبال همانگونه که ملاحظه می

 اختصاص داده است.

و زیباتر شدن  ، جذابترترقوانین خود را جهت هر چه صحیح از چند گاهیهر  «فیبا»فدراسیون بسکتبال از آنجا که 

با هدف جذابتر شدن و هیجان  امتیازی 4پرتاب بَر پرتاب یا قرار دادن اَ پیشنهاد ؛دهدتغییر میبازنگری و بعضاً بسکتبال 

 امتیازی ۴افزودن پرتاب ذکر است درخواست  قابل. شودداده می ،این ورزش پر طرفدارو برقراری عدالت ورزشی انگیزتر شدن 

های و بسیاری از مربیان، اساتید و اسطوره NBAبسکتبال از جمله معتبر های از لیگ برخیاز سوی  به قوانین بسکتبال،

اسطوره بسکتبال جهان در این خصوص  کسونجفیل به عنوان مثال . مطرح استمطالبه عنوان یک بسکتبال دنیا نیز به 

 ورزش هایبرترین از یکی برد لریو یا « باشیم؟ نداشته متر ده بالای فواصل برای امتیازی ۴ پرتاب خط چرا»گوید: می

 فکر آن اندازیراه دربارۀ باید NBA و است خوبی ایدۀ این»گوید: میامتیازی  ۴در خصوص پرتاب   بیستم قرن در بسکتبال

 ود،شجان بیشتر بسکتبال میت و هییعلاوه برآنکه موجب جذاباین امر امتیازی معتقدند،  ۴در واقع طرفداران پرتاب  .«کند

صورت امتیازی  4های پرتابهرچند اظهار نظرهای زیادی در خصوص . استیهای یکطرفه زراهی برای برون رفت از با

این قانون ارائه نشده و این امر موجب توقف آن شده اجرایی کردن راهکار قابل قبولی برای گرفته ولی تا کنون 

 امتیازی است.  ۴های در واقع پیشنهاد اینجانب چگونگی اجرایی کردن و امتیاز دهی پرتاب. است

امتیازی طرفداران  ۴شایان ذکر است پرتاب 

-زیادی در سراسر جهان دارد که از آن جمله می

، جهان بسکتبال اسطورهتوان به فیل جکسون 

های ورزش بسکتبال در یکی از برترینلری برد 

نان یکی از بهترین بازیک کری استفن، بیستمقرن 

 اشاره کرد. و... NBAحال حاضر 

 

 نحوه امتیاز دهی
در در نظر گرفت.(  1توان دایره وسط زمین پیوست) ناحیه خاص را میخاص  یا نواحیاز ناحیه های چهار امتیازی پرتاب 

قبل از آنکه نحوه امتیاز دهد. میهیجان و زیبایی زیادی به بازی  ،زمان معمول بازی و منطقه چهار امتیازی در وقت طلایی

 گفته هاییابپرت به پرتاب اَبَر داشته باشیم. « پرتاب اَبَر»بدنیست تعریفی از واژه  ،تشریح شودامتیازی  ۴های پرتابدهی 

موفق باشد )در وقت معمول،  ،چنانچه ابر پرتاب .شود انجام حریف تیم سبد به ناحیه )های( خاص از که شودمی
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دادن یک  شود.می حریف اضافهتیم  هایامتیاز بهیک امتیاز  () در غیر اینصورتو  شودلحاظ می چهار امتیاز مثبت( 

  جلوگیری شود.امتیازی  ۴رویه های بیشود از پرتابهای ناموفق موجب میامتیاز به تیم حریف در پرتاب

یک دقیقه و شوت(  ساعت شدن خاموش با )همزمانثانیه آخر کوارترهای اول، دوم، سوم  24های ناموفق در ابر پرتاب تبصره:

شود. امتیازی به تیم حریف داده نمیامتیاز و پرتاب ناموفق،  4پرتاب موفق است. یعنی، از قاعده بالا مستثنیچهارم  پایانی کوارتر

فقط برای ابر  .گوئیممی وقت طلاییکه اصطلاحاً به آن ثانیه(  69ثانیه و یک  2۴)سه از کل بازی ثانیه  132در مجموع 

 شود.های ناموفق امتیازی به تیم حریف داده نمیامتیاز محاسبه و در ابر پرتاب ۴های موفق پرتاب
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 (1)پیوست  شود:میترسیم و یا بصورت کمان موازی خط عرضی زمین  ،امتیازی ۴خط 

شود. بر اساس جدول زیر محاسبه می امتیازی، ۴خط  فاصله

از آنجا که  ها مختلف متفاوت است.امتیازی برای لیگ 3فاصله خط شود همانگونه که در جدول مشاهده میبدنیست بدانیم 

 استفاده شده است. 1126از ضریب  نیز در نظر گرفته شده، در اینجا 8119فاصله       در 

  1.62 امتیازی   4امتیازی = فاصله خط  3فاصله خط 

 لوگو لیگ امتیازی 3فاصله خط  ضریب عددی امتیازی ۴فاصله خط 

 متر   7.20   1521 متر 7587 ≈  6.7
 آمریکا مدارس

(high schools)  

 دانشگاهها متر   7.20   1521 متر 7.71 ≈  7..6
 

 متر   7.67   1521 متر 5.80 ≈  5.7
  زنان آمریکا

(WNBA) 
 

 متر   7.67   1521 متر 5.80 ≈  5.7
  ایحرفهبسکتبال 

(FIBA) 

 

 متر 7.12 ≈  9..

    فاصله در
 NBA متر  6.0۴   1521

 

برای  اشاره شده و فکری  یا تغییر ابعاد زمین بازی و شایان ذکر است در پیشنهادهای پیشین تنها به فاصله پرتاب از سبد

ای اشاره ،در هیچ یک از پیشنهادهای داده شده نشده بود. ،باید پرداخت شودتوسط تیم پرتابگر های ناموفق و تاوانی که پرتاب

متیاز به ، دادن انشده است. در واقع ویژگی منحصر بفرد این پیشنهاد های ناموفقبرای ابر پرتاب دادن امتیاز به تیم حریف،به 

 های ناموفق است.برای ابر پرتاب تیم حریف
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 دستاوردها

در زیر به تعدادی از  .دارد آنبردن تعداد هواداران  بالاو بسکتبال دستاوردهای زیادی برای توسعه  یپیشنهادطرح اجرای 

 :شوداشاره می طرحدستاوردهای 

 جذابتر کردن و بالاتر بردن هیجان بازی بسکتبال  -1

ها داده و موجب بالا رفتن تعداد هواداران این ورزش ت بسیاری را به تماشاچیان و تیمیجذاب ، هیجان وابر پرتاب

    شود.می

 رقراری عدالت ورزشی بویژه برای برخی کشورهاب -2

ورها این کش لذا. از نظر ژنتیکی مردمان برخی کشورها مثل مالزی، اندونزی و... از قد و قامت بالایی برخوردار نیستند

در بسکتبال حرفی برای گفتن ندارند. این طرح به عدالت ورزشی در کشورها کمک  جمعیت جهان( %۴9ه )قریب ب

   (2)پیوست  کند.می

 در ابر پرتاب بالا بردن مهارت فردی بازیکنان -3

. با گیردمورد توجه قرار می -جایگاه خاصی برای آن قائلند NBAالبته در –ها کمتر به عنوان یک حرکت ابر پرتاب

 گیرد.اجرایی شدن این پیشنهاد نیاز به مهارت ابر پرتاب بشدت مورد توجه قرار می

 در دقایق پایانی بازیبویژه حاشیه امنیت  پائین آوردن -4

ا تتواند تاثیر شگرفی بر نتیجه بازی داشته باشد. لذا تیمها نهایت سعی خود را می امتیازی ۴از آنجا که دو پرتاب 

 .آخرین لحظه خواهند داشت

 ایجاد تنوع در ضوابط و قوانین بسکتبال -8

 های خود را به نمایش بگذارند.گردد ورزشکاران دیگری بتوانند قابلیتایجاد قوانین جدید در برخی موارد موجب می

 شوند.ای جدیدی به دایره شمول آن ورزش اضافه میدر برخی موارد نفرات حرفه

 بالا بردن ریسک در ابر پرتابهای بسکتبال -1

همراه را به یک امتیاز به تیم حریف اهداء ،امتیازی، پرتاب ناموفق علاوه بر امکان از دست دادن توپ ۴های پرتاب در

 .دارد

 بسکتبال های یکطرفه دربرون رفت از بازی -7

ردن وارد کعلاوه بر دستاوردهای فوق، اجرایی شدن پیشنهادی از سوی کشور عزیزمان در بسکتبال دنیا و همچنین شایان ذکر است؛ 

 است. قابل توجه ی بسیاردستاورد (GOLDEN TIME)و وقت طلایی   (SUPER SHOOT)دو اصطلاح ابر پرتاب

 طرح پیشنهادی از:ایده  و 
  شیرکوندمینا   –مهندس اکبر شیرکوند            
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      ای م ف        ت ا 
http://www.fiba.basketball/rankingmen 

میان ین  د 
https://fa.wikipedia.org/wiki 

ج  ی  
https://rotbe .com/country-ranking 

نا    ور  رتبه   ور 
           

   آمریکا متحده ایا ت                  

   اس انیا                 

   استرالیا                 

آرژانتین                     

فرانسه                     

   /     ,   ,                              

م ف        ت ا  ا     ای  
نا    ور  ج  ی  میان ین  د رتبه   ور 

چین                         

    هند                    

بولیوی                       

مالزی                       

اندونزی                     

   /   ,   ,   ,                              

 


