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التدقيق الفني: اأ.د. عمر هنداوي
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مع إعالن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل يان، رئيس               
لقراءة، وانطالقاً من دعم      عاماً ل  2016بتخصيص العام   "  حفظه اهللا "الدولة  

صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة                 
، للقراءة من خالل إطالق       "رعاه اهللا "رئيس جملس الوزراء حاكم ديب        

. ؛ لتشجيع القراءة لدى فئة الطالب          "حتدي القراءة العريب    "مشروع   
الرائد يف  حرصت مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم على ترسيخ دورها             

جمال تعزيز مسارات نشر ونقل املعرفة، وإتاحتها لفئات اتمع كافة مبا           
 . فيها فئة ذوي اإلعاقة اليت تعد جزءاً ال يتجزأ من جمتمعنا

ومن خالل شراكتها مع نادي ديب للمعاقني، تسعى املؤسسة إىل              
 الرشيدة، تأكيد دورها اتمعي، واملسامهة بتنفيذ توجيهات قيادة دولتنا  

اليت تدعم فئات ذوي اإلعاقة، وتوفِّر  هلم كلَّ التسهيالت يف ااالت              
وجتسد الشراكة جزءاً   .  كافة، مبا يسهم يف دجمهم مع بقية أفراد اتمع         

من مشاريع املؤسسة لتعزيز مكانة اللغة العربية، ودعم احملتوى العريب             
الذين ال يتقنون اللغة      يف الفضاء اإللكتروين وخاصة لدى األشخاص           

إضافة إىل أنَّ هذا التعاون يؤكِّد على التزام مؤسسة حممد بن             .  اإلجنليزية
 . راشد آل مكتوم  بدورها اتمعي حنو فئات اتمع كافة
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واليوم نضع بني أيديكم حصيلة هذا التعاون من الكتب املترمجة              
املؤسسة على أن تقدم    لقوانني األلعاب الباراملبية الصيفية؛ حيث حترص       

لكم مطبوعاتٍ مبسطةً ودقيقةً ومصممةً بعناية، لتطلعكم على قوانني               
االحتادات الرياضية العاملية يف عددٍ من رياضات ذوي اإلعاقة، وتعرفكم           
بقوانني األلعاب الباراملبية الصيفية باللغة العربية، بشكلٍ يوفِّر املعلومات          

 . آملني أن تعم الفائدةُ على اجلميع. ه األلعاباخلاصة بقوانني هذ

ونشكر نادي ديب للمعاقني على دوره الكبري والداعمِ للرياضات              
والرياضيني من ذوي اإلعاقة، ونعدكم أن يتوسع التعاون مع النادي؛                
ليشملَ مبادراتٍ أخرى متعلقة باملعرفة والتنمية والتدريب يف املستقبل             

 . القريب

 

 مجال بن حويرب                              

 ؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم ملالعضو املنتدب
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 33.......................................................واجباته وسلطاته: املادة السابعة املدرب

 36......................................................................... لوائح اللعب-القاعدة الرابعة 
 36..........................املادة الثامنة وقت اللعب والتعادل يف النقاط واألوقات اإلضافية

 37.....................................................ة واية الفترة أو املباراةاملادة التاسعة بداي
 38.........................................................................املادة العاشرة وضع الكرة

 41...................................................املادة احلادية عشرة مكان الالعب واإلداري
 41.............................................املادة الثانية عشرة كرة القفز واالستحواذ املتبادل

 46.............................................................املادة الثالثة عشرة طريقة لعب الكرة
 47..........................................................املادة الرابعة عشرة السيطرة على الكرة

 48...............................املادة اخلامسة عشرة الالعب يف حالة التصويب على اهلدف
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 50..........................................ىت حيتسب، وقيمته م: املادة السادسة عشرة اهلدف
 51.................................................................املادة السابعة عشرة رمية التماس

 56.............................................................املادة الثامنة عشرة الوقت املستقطع
 60.......................................................................املادة التاسعة عشرة التبديل  

 64.....................................................املادة العشرون خسارة املباراة باالنسحاب
 65.........................................سارة املباريات باإلخفاقاملادة احلادية والعشرون خ

 67........................................................................ املخالفات–القاعدة اخلامسة 
 67...............................................................املادة الثانية والعشرون املخالفات

 67......................املادة الثالثة والعشرون الالعب خارج احلدود والكرة خارج احلدود
 68.................................................................املادة الرابعة والعشرون املراوغة

 70..................)ثالث حركات(املادة اخلامسة والعشرون خطأ مشي دون ارتداد الكرة 
 71.............................................................. ثوان3ٍاملادة السادسة والعشرون الـ

 72..........................................ون العب مراقب مراقبة لصيقةاملادة السابعة والعشر
 72................................................................ ثوان8ٍاملادة الثامنة والعشرون الـ
 74............................................................. ثانية24املادة التاسعة والعشرون الـ

 77....................................................املادة الثالثون إعادة الكرة إىل منطقة الدفاع
 79.....................املادة احلادية والثالثون رفع أو إبعاد العجلتني اخللفيتني عن األرضية

 84.............................................................................. أخطاء-القاعدة السادسة 
 84...................................................................املادة الثانية والثالثون األخطاء
 84...............................................ئ العامة لالحتكاكاملادة الثالثة والثالثون املباد

 97........................................................املادة اخلامسة والثالثون اخلطأ املزدوج
 98..........................................املادة السادسة والثالثون خطأ السلوك غري الرياضي

 100.....................................................املادة السابعة والثالثون خطأ عدم األهلية
 103............................................................املادة الثامنة والثالثون اخلطأ الفين
 108..............................................................املادة التاسعة والثالثون املشاجرة

 111....................................................................... قواعد عامة-القاعدة السابعة 
 111...................................................املادة األربعون مخسة أخطاء على الالعب
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 111..............................................اجلزاء: املادة احلادية واألربعون أخطاء الفريق
 112.........................................................املادة الثانية واألربعون حاالت خاصة
 114.........................................................املادة الثالثة واألربعون الرميات احلرة

 119...........................................املادة الرابعة واألربعون األخطاء القابلة للتصحيح
 124........الواجبات والسلطات:  اإلداريون، إداريو الطاولة، رئيس املباراة-منة القاعدة الثا

 124.............................املادة اخلامسة واألربعون اإلداريون وإداريو الطاولة والرئيس
 125.......................................واجبات وسلطات: املادة السادسة واألربعون احلكم

 127....................................واجبات وسلطات: املادة السابعة واألربعون اإلداريون
 130.......................................واجبات : ربعون املسجل ومساعدهاملادة الثامنة واأل

 133....................................................واجباته: املادة التاسعة واألربعون املؤقت
 135..........................................واجباته:  ثانية24املادة اخلمسون مشغل ساعة الــ
 138..............................................................القاعدة التاسعة نظام تصنيف الالعب 

 138.......................................املادة احلادية واخلمسون نظام نقاط تصنيف الالعب
 140.............................................................................. إشارات احلكام–أ 

 150............................................................................ب ـــ ورقة التسجيل 
 166.......................................................................... إجراءات الشكاوى-ج
 168................................................................................ تصنيف الفرق -د 

 176................................................. الوقت املستقطع من البث التليفزيوين-هـ 
 179.........................................................................................فهرس القواعد
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 17......................................................... امللعب حبجمه الكامل1املخطط 
 18................................................................. املنطقة احملرمة2املخطط 
 19....................................بثالث نقاط/  منطقة إحراز هدف بنقطتني3املخطط 
 20................................................ طاولة املسجل ومناطق التبديل4املخطط 
 25....................................................................اد الكراسي أبع5املخطط 
 85................................................................... مبدأ األسطوانة6املخطط 
 117......................................... أماكن الالعبني أثناء الرميات احلرة7املخطط 
 149................................................................ إشارات احلكام8املخطط 
 150.................................................................. ورقة التسجيل9املخطط 
 153.............................................. اجلزء العلوي لورقة التسجيل10املخطط 
 155......................................... الفرق املسجلة يف ورقة التسجيل11املخطط 
 162............................................................... النقاط احملرزة12املخطط 

 164................................................................................النتيجة النهائية
 166.............................................. اجلزء السفلي لورقة التسجيل14املخطط 
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استخدمت صيغة املذكر، كما يف العب أو مدرب أو           
إداري وغريهم، لإلشارة إىل صيغة املؤنث أيضاً يف مجيع            

لسلة بالكراسي املتحركة، ويفسر ذلك     القواعد الرمسية لكرة ا   
 .على أنه يرجع إىل أسباب عملية فحسب
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 املادة األوىل التعريفات

 لعبة كرة السلة بالكراسي املتحركة 1-1

تلعب كرة السلة بني فريقني يتكون كل منهما من مخسة                  
ق العبني، ويسعى كل فريق إىل تسجيل أهداف يف سلة الفري            

 .املنافس ومنعه من التسجيل

ويتم التحكم يف املباراة من قبل إداريني وإداري طاولة                 
 .ورئيس، إذا وجد، ومصنف

 سلة الفريق وسلة الفريق املنافس 1-2

يف ،  متثل السلة اليت يهاجم عليها الفريق سلةَ الفريق املنافس         
 .دافع عنها الفريق سلة الفريق نفسه يحني متثل السلة اليت

 الفائزة باملباراة 1-3

يعد الفريق الذي حيرز عدداً أكرب من األهداف يف اية وقت             
 .املباراة هو الفائز
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 املادة الثانية امللعب

 امللعب 2-1

هو أرض مسطحة صلبة وخالية من أي عوائق        ملعب كرة السلة    
تقاس هذه  و  )م  15  (وعرضه)  م 28(ويبلغ طوله   )  1املخطط  (

 .لملعباألبعاد من احلافة الداخلية للخطوط احملددة ل

 منطقة الدفاع 2-2

تتكون منطقة الدفاع من سلة الفريق وجزء من لوحة               2-2-1
 عن طريق اخلط    اهلدف داخل امللعب، ويتم حتديد هذا اجلزء      

النهائي الذي يقع خلف سلة الفريق، واخلطوط اجلانبية، وخط         
 .الوسط

 جوممنطقة اهل 2-3

تتكون منطقة اهلجوم من سلة الفريق املنافس وجزء من لوحة            
اهلدف داخل امللعب، ويتم حتديد هذا اجلزء من امللعب عن          
طريق اخلط النهائي الذي يقع خلف سلة املنافس، واخلطوط           
اجلانبية، واحلافة الداخلية خلط الوسط األقرب إىل سلة               

 .املنافس
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 خطوط امللعب  2-4

 سم، وجيب أن    5طوط باللون األبيض وبعرض     ترسم مجيع اخل  
 .ترى بوضوح

 خط احلدود 2-4-1

يحدد ملعب كرة السلة حبدود تتكون من اخلطني النهائيني                
 .واخلطني اجلانبيني

جيب أن تبعد أي عوائق مبا يف ذلك مقاعد بدالء الفريق مسافة              
 .ال تقل عن مترين عن حدود امللعب

تصف وأنصاف دوائر الرميات      خط الوسط ودائرة املن       2-4-2
 احلرة

يتم رسم خط الوسط موازياً للخطني النهائيني ويصل بني نقطتني           
)  سم 15(تقعان يف منتصف اخلطني اجلانبيني وميتد ملسافة             
 .خارج اخلطني اجلانبيني، ويكون جزءاً من منطقة الدفاع

ويتم رسم دائرة املنتصف يف منتصف امللعب بنصف قطر قدره           
قاس من احلافة اخلارجية حمليط الدائرة، وإذا مت دهان         ي)  م1.80(

اجلزء الداخلي من دائرة املنتصف بلون معني جيب أن يكون              
 .نفس اللون الذي مت دهان املناطق احملرمة به

بنصف )  منطقة الرميات احلرة    (كذلك يتم رسم أنصاف الدوائر       
ة ومن  يقاس من احلافة اخلارجية حمليط الدائر     )  م1.80(قطر قدره   

 .نقطة تقع على منتصف خط الرمية احلرة
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خطا الرميات احلرة واملنطقتان احملرمتان وأماكن              2-4-3
 الرميات احلرة داخل امللعب

يتم رسم خط الرمية احلرة موازياً للخط النهائي وتكون حافته               
من احلافة الداخلية للخط النهائي       )   م 5.80(البعيدة على بعد      

تصفه على اخلط الومهي الذي يصل بني       ويقع من )   م 3.60(وبطول  
 .منتصفي اخلطني النهائيني

أما املنطقتان احملرمتان فهما مساحتان من أرض امللعب                
حمصورتان بني اخلطني النهائيني وخطي الرمية احلرة املمتدين           
واخلطوط اليت تبدأ من اخلطوط النهائية للملعب، وتبعد احلافة           

صف اخلطني النهائيني مبسافة    اخلارجية للمنطقة احملرمة عن منت    
وتنتهي عند احلافة اخلارجية خلطوط الرمية احلرة،          )   م 2.45(

ويشكل هذان اخلطان، باستثناء اخلطني النهائيني، املنطقة              
احملرمة، وجيب دهان اجلزء الداخلي للمنطقتني احملرمتني            

 .بلون واحد

تقع أماكن الرميات احلرة داخل أرض امللعب على امتداد                
طقتني احملرمتني، ويظل فيها الالعبون أثناء الرميات احلرة،         املن

 .2ويتم حتديدها على النحو الوارد يف املخطط 

 منطقة إحراز هدف بثالث نقاط 2-4-4

هي )  3 و 1املخططان  (تعد منطقة إحراز هدف بثالث نقاط           
املساحة الكلية للملعب ما عدا املنطقة القريبة من سلة الفريق              
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 : تتحدد وتشمل ما يلياملنافس واليت

خطني متوازيني ممتدين من اخلط النهائي وعموديني           •
عن احلافة الداخلية للخطوط     )  م 0.90(عليه ويبعدان    

 .اجلانبية

مقيسة من  )  م6.75(ترسم نصف دائرة بنصف قطر قدره        •
نقطة عمودية على مركز سلة الفريق املنافس وصوالً           

 .إىل احلافة اخلارجية لنصف القطر

ملسافة بني هذه النقطة واحلافة الداخلية ملنتصف اخلط           تقدر ا 
 .وتتقابل نصف الدائرة مع اخلطني املتوازيني) م1.575(النهائي بـ

ال يشكل خط النقاط الثالث جزءاً من منطقة إحراز هدف بثالث            
 نقاط
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 املنطقة املحرمة

نقاطالخط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثالث

منطقة

مقاعد17

 الفريق

قا

ا

ا

قا
جل

س
امل

ة 
ول
طا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  امللعب حبجمه الكامل1املخطط 

 عد بدالء الفريقمنطقتا مقا 2-4-5

حتدد منطقتا مقاعد بدالء الفريق خارج حدود امللعب على             
 .1اخلطني كما هو موضح يف املخطط 

مقاعد متاحة، يف هذه املنطقة     )  7(جيب أن يكون هناك سبعة       
لألشخاص املصرح هلم بالوجود يف منطقة مقاعد الفريق،            

ون هم املدربون ومساعدوهم والبدالء والالعبون املستبعد        و
ويستخدم مجيع الالعبني الكراسي أثناء اجللوس      .  وأتباع الفريق 
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يف هذه املنطقة، وأي وجود ألفراد خبالف األشخاص                
املذكورين أعاله جيب أن يكون على مسافة ال تقل عن مترين             

 .خلف مقاعد الفريق

 خطا رمية التماس 2-4-6

خارج امللعب عند اخلط اجلانيب     )   م 0.15(يحدد خطان بطول    
 8.325ملقابل لطاولة املسجل، وحبافة خارجية للخطوط تبعد        ا

 . م عن احلافة الداخلية ألقرب خط ائي
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 الرسمية لكرة السلة بالكرا املتحركةقواعد ال 

 19

 

 

 

 

 

 

 بثالث نقاط/  منطقة إحراز هدف بنقطتني3املخطط 

  ثانية24جهاز الـ= 1

 املؤقت= 2

 الرئيس، إن وجد= 3

 املسجل= 4

 مساعد املسجل= 5

 

 امللعب

منطقة مقاعد  مناطق التبديل مناطق التبديل
 × × 1 2 3 4 5 × × بدالء الفريق

منطقة مقاعد 
 بدالء الفريق

منطقة إحراز هدف بثالث نقاط

منطقة إحراز  اجتاه اللعب
 هدف بنقطتني
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خل
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 طاولة املسجل

ميكن وضع طاولة املسجل والكراسي اليت جيلس عليها على                
منصة، ويف حال استخدام منصة فإنه جيب أن حتتوي على مطلع ليسهل              

ص الذين جيلسون على كراسي متحركة،          استخدامها من قبل األشخا     
على اجلانب أو    )  إن وجدوا (وميكن أن جيلس املذيع أو اإلحصائيون          

 .خلف طاولة املسجل

  طاولة املسجل ومناطق التبديل4املخطط 

 املادة الثالثة األدوات والتجهيز

 :جيب توافر األدوات التالية

 :وحدة احلاجز اخللفي وتتكون من •

 لوحات اهلدف  -

 وشبكتني) حترير الضغط(لتني تتكونان من حلقات س  -

 هياكل حلامل لوحة اهلدف متضمناً احلشوة  -

 كرات لعبة كرة السلة •

 ساعة توقيت املباراة •

 لوحة نتائج •

  ثانية24جهاز الـ •

) غري ساعة توقيت املباراة     (ساعة توقيت أو جهاز مرئي           •
 الحتساب األوقات املستقطعة
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وتية خمتلفني يف الصوت     جهازين منفصلني لإلشارات الص     •
 والشدة

 ورقة تسجيل •

 عالمات أخطاء الالعبني •

 عالمات أخطاء الفريق •

 مؤشر تناوب االستحواذ •

 مكان إقامة املباراة •

 ملعب كرة السلة •

 اإلضاءة الكافية •

لالطالع على وصف أكثر تفصيالً حول أدوات كرة السلة بالكراسي           
 . بالكراسي املتحركةاملتحركة، انظر امللحق اخلاص مبعدات كرة السلة

 الكراسي   3-1

 جيب إيالء اهتمام خاص بالكراسي املتحركة، حيث         3-1-1
تعد جزءاً من جسم العب، ويؤدي خمالفة القواعد التالية إىل          

 .منع استخدامها يف املباراة

 جيب أن يرتفع الشريط األفقي الواقي الذي يوضع يف          3-1-2
م عن األرضية     س 11جانب الكرسي مسافة قدرها       /  مقدمة

عند أقرب نقطة أمامية وعلى امتداد طوله، وقد يكون هذا              
الشريط مستقيماً أو منحنياً إال أنه جيب أال يكون حمدباً،               
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األمامية إىل  )  العجالت(ويؤخذ هذا القياس أثناء دفع العجلة       
األمام، ويف حال عدم استخدام هذا الشريط جيب أن يرتفع           

 سم عن األرضية عند أقرب        11سناد القدمني مسافة قدرها      
نقطة أمامية وعلى امتداد طوله، أما يف حال استخدام هذا              
الشريط فمن املمكن وضع السناد خلف الشريط وعلى أي            

 .ارتفاع حبيث ال يلمس األرضية

 جيب أن يصمم اجلانب السفلي من مسند القدمني             3-1-3
حبيث مينع تلف أرضية امللعب، لذا يسمح بتركيب بكرة             

اجلانب السفلي للسنادات حلماية األرضية والعجالت        على  
الصغرية املضادة لالنقالب واليت يتم تركيبها يف اجلزء               

 .اخللفي من الكرسي ألغراض السالمة

 يستخدم جهاز أو جهازان من األجهزة املضادة               3-1-4
لالنقالب عجلتني صغريتني يتم تركيبهما إما يف اإلطار أو             

اخللفي من الكرسي، كما ميكن      احملور اخللفي يف اجلزء      
إضافة العجالت الصغرية اليت تالمس األرضية كثرياً إىل              
الكراسي املتحركة، وجيب أن يقتصر العرض بني العجالت         
الصغرية على املسافة بني اجلزء الداخلي من العجلتني               

وعندما جيلس الالعب على الكرسي ويدفع لألمام       .  الكبريتني
موح ا بني اجلزء السفلي من         فإن املسافة القصوى املس     

 سم، وجيب أال تربز     2العجالت الصغرية وأرضية اللعب هي      
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العجالت الصغرية املضادة لالنقالب حبيث تتجاوز املسحاج   
األمامي الذي يالمس النقاط األخرية للعجالت، وجيب أن           
حيدد هذا التوافق عندما يكون الكرسي يف وضع الدفع                

 .لألمام

ذه الفقرة، يرجى العلم بأن العجالت الصغرية          يف ضوء ه    :مالحظة
 .املضادة لالنقالب ليست هي العجالت نفسها

 جيب أال يتجاوز أقصى ارتفاع لألرضية اجلزء العلوي         3-1-5
من الوسادة، يف حال استخدامها، أو اجلزء العلوي من               

 :منصة املقعد، يف حال عدم استخدام الوسادة

 3.0 - 1.0 سم لالعبني 63

 4.5 - 3.5لالعبني  سم 58

جيب أن تأخذ هذه املقاسات أثناء دفع العجالت األمامية إىل          
 األمام، وأثناء عدم جلوس الالعب على الكرسي

 جيب أن حيتوي الكرسي على ثالث أو أربع                   3-1-6
عجالت، أي توجد عجلتان كبريتان يف اجلزء اخللفي               
 وعجلة أو عجلتان صغريتان يف اجلزء األمامي من الكرسي،         

ويكون أقصى حد لقطر العجالت الكبرية مبا يف ذلك                 
 سم، ويف حالة استخدام كراسي مزودة بثالث         69اإلطارات  

عجالت جيب أن تقع العجلة الصغرية يف منتصف الشريط            
األفقي يف اجلزء األمامي من الكرسي، وميكن إضافة عجلة           
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صغرية ثانية يف اجلزء األمامي من الكرسي، وال يسمح               
أجهزة اإلضاءة اليت تعكس أو تومض على              باستخدام   

 .العجالت أو الكراسي أو العجالت الصغرية

 . يتعني وجود حافة لليد على كل عجلة3-1-7

 ال يسمح باستخدام أجهزة التوجيه أو الفرامل أو               3-1-8
 .التروس على الكرسي

 ال يسمح بأي إطارات أو عجالت صغرية تترك أثراً             3-1-9
 من ذلك العالمات اليت ميكن إزالتها        األرضية، ويستثىن يف  

 .بسهولة

 جيب أال تعرض مساند الذراع وغريها من احلوامل          3-1-10
الداعمة لألجزاء العلوية من اجلسم واليت يتم تركيبها يف              
الكرسي، ما هو وراء خط ساقي الالعب أو جذعه يف وضعية           

 .اجللوس الطبيعية

ة الشريط   جيب أن يبلغ احلد األدىن لسمك حشو          3-1-11
.1  األفقي الذي يقع يف اجلزء اخللفي من مسند ظهر الكرسي         

، وجيب أن تكون مرنة بدرجة تسمح بأقصى        ) ملم 15( سم   5
درجة لعامل املسافة البادئة أن يصل إىل ثلث مسكها                  
األصلي، وقد متتلك احلد األدىن لعامل املسافة البادئة وهو          

وة وبصورة  ، وهذا يعين أنه عندما يتم الضغط بق             %)50(
مفاجئة على احلشو يتعذر على عامل املسافة البادئة جتاوز ما          
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من مسكها األصلي، لذا يلزم استخدام احلشوة         %  50مقداره  
 .للحيلولة دون إحلاق إصابات بالالعبني اآلخرين

 قد يواجه الالعب مشكلة تتعلق بالكرسي خالل املباراة         :1مالحظة  
بح غري آمن، ويف هذه احلالة، يقوم         لدرجة أنه مل يعد يعمل أو أنه أص         

وإذا احلكم بإيقاف املباراة يف الوقت املناسب للسماح للفريق باإلصالح،       
 ثانية أو أقل من وقت إيقاف         50تعذَّر إمتام عملية اإلصالح يف غضون         

 .املباراة جيب استبدال الالعب

 ميكن أن يسقط الالعب من فوق الكرسي دون حدوث           :2مالحظة  
 حتديد الوقت املناسب إليقاف اللعب، جيب أن يعي احلكم           خطأ، فعند 

 .جيداً أن هذا الالعب حيتاج إىل محاية

 

 

 

 

 3.0 - 1.0 بالنسبة لالعبني 4.5 - 3.5بالنسبة لالعبني 

يف مجيع احلاالت يتم قياس االرتفاع من األرضية إىل أعلى نقطة              
 .على منصة املقعد مبا يف ذلك الوسادة يف حال استخدامها

  أبعاد الكراسي5املخطط 
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 املادة الرابعة الفرق

  التعريف4-1

 يصبح عضو فريق كرة السلة مؤهالً للعب مع فريقه               4-1-1
عندما يستويف الشروط اخلاصة باللوائح الصادرة عن اجلهة            
املنظمة للمسابقات متضمنة حدود األعمار بالنسبة للمراحل          

 .العمرية املختلفة

 حيق لعضو الفريق اللعب مع فريقه عندما يسجل امسه           4-1-2
يف ورقة التسجيل قبل بدء املباراة وطاملا أنه مل يستبعد من               

 .املباراة أو يرتكب مخسة أخطاء

 : أثناء وقت املباراة، يكون عضو الفريق4-1-3

العباً عندما يكون موجوداً على أرض امللعب ومؤهالً           •
 .للعب

دما ال يكون موجوداً على أرض امللعب        العباً بديالً عن   •
 .ولكنه يكون مؤهالً للعب

العباً مستبعداً من املباراة عندما يرتكب مخسة أخطاء           •
 .ومل يعد مؤهالً للعب

 أثناء فترة الراحة يتم اعتبار مجيع أعضاء الفريق                  4-1-4
 .املؤهلني للعب العبني
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  القاعدة4-2

 : يتكون كل فريق من 4-2-1

 أقصى، مبا فيهم رئيس الفريق،              العباً، حبد  12 •
 .ومجيعهم مؤهلون للعب

 .مدرب، وإذا أراد الفريق يكون هناك مساعد للمدرب •

مخسة أتباع للفريق حبد أقصى وميكنهم اجللوس على          •
مقاعد الفريق وهلم مسؤوليات معينة مثل املدير               

 .والطبيب واملدلك واإلحصائي واملترجم وغري ذلك

العبني أثناء وقت   )  5(ب مخسة    يوجد على أرض امللع    4-2-2
 .اللعب وميكن استبداهلم

 : يصبح البديل العباً والالعب بديالً 4-2-3

عندما يشري اإلداري لالعب البديل بدخول أرض               •
 .امللعب

عندما يطلب الالعب البديل التبديل من املسجل وذلك         •
 .أثناء الوقت املستقطع أو أثناء فترات الراحة

  الزي الرمسي4-3

 : يتكون زي الالعبني من4-3-1

قمصان بلون واحد من األمام واخللف، وجيب على            •
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مجيع الالعبني إدخال القميص داخل الشورت ويسمح        
قميص وشورت  "  (بالزي املكون من قطعة واحدة       "

 ).قطعة واحدة

) يت شريت (ميكن ارتداء قمصان ذات أكمام قصرية           •
بصرف النظر عن شكلها حتت قميص اللعب، وجيب          

 .ون هذا القميص بنفس لون قميص اللعبأن يك

سراويل أو شورتات مناسبة للعب وبلون واحد من              •
األمام واخللف وليست بالضرورة من نفس لون               

 .القمصان

 يتم ترقيم قمصان أعضاء الفريق من األمام واخللف              4-3-2
 .بأرقام واضحة وبألوان ختتلف عن لون القميص

 :كونجيب أن تكون األرقام واضحة للرؤية وت

 سم على    20األرقام املثبتة على ظهر القميص بطول           •
 األقل

 سم على   10األرقام املثبتة على صدر القميص بطول          •
 األقل

  سم على األقل2األرقام بعرض  •

، 15 إىل رقم    4يتم ترقيم أعضاء الفريق بداية من رقم          •
وحيق لالحتادات األهلية يف مسابقاا السماح بترقيم         



 الرسمية لكرة السلة بالكرا املتحركةقواعد ال 

 29

 أرقام حبيث ال تتعدى رقمنيقمصان الالعبني بأي 

 ال يسمح ألعضاء الفريق الواحد بوضع أرقام متماثلة •

يف حالة وضع أي إعالن أو شعار على القميص جيب             •
 سم على    5أن يكون بعيداً عن رقم الالعب مبسافة            

 .األقل

 على الفريق أن حيتفظ بطاقمني من القمصان على               4-3-3
 :األقل

الفريق (لربنامج أوالً   يرتدي الفريق املذكور امسه يف ا       •
 ).يفضل األبيض(القمصان ذات اللون الفاتح ) املضيف

الفريق (يرتدي الفريق املذكور امسه يف الربنامج ثانياً           •
 .القمصان ذات اللون الغامق) الزائر

إذا اتفق الفريقان على تبديل األلوان فليس هناك                 •
 .مشكلة

 . ال جيوز ألي العب أن يلعب حايف القدمني4-3-4

  أدوات أخرى4-4

 جيب أن تكون مجيع األدوات املستخدمة من قبل              4-4-1
الالعبني مناسبة هلذه اللعبة، وال يسمح بأي أدوات مت                  
تصميمها لزيادة طول العب أو إمكانية وصوله أو بأي طريقة             

 .أخرى تعطيه مزية غري مستحقة
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قد )  عناصر( جيب على الالعبني عدم ارتداء أدوات            4-4-2
 .صابة الالعبني اآلخرينتتسبب يف إ

 :ال يسمح باستخدام ما يلي •

 واقيات األصابع أو اليد أو املفصل أو الكوع أو الرسغ            -
كذلك اجلبائر أو الدعامات املصنوعة من اجللد أو            
البالستيك أو البالستيك الناعم أو املعدن أو أي مادة           

 صلبة حىت ولو كانت مغطاة مبادة ناعمة

جيب تقليم أظافر    ( جروحاً     العناصر اليت قد تسبب       -
 ).اليد

 . ماسكات الرأس الصلبة ومثبتات الشعر واوهرات-

 :يسمح باستخدام العناصر التالية •

 أدوات محاية الكتف وأعلى الذراع أو الفخذ أو أسفل            -
 . الساق إذا كانت مغلفة بدرجة كافية

 . أكمام الضغط اليت حتمل نفس لون القمصان-

 .حتمل نفس لون السراويل جوارب الضغط اليت -

 . دعامات الركبة إذا كانت مغطاة بدرجة كافية-

 واقي األنف املصاب حىت ولو كان مصنوعاً من مادة             -
 .صلبة



 الرسمية لكرة السلة بالكرا املتحركةقواعد ال 

 31

 . واقي الفم الشفاف غري امللون-

 النظارات الطبية إذا مل تشكل ضرراً على الالعبني                -
 .اآلخرين

 سم حبد أقصى، على أن تكون        5 أربطة الرأس بعرض     -
مصنوعة من قماش غري خشن وبلون واحد أو من               

 .البالستيك أو املطاط املرن

 . أشرطة األذرع واألكتاف والساقني-

 أي أجهزة مل ترد حتديداً يف هذه املادة جيب                4-4-3
 .اعتمادها من قبل اللجنة الفنية لالحتاد الدويل لكرة السلة

 املادة اخلامسة إصابات الالعبني

العب أو عدد من الالعبني جيب على            يف حالة إصابة        5-1
 .اإلداريني أن يوقفوا سري املباراة

إذا كانت الكرة حية عند حدوث اإلصابة فعلى اإلداري أال               5-2
يطلق صافرته حىت يسدد الفريق الذي يف حوزته الكرة حنو            
اهلدف أو يفقد استحواذه عليها أو تصبح خارج اللعب أو              

رة حلماية الالعب     تصبح ميتة، وإذا كانت هناك ضرو           
 .املصاب فعلى اإلداريني إيقاف اللعب فوراً

خالل (إذا مل يستطع الالعب املصاب استئناف اللعب فوراً             5-3
أو يكون قد تلقى عالجاً جيب أن يتم تبديله          )   ثانية تقريباً  15
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 .ويستأنف الفريق اللعب إذا مل يقل عدد الالعبني عن مخسة

م بالوجود يف منطقة مقاعد       ميكن لألشخاص املصرح هل       5-4
الفريق، وهم املدربون ومساعدوهم والبدالء وأتباع الفريق،       
الرتول إىل أرض امللعب وذلك بعد أن يسمح هلم أحد                
اإلداريني بذلك ليتعرفوا على إصابة الالعب قبل أن يتم               

 .استبداله

ميكن لطبيب الفريق الدخول إىل أرض امللعب دون إذن أحد   5-5
تستلزم )  حسب تقدير الطبيب   (إذا كانت اإلصابة     اإلداريني  

 .تدخالً طبياً فورياً

إذا أصيب العب أثناء املباراة برتيف أو كان لديه جرح                   5-6
مفتوح جيب تبديله، وميكنه العودة إىل اللعب فقط عندما             
يتوقف الرتيف ويتم تغطية املكان املصاب أو اجلرح املفتوح         

 .متاماً

ملصاب أو الالعب الذي كان يرتف أو        إذا مت عالج الالعب ا     
الالعب الذي لديه جرح مفتوح أثناء وقت مستقطع يكون قد           
طلبه أحد الفريقني، قبل رفع إشارة املسجل للتبديل، يسمح         

 .هلذا الالعب باستئناف اللعب

ميكن تغيري الالعبني املعينني من قبل املدرب لبدء املباراة             5-7
الة حيق للفريق املنافس      يف حالة إصابتهم، وىف هذه احل        
 .تغيري نفس العدد إذا رغب يف ذلك
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 واجباته وسلطاته: املادة السادسة كابنت الفريق

كابنت الفريق هو الالعب الذي ميثل فريقه على أرض امللعب            6-1
وميكنه االتصال أثناء املباراة بإداري املباراة بطريقة مهذبة           

لكرة ميتة  للحصول على معلومات، وذلك عندما تكون ا           
 .وتكون ساعة التوقيت متوقفة

ميكن لكابنت الفريق مبجرد انتهاء املباراة أن خيطر احلكم أن            6-2
فريقه حيتج على نتيجته ويوقع يف ورقة التسجيل يف املكان            

 ".كابنت الفريق يف حالة االحتجاج"املخصص لتوقيع 

 واجباته وسلطاته: املادة السابعة املدرب

 على األقل من املوعد احملدد لبدء املباراة             دقيقة 20 قبل    7-1
يتعني على املدرب أو من ميثله أن يقدم ملسجل املباراة               
قائمة بأمساء ونقاط تصنيف وأرقام أعضاء فريقه املؤهلني            
للعب املباراة وكذلك اسم كابنت الفريق واسم املدرب واسم         
مساعده، ويصبح مجيع أعضاء الفريق الذي مت تسجيل              

 ورقة التسجيل مؤهلني للعب املباراة حىت إذا           أمسائهم يف 
 .حضروا بعد بدايتها

قبل بداية املباراة بعشر دقائق على األقل، على كل مدرب أن             7-2
يعزز موافقته على أمساء ونقاط تصنيف وأرقام أعضاء فريقه           
املدونة بورقة التسجيل وكذلك أمساء املدربني وذلك              

حيدد الالعبني اخلمسة    بالتوقيع عليها، ويف نفس الوقت         
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بتقدمي هذه  )  أ(الذين سيبدأ م املباراة، ويبدأ مدرب فريق         
 .املعلومات

 املدربون ومساعدوهم وكذلك البدالء وأتباع الفريق هم              7-3
 .األشخاص املصرح هلم فقط بالوجود يف منطقة مقاعد فريقهم

 ميكن للمدرب ومساعده التوجه إىل طاولة املسجل أثناء               7-4
راة للحصول على معلومات إحصائية فقط عندما تكون          املبا

 .الكرة ميتة وتكون ساعة التوقيت متوقفة

 يسمح للمدرب أو مساعده فقط، بالبقاء واقفاً أثناء املباراة،            7-5
ويفهم أنه إذا كان املدرب أو مساعده يستخدمون الكراسي           
فهذا يقصد به تعزيز روح هذه القاعدة أيضاً لتضمينها،                

ي منهما توجيه العبيه شفهياً أثناء املباراة بشرط           وميكن أل 
بقائه داخل منطقة مقاعد الفريق وال يسمح ملساعد املدرب           

 .مبخاطبة اإلداريني

 يف حال وجود مساعد للمدرب جيب أن يسجل امسه يف                7-6
) وال يعد توقيعه ضرورياً    (ورقة التسجيل قبل بداية املباراة        

لطات املدرب يف حالة      وميكنه ممارسة كافة واجبات وس      
 .عدم قدرة املدرب على مواصلة ذلك

عند مغادرة كابنت الفريق أرض امللعب على املدرب أن                7-7
خيطر أحد اإلداريني برقم الالعب الذي يقوم مبهام كابنت             

 .الفريق داخل امللعب
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يقوم كابنت الفريق مبهام املدرب يف حالة عدم قدرة املدرب            7-8
حينما ال يوجد مساعد للمدرب مسجل يف       على القيام ا، و   
أو يف حالة عدم قدرة املساعد على              (ورقة التسجيل     

، ويف حالة مغادرة كابنت الفريق أرض امللعب           )االستمرار
ميكنه االستمرار يف القيام مبهام املدرب، وإذا وجب عليه           
مغادرة امللعب عقب خطأ عدم األهلية أو بسبب إصابة فعلى           

 .ابنت الفريق أن يقوم مبهام املدرب بدالً منهبديله الذي يعد ك

يعني املدرب العباً لتصويب الرميات احلرة لفريقه يف مجيع            7-9
احلاالت اليت مل حيدد فيها القانون الالعب الذي يقوم بتنفيذ           

 . الرميات احلرة
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 وقات اإلضافيةاملادة الثامنة وقت اللعب والتعادل يف النقاط واأل

فترات مدة كل منها عشر     )  4(ون وقت املباراة من أربع      ــيتك  8-1
 دقائق ) 10(

دقيقة قبل املوعد   )  20(يكون هناك فترة راحة مدا عشرون          8-2
 .احملدد لبدء املباراة

بني الفترتني األوىل   )  2(يكون هناك فترة راحة مدا دقيقتان          8-3
الشوط (فترتني الثالثة والرابعة      وال)  الشوط األول (والثانية  
 .وقبل بداية أي أوقات إضافية) الثاين

ون هناك فترة راحة بعد الشوط األول مدا مخسة عشرة          ــيك  8-4
 .دقيقة) 15(

 :تبدأ فترة التوقف 8-5

 .دقيقة) 20(قبل املوعد احملدد لبداية املباراة بعشرين  •

 .عند إطالق صوت ساعة التوقيت لنهاية املباراة •

 :تنتهي فترة التوقف  6- 8

عند بداية الفترة األوىل عندما يترك احلكم الكرة عند             •
 .إجراء كرة القفز

عند بداية كل الفترات عندما تكون الكرة حتت تصرف           •
 .أحد الالعبني عندما تكون خارج احلدود
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 إذا تعادلت النتيجة عند اية الفترة الرابعة تستمر املباراة لعدد             8-7
) 5(من األوقات اإلضافية مدة كل منها مخس           غري حمدد    

 .دقائق إىل أن يتم كسر التعادل

 إذا مت ارتكاب خطأ عند أو قبل إطالق صوت إشارة ساعة                 8-8
توقيت املباراة معلناً انتهاء وقتها يتم تنفيذ الرمية أو الرميات            

 .احلرة بعد انتهاء وقت اللعب

رميات احلرة فإن أي    إذا تقرر لعب وقت إضايف نتيجة هلذه ال         8-9
أخطاء يكون قد مت احتساا بعد انتهاء وقت اللعب تعد كما            
لو كانت قد حدثت يف فترة الراحة ويتم تنفيذ الرميات احلرة            

 .اخلاصة ا قبل بداية الوقت اإلضايف

 املادة التاسعة بداية واية الفترة أو املباراة

 إجراء عملية كرة      تبدأ الفترة عندما يترك احلكم الكرة عند           9-1
 .القفز

 تبدأ باقي الفترات عندما تكون الكرة حتت تصرف أحد                  9-2
 .الالعبني عندما تكون خارج احلدود

 ال ميكن بدء املباراة إذا مل يكن أحد الفريقني موجوداً على               9-3
 .العبني مستعدين للعب) 5(أرض امللعب خبمسة 

ه أوالً يف     يف مجيع املباريات، حيق للفريق املذكور امس           9-4
اجللوس على مقاعد الفريق       )  الفريق املضيف  (الربنامج   
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وتصبح السلة اخلاصة به هي اليت تقع على يسار طاولة                 
 .املسجل املواجهة للملعب

يف حالة اتفاق الفريقني ميكنهما استبدال مقاعد الفريق أو               
 .السلة

عملية  قبل بداية الفترتني األوىل والثالثة حيق للفريقني إجراء             9-5
اإلمحاء يف منتصف امللعب الذي توجد فيه سلة الفريق               

 .املنافس

 . يتبادل الفريقان السلتني عند بداية الشوط الثاين9-6

 يف مجيع األوقات اإلضافية يظل الفريقان يهامجان على                9-7
 .السلتني اللتني كانا يهامجان عليهما أثناء الفترة الرابعة

فترة اإلضافية أو املباراة عند        تنتهي إحدى الفترات أو ال         9-8
إطالق صوت إشارة ساعة توقيت املباراة معلناً انتهاء وقت            
اللعب، وعند جتهيز اللوحة اخللفية مبصابيح إضاءة حول           
حميطها، يكون ملصابيح اإلضاءة األسبقية على صوت إشارة        

 .توقيت املباراة

 املادة العاشرة وضع الكرة

 . ميتة تكون الكرة إما حية وإما10-1

 : تصبح الكرة حية10-2

 .أثناء كرة القفز عندما يترك احلكم الكرة عند إجراء القرعة •



 الرسمية لكرة السلة بالكرا املتحركةقواعد ال 

 39

أثناء الرمية احلرة عندما تكون الكرة يف حيازة الالعب              •
 .الذي سيقوم بتنفيذها

أثناء تنفيذ رمية متاس عندما تكون الكرة يف حيازة                 •
 .الالعب الذي سيقوم بتنفيذها

 :ند تصبح الكرة ميتة ع10-3

 .إصابة هدف أو رمية حرة •

 .إطالق أحد اإلداريني صافرته والكرة حية •

 :وضوح أن الكرة لن تدخل السلة عقب رمية حرة يتبعها •

  رمية أو رميات حرة أخرى-

 ).رمية أو رميات حرة أو استحواذ( جزاء آخر -

إطالق صوت إشارة ساعة توقيت املباراة معلناً انتهاء              •
 .الوقت

 ثانية حينما يستحوذ أحد     24جهاز الـ إطالق صوت إشارة     •
 .الفريقني على الكرة

كون الكرة يف اهلواء عقب تسديدة إلصابة اهلدف ومت             •
 :ملسها بواسطة أحد العيب الفريقني بعد

 .إطالق أحد اإلداريني صافرته -

إطالق صوت إشارة ساعة توقيت املباراة معلناً انتهاء               -
 .الوقت

 . ثانية24 إطالق صوت إشارة جهاز الـ  - 
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 ال تعد الكرة ميتة ويتم احتساب اهلدف إذا مت تسديده                10-3-1
 :عندما

 :تكون الكرة يف اهلواء عقب تصويبة إلحراز هدف •

 .يطلق أحد اإلداريني صافرته   -

إطالق صوت إشارة ساعة توقيت املباراة معلناً اية               -
 .وقت الفترة

 .ثانية 24طالق إشارة جهاز الـ  -

ة يف اهلواء عقب رمية حرة عندما يطلق أحد           تكون الكر  •
اإلداريني صافرته بسبب أي خمالفة للقواعد بواسطة أي          

 .العب غري الالعب الذي يصوب الرمية احلرة

يرتكب العب خطأ ضد العب منافس مستحوذ على              •
الكرة يف حماولة إلحراز هدف وأى حماولته                  

 .باستمرارية احلركة اليت بدأت قبل ارتكاب اخلطأ

 :ال يتم تطبيق هذا احلكم وال يتم احتساب اهلدف إذا

 مت التصويب جمدداً على اهلدف، بعد إطالق أحد                  -
 .اإلداريني صافرته

 مت إطالق صوت إشارة ساعة توقيت املباراة معلناً عن               -
 ثانية أثناء   24الـانتهاء الفترة أو إطالق صوت إشارة جهاز         

 .يةاحلركة املستمرة لالعب عند تنفيذ الرم
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 املادة احلادية عشرة مكان الالعب واإلداري

حيدد مكان الالعب باملكان الذي يالمس فيه الكرسي               11-1
 .الذي جيلس عليه أرض امللعب

. حيدد مكان اإلداري باملكان الذي يالمس فيه األرضية             11-2
وعندما تلمس الكرة اإلداري تكون كما لو ملست املكان           

ندما يقفز يف اهلواء حيتفظ      الذي يقف عليه اإلداري، وع     
 .بنفس مكانه الذي كان يالمس فيه أرض امللعب

 املادة الثانية عشرة كرة القفز واالستحواذ املتبادل

 تعريف كرة القفز  12-1

 حتدث كرة القفز عندما يقوم أحد اإلداريني بعملية         12-1-1
القرعة عن طريق إلقاء الكرة يف دائرة املنتصف بني العبني           

 . عند بداية الفترة األوىلمتنافسني

 حتدث الكرة احملجوزة عندما يستحوذ العب أو         12-1-2
أكثر من كال الفريقني املتنافسني على الكرة إما بيد أو                
باليدين وال يستطيع أحدمها أن يستحوذ على الكرة دون            

 .عنف ال مربر له

  إجراء كرة القفز12-2

فز مع   يقف كل العب مشارك يف تنفيذ كرة الق            12-2-1
إدخال الكرسي الذي جيلس عليه داخل دائرة املنتصف            
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القريبة من سلة فريقه ويعمل على تقريب عجلة واحدة من           
 .خط الوسط

 ال جيوز ألفراد الفريق الواحد أن يشغلوا أماكن             12-2-2
متجاورة حول الدائرة إذا رغب أحد املتنافسني يف شغل            

 .أحد هذه األمكنة

) 2(رة رأسياً إىل أعلى بني العبني       يقذف اإلداري الك    12-2-3
 .متنافسني إىل ارتفاع ال يصل إليه أي من الالعبني القافزين

 جيب أن تضرب الكرة بيد أو بيدي أحد الالعبني،          12-2-4
على األقل، املشاركني يف كرة القفز بعد أن تصل إىل               

 .أقصى ارتفاع

 ال يسمح ألي من الالعبني املشاركني يف كرة              12-2-5
 .قفز بترك مكانه حىت يتم ضرب الكرة قانونياًال

 ال يسمح ألي من الالعبني املشاركني يف كرة              12-2-6
القفز مبسك الكرة أو ضرا أكثر من مرتني حىت يتم ملسها           

 .بواسطة أحد الالعبني الثمانية اآلخرين أو تلمس األرضية

 إذا مل يلمس الكرة العب واحد على األقل من              12-2-7
 . يف إجراء القفز جيب إعادة إجراء القفزاملشاركني

 ال جيوز ألي جزء من أجسام الالعبني الثمانية              12-2-8
) األسطوانة(اآلخرين أو كراسيهم أن يقف على خط الدائرة         
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 .أو يتعداه جبسده قبل أن يتم ضرب الكرة

.12،  12.2.6،  12.2.5،  12.2.4.  12.2.1أي انتهاك للمواد    
 . يعد خمالفة2.8

 :حاالت كرة القفز   12-3

 :حتدث حالة كرة القفز عندما

 .يتم احتساب كرة حمجوزة •

خترج الكرة خارج احلدود ويشك اإلداريون أو خيتلفون            •
 .حول آخر العب من املتنافسني قد ملس الكرة

تقع خمالفة مزدوجة أثناء الرمية احلرة األخرية أو الوحيدة            •
 .غري الناجحة

ما عدا بني   (للوحة اخللفية   تنحشر الكرة احلية بني السلة وا       •
 ).الرميات احلرة

تصبح الكرة ميتة عندما يكون أي من الفريقني مستحوذاً              •
 .عليها أو يف سبيله إىل االستحواذ عليها

تلغى اجلزاءات املتساوية احملتسبة ضد كال الفريقني ومل           •
يتبق جزاءات لتنفيذها وال حيق ألي من الفريقني حيازة              

منهما هذا احلق قبل حدوث أول خطأ       الكرة ومل يكن ألي     
 .أو خمالفة

 .تبدأ مجيع الفترات ما عدا الفترة األوىل للمباراة •
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 :تعريف تناوب االستحواذ   12-4

 تناوب االستحواذ هو طريقة جلعل الكرة حية عن          12-4-1
طريق إدخاهلا من خارج احلدود بدالً من إجراء عملية كرة           

 .القفز

الستحواذ على الكرة لتنفيذ رمية      يتناوب الفريقان ا   12-4-2
 :التماس

 عندما تكون الكرة يف استحواذ الالعب الذي سيدخل          تبدأ •
 .الكرة من خارج احلدود

 : عندماوتنتهي •

 . تلمس الكرة أو يلمسها العب قانونياً داخل امللعب-

 .يرتكب الفريق الذي له حق إدخال الكرة خمالفة -

لوحة اخللفية أثناء عملية    تنحشر الكرة احلية بني السلة وال       -
 .اإلدخال

 إجراء تناوب االستحواذ   12-5

 يف مجيع حاالت كرة القفز، يتبادل الفريقان              12-5-1
حيازة الكرة إلدخاهلا من خارج احلدود إىل أقرب مكان            

 .حلدوث حالة كرة القفز

 الفريق الذي مل يستحوذ على الكرة احلية داخل            12-5-2
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ة القفز يكون له احلق يف بدء       أرض امللعب عقب عملية كر    
 .عملية تبادل االستحواذ

 بنهاية أي فترة يكون للفريق الذي حيق له تناوب            12-5-3
االستحواذ أن يبدأ الفترة التالية بإدخال الكرة من خارج             
احلدود من نقطة تقع على امتداد خط الوسط من اجلهة              
املقابلة لطاولة املسجل، ما مل يلزم تنفيذ رميات حرة               

 .وجزاء استحواذ إضايف

 الفريق الذي حيق له تناوب االستحواذ يشار إليه            12-5-4
بواسطة سهم تناوب االستحواذ ويكون السهم يف اجتاه سلة         
الفريق املنافس ويتم تغيري اجتاه السهم فوراً عقب انتهاء             

 .عملية إدخال الكرة تطبيقاً لتناوب الدور يف االستحواذ

اسطة الفريق الذي حيق له         ارتكاب خمالفة بو     12-5-5
إدخال الكرة تنفيذاً لتناوب الدور يف االستحواذ يفقد هذا           
احلق، ويف هذه احلالة يتم عكس اجتاه سهم تناوب                
االستحواذ مشرياً إىل أن الفريق املنافس للفريق الذي              
ارتكب املخالفة أصبح من حقه تنفيذ رمية متاس عند               

نف املباراة مبنح    حدوث حالة كرة القفز التالية، وتستأ         
الكرة للفريق املنافس ملرتكب املخالفة لتنفيذ رمية التماس        

 .من املكان األصلي
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 : إن ارتكاب خطأ من قبل أي من الفريقني12-5-6

 .قبل بداية أي فترة غري الفترة األوىل •

أثناء عملية إدخال الكرة تنفيذاً لتناوب الدور يف             •
 .االستحواذ

 الذي حيق له تنفيذ رمية التماس       ال يتسبب يف فقدان الفريق    
 .تناوب الدور يف االستحواذ

 املادة الثالثة عشرة طريقة لعب الكرة

  التعريف13-1

تلعب الكرة أثناء املباراة باليد أو اليدين فقط وميكن متريرها           
أو قذفها أو ضرا أو دحرجتها أو احملاورة ا يف أي اجتاه             

 .طبقاً لقيود هذه القواعد

 اعدة ق13-2

 أو إعاقتها بأي جزء     ركلها لدفع الكرة بالكرسي أو       التعمدإن  
 .من الساق أو ضرا بقبضة اليد يعد خمالفة

ومع ذلك فإن االحتكاك بالكرة أو ملسها دون قصد بالكرسي           
 .أو بأي جزء من الساق ال يعد خمالفة

 . خمالفة13.2يعد انتهاك املادة 
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 ى الكرةاملادة الرابعة عشرة السيطرة عل

  التعريف14-1

 تبدأ سيطرة الفريق على الكرة عندما يكون أحد العبيه           14-1-1
مستحوذاً على كرة حية حيث يكون ممسكاً ا أوحماوراً ا أو           

 .مسيطراً عليها

 : تستمر سيطرة الفريق على الكرة عندما14-1-2

 .يكون أحد العيب الفريق مستحوذاً على كرة حية •

 . حالة مترير بني أفراد الفريقتكون الكرة احلية يف •

 : تنتهي سيطرة الفريق للكرة عندما14-1-3

 .تؤول حيازة الكرة ألحد العيب الفريق املنافس •

 .تصبح الكرة ميتة •

عندما تترك الكرة يد أو يدي الالعب بتسديدة إلحراز            •
 .هدف أو تنفيذ رمية حرة

 تعد خمالفة على الالعب الذي يسيطر على الكرة أو             14-1-4
 :حياول السيطرة عليها دف

 ملس أرضية امللعب ألي جزء من جسمه باستثناء           14-1-4-1
 )اليدين(اليد 
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 أو امليل إىل األمام أو اخللف أثناء اجللوس على             14-1-4-2
الكرسي األمر الذي ينجم عنه إمالة الكرسي حبيث يلمس أي            

 أرضية   -العجالت الصغرية  /  خبالف اإلطارات  -جزء منه     
 .امللعب

 ملادة اخلامسة عشرة الالعب يف حالة التصويب على اهلدفا

  التعريف15-1

 على اهلدف أو تنفيذ الرمية احلرة       التصويب تتم عملية    15-1-1 
عندما تكون الكرة بني يدي الالعب مث يتم قذفها بعد ذلك يف              

 .اهلواء جتاه سلة الفريق املنافس

 أو باليدين    عندما يتم توجيه الكرة باليد     الضرب اخلفيف حيدث  
 .جتاه سلة الفريق املنافس

 .وقد يعد الضرب اخلفيف كإحدى الرميات لتصويب هدف

 : حالة التصويب على اهلدف15-1-2

 عندما يبدأ الالعب حركته املستمرة اليت تسبق ترك         تبدأ •
الكرة ليده ويف تقدير أحد اإلداريني أنه قد بدأ حماولة           

دخاهلا يف سلة   إصابة اهلدف بقذف الكرة أو ضرا إل       
 .الفريق املنافس

 عندما تترك الكرة يد أو يدي الالعب ويف حالة             تنتهي •
أي تكمل يد أو يدا الالعب املصوب       (اكتمال التسديدة   
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حركتها جتاه األرضية أو الكرسي أو السلة يف حالة              
 ).التسديد من األسفل

وقد يتم منع الالعب الذي حياول التسجيل وذلك مبسك ذراعه          
عيه بواسطة أحد الالعبني املنافسني ويف هذه احلالة يتم          أو ذرا 

يف اعتباره يف حماولة إلصابة اهلدف وليس هناك تأثري جوهري          
 .ترك الكرة يد أو يدي الالعب من عدمه

ليس هناك عالقة بني عدد اخلطوات القانونية اليت خطاها                
 .الالعب املصوب وحالة التصويب على اهلدف

 : يف حالة التصويب على اهلدف رةاحلركة املستم 15-1-3

تبدأ عندما تستقر الكرة يف يد أو يدي الالعب وتبدأ               •
 .حركة التصويب غالباً إىل أعلى

رمبا تتضمن حركة ذراع أو ذراعي الالعب أو جسده أو           •
 .الكرسي الذي جيلس عليه يف حماولته إصابة اهلدف

تنتهي عندما تترك الكرة يد الالعب ويف حالة اكتمال             •
أي تكمل يد أو يدا الالعب املصوب             (سديدة   الت

حركتها جتاه األرضية أو الكرسي أو السلة يف حالة              
أو تبدأ حالة جديدة حملاولة       )  التسديدة من األسفل   
 .التصويب على اهلدف
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 مىت حيتسب، وقيمته: املادة السادسة عشرة اهلدف

  التعريف16-1

سلة من   حيتسب اهلدف عندما تدخل الكرة احلية ال        16-1-1
 .أعلى وتستقر ا أو خترقها

 تعد الكرة قد دخلت السلة عندما خيترقها أقل جزء           16-1-2
 .من الكرة وأصبح حتت مستوى احللقة

  القاعدة16-2

 حيتسب اهلدف للفريق الذي يهاجم السلة اليت              16-2-1
 :دخلت فيها الكرة على النحو التايل

 ).1(حيتسب اهلدف من رمية حرة بنقطة واحدة  •

حيتسب اهلدف من منطقة إحراز هدف بنقطتني بنقطتني          •
)2.( 

حيتسب اهلدف من منطقة إحراز هدف بثالث نقاط              •
 ).3(بثالث نقاط 

 جيب وضع كرسيني كبريين يف منطقة إحراز هدف            :تعليق
بثالث نقاط، أي ميكن وضع عجالت صغرية على أو أمام             

 .خط منطقة إحراز هدف بثالث نقاط

 حيتسب  سلة فريقه  يف   باخلطأب هدفاً    إذا سجل الع   16-2-2
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ويسجل كما لو أن كابنت الفريق املنافس       )  2(اهلدف بنقطتني   
 .هو الذي أحرزه

 يعد  سلة فريقه  هدفاً متعمداً يف       العب إذا سجل     16-2-3
 .خمالفة وال يتم احتسابه

 إذا تسبب الالعب يف إدخال الكرة بأكملها من أسفل       16-2-4
عد خمالفةالسلة، فإن هذا الفعل ي. 

ثالثة   (0:00.3   جيب أن تعرض ساعة توقيت املباراة      16-2-5
أو أكثر لالعب لتأمني االستحواذ على الكرة         )  أعشار الثانية 

عند تنفيذ رمية متاس أو مرتدة بعد تنفيذ الرمية احلرة األخرية           
أو الوحيدة دف تصويب هدف، وإذا عرضت ساعة توقيت         

ال ميكن تسجيل هدف صحيح      ،  0:00.1 أو   0:00.2املباراة  
 .إال عن طريق ضرب الكرة إلدخاهلا يف السلة

 املادة السابعة عشرة رمية التماس

  التعريف17-1

 حتدث رمية التماس عندما متر الكرة إىل داخل              17-1-1
 .امللعب بواسطة الالعب املوجود خارج احلدود

  اإلجراء17-2

ضعها حتت   جيب أن يسلم أحد اإلداريني الكرة أو ي         17-2-1
تصرف الالعب الذي سيقوم بتنفيذ رمية التماس، وجيب أن          
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ميرر الكرة لالعب بتمريرة مباشرة أو بتمريرة مرتدة بشرط             
 :أن

ال يبعد اإلداري عن الالعب الذي سيقوم بتنفيذ رمية             •
 .أمتار) 4(التماس مسافة يزيد على أربعة 

يكون الالعب الذي سيقوم بتنفيذ رمية التماس يف               •
 .ن الصحيح الذي حدده اإلدارياملكا

 يقوم الالعب بتنفيذ رمية التماس من أقرب مكان             17-2-2
حلدوث املخالفة أو املكان الذي يوقف اإلداري فيه اللعب           

 .ما عدا املكان الذي يقع خلف اللوحة اخللفية مباشرة

 يف احلاالت التالية، يتم تنفيذ رمية التماس التالية            17-2-3
 :متداد خط الوسط وأمام طاولة املسجلمن نقطة تقع على ا

 .عند بداية كل الفترات ما عدا الفترة األوىل •

بعد الرمية أو الرميات احلرة الناجتة عن خطأ فين أو               •
 .خطأ سلوك غري رياضي أو خطأ عدم األهلية

ميتلك الالعب الذي ينفذ رمية التماس عجلة خلفية على كال          
متداد خط الوسط   اجلانبني وجيب أن يقف على نقطة على ا         

وأمام طاولة املسجل وله احلق يف مترير الكرة ألى زميل يف            
 .أي مكان من امللعب
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 دقيقة أو أقل للفترة     2:00 تعرض ساعة توقيت املباراة      17-2-4
الرابعة ولكل فترة إضافية عقب احلصول على الوقت املستقطع          
الذي حصل عليه الفريق الذي من حقه االستحواذ على الكرة             

 منطقة دفاعه، ويتم تنفيذ رمية التماس التالية يف منطقة                من
 .هجوم الفريق

 عقب خطأ شخصي مت ارتكابه بواسطة العب يكون            17-2-5
فريقه مستحوذاً على الكرة احلية أو له احلق يف االستحواذ على            
الكرة، يتم تنفيذ رمية التماس التالية من أقرب مكان حلدوث             

 .املخالفة

الكرة السلة ولكن مت إلغاء اهلدف أو الرمية        عند دخول    17-2-6
احلرة، جيب أن يتم تنفيذ رمية التماس التالية من نقطة تقع على            

 .امتداد خط الرمية احلرة

 عقب إحراز هدف ناجح أو رمية حرة أخرية أو وحيدة           17-2-7
 :ناجحة

ميكن ألى العب من الفريق الذي مل يسجل أهدافاً أن يقوم            •
س من أي نقطة تقع على اخلط النهائي            بتنفيذ رمية التما   

للفريق، ويسري هذا أيضاً عندما يسلم أحد اإلداريني الكرة         
أو يضعها حتت تصرف الالعب الذي سيقوم بتنفيذ الرمية           
عقب وقت مستقطع أو عقب أي توقف للعب بعد تسديد            

 .هدف ناجح أو الرمية احلرة األخرية أو الوحيدة الناجحة
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وم بتنفيذ الرمية من اخلط النهائي أن       ميكن لالعب الذي سيق    •
يتحرك جانبياً أو إىل اخللف وميكن مترير الكرة بني أعضاء          

) 5(الفريق خلف اخلط النهائي ولكن يبدأ احتساب مخس          
ثوانٍ مبجرد وضع الكرة حتت تصرف أول العب خارج            

 .احلدود

 : القاعدة17-3

 : لالعب الذي ينفذ الرمية احلرة أنال جيوز 17-3-1

 إلطالق الكرة) 5(أخذ أكثر من مخس ثوانٍ ي •

يتحرك داخل امللعب بينما الكرة ما زالت يف يده أو            •
 يديه

يتسبب يف أن تلمس الكرة خارج حدود امللعب بعد           •
 أن يتم إطالقها لتنفيذ رمية التماس

 يلمس الكرة داخل امللعب قبل أن تلمس العباً آخر •

 يتسبب يف دخول الكرة السلة مباشرة •

 املكان احملدد لتنفيذ رمية التماس، خلف       يتحرك يف  •
خط احلدود خبالف اخلط النهائي لفريقه بعد تسديد         
هدف ناجح أو آخر رمية حرة ناجحة أفقياً يف اجتاه            
واحد أو يف كال االجتاهني، ضمن مسافة إمجالية            

قبل ترك الكرة ومع ذلك، يسمح      )   م 1(قدرها واحد   
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قدر الذي  له بالتحرك مباشرة إىل خلف اخلط بال           
 .تسمح به الظروف

 لالعب أو الالعبني اآلخرين أثناء تنفيذ رمية         ال جيوز   17-3-2
 :التماس أن

يكون أي جزء من أجسامهم أو الكراسي اليت                 •
جيلسون عليها فوق خط احلدود قبل قذف الكرة عرب         

 .اخلط

من الالعب الذي   )  1(يكونوا على مسافة تقل عن متر        •
ندما تقع املنطقة احملددة    يقوم بتنفيذ رمية التماس ع     

بني خط  )  2(لتنفيذ الرمية على مسافة تقل عن مترين         
 .احلدود واحلدود اخلالية من العوائق

 ال يسمح ألي العب خمالف بالدخول إىل املنطقة             17-3-3
احملرمة عندما تكون الكرة خارج احلدود حىت يتم وضع الكرة          

اجع القاعدة  ر(حتت تصرف أحد الالعبني لتنفيذ رمية التماس          
26.1.1.( 

 . خمالفة17.3يعد أي انتهاك للمادة 

  اجلزاء17-4

تمنح الكرة للفريق املنافس لتنفيذ رمية التماس من املكان              
 .األصلي هلا
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 املادة الثامنة عشرة الوقت املستقطع

  التعريف18-1

الوقت املستقطع هو توقف املباراة حسب طلب املدرب أو            
 .مساعده

  قاعدة18-2

 ).1( مدة كل وقت مستقطع هي دقيقة واحدة 18-2-1

 . يمنح الوقت املستقطع عندما تسمح الفرصة بذلك18-2-2

 : تبدأ فرصة الوقت املستقطع18-2-3

عندما تصبح الكرة ميتة وساعة      :  بالنسبة لكال الفريقني   •
توقيت املباراة متوقفة وينهي اإلداري اتصاله بطاولة           

 .املسجل

عندما تصبح الكرة ميتة عقب       :  بالنسبة لكال الفريقني    •
 .الرمية احلرة األخرية أو الوحيدة الناجحة

عندما يتم تسجيل   :  بالنسبة للفريق الذي مل حيرز أهدافاً      •
 .هدف

 تنتهي فرصة طلب الوقت املستقطع عندما تكون الكرة         18-2-4
حتت تصرف الالعب الذي سيقوم بتنفيذ الرمية احلرة األوىل أو          

 .الوحيدة

مستقطعني يف أي وقت     )  2(لفريق احلق يف وقتني       ل 18-2-5
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أوقات مستقطعة  )  3(خالل الشوط األول، وله احلق يف ثالثة         
يف )  1(خالل الشوط الثاين، وله احلق يف وقت مستقطع واحد          

 .كل وقت إضايف

 األوقات املستقطعة غري املستخدمة ال ميكن ترحيلها         18-2-6
 .تايلإىل الشوط الثاين أو الوقت اإلضايف ال

 يمنح الوقت املستقطع للمدرب الذي طلبه أوالً إال            18-2-7
إذا مت منح الوقت املستقطع عقب هدف أحرزه الفريق املنافس          

 .ودون أن حتتسب املخالفة

 ال يسمح بوقت مستقطع للفريق الذي سجل أهدافاً             18-2-8
 دقيقة أو أقل للفترة الرابعة        2:00عندما تعرض ساعة املباراة      

ترة إضافية وعقب هدف ناجح ما مل يقم أحد اإلداريني           ولكل ف 
 .بإيقاف املباراة

  اإلجراء18-3

 للمدرب أو مساعده فقط احلق يف طلب الوقت                18-3-1
املستقطع، وميكن االتصال البصري باملسجل أو التوجه إىل          
طاولته وطلب الوقت املستقطع بوضوح مشرياً بيديه بالعالمة           

 .الدالة على ذلك

ميكن إلغاء طلب الوقت املستقطع قبل أن تنطلق               18-3-2
 .إشارة املسجل معلنة هذا الطلب
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 : فترة الوقت املستقطع18-3-3

يبدأ عندما يطلق اإلداري صافرته ويعطي اإلشارة الدالة          •
 .على ذلك

ينتهي عندما يطلق اإلداري صافرته ويشري إىل الفريقني           •
 .بالرتول إىل امللعب

رصة طلب الوقت املستقطع يطلق        مبجرد أن تبدأ ف      18-3-4
 .املسجل إشارة ليخطر اإلداريني أن هناك طلباً لوقت مستقطع

 إذا مت تصويب هدف يف سلة الفريق الذي كان قد طلب وقتاً              
مستقطعاً فعلى املؤقت أن يوقف ساعة توقيت املباراة فوراً              

 .ويطلق إشارته

 خالل الوقت املستقطع وأيضاً خالل فترة توقف              18-3-5
اللعب قبل بداية الفترة الثانية أو الرابعة أو بداية أي فترة                   
إضافية، ميكن لالعبني مغادرة امللعب واجللوس على مقاعد          
الفريق، وميكن لألشخاص املصرح هلم بالوجود يف منطقة           
مقاعد الفريق دخول أرض امللعب على أن يكونوا موجودين            

 .يف املنطقة احمليطة مبنطقة مقاعد الفريق

 إذا طلب أحد الفريقني وقتاً مستقطعاً عقب وجود              18-3-6
الكرة حتت تصرف الالعب الذي يصوب الكرة احلرة أو الرمية           
احلرة األوىل أو الوحيدة، مينح الوقت املستقطع يف احلاالت          

 :التالية
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 .جناح الرمية احلرة األخرية أو الوحيدة •

ند عقب الرمية احلرة األخرية أو الوحيدة برمية متاس ع          •
 .نقطة على امتداد خط الوسط أمام طاولة املسجل

احتساب خطأ خالل رميتني حرتني، ويف هذه احلالة            •
احلرة ويتم السماح بالوقت    )  الرميات(يتم إكمال الرمية    

 .املستقطع قبل تطبيق جزاء اخلطأ اجلديد

احتساب خطأ قبل أن تصبح الكرة حية بعد تنفيذ الرمية            •
، ويف هذه احلالة يسمح        احلرة األخرية أو الوحيدة     

 .بالوقت املستقطع قبل تطبيق جزاء اخلطأ اجلديد

اإلعالن عن انتهاك قبل أن تصبح الكرة حية بعد تنفيذ             •
الرمية احلرة األخرية أو الوحيدة، ويف هذه احلالة              
يسمح بالوقت املستقطع قبل تطبيق جزاء اخلطأ               

 .اجلديد

احلرة أو  ويف حالة وجود جمموعات متتالية من الرميات              
، يتم  )1(االستحواذ على الكرة الناجم عن أكثر من جزاء خطأ واحد           

 .التعامل مع كل جمموعة على حِدة
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 املادة التاسعة عشرة التبديل

  التعريف19-1

يشري التبديل إىل طلب البديل أن يتم إيقاف املباراة ليصبح               
 .العباً مشاركاً

  القاعدة19-2

 .ي العب خالل فرصة التبديل جيوز للفريق تبديل أ19-2-1

 : تبدأ فرصة التبديل19-2-2

عندما تصبح الكرة ميتة وساعة       :  بالنسبة لكال الفريقني    •
توقيت املباراة متوقفة وينهي اإلداري اتصاله بطاولة             

 .املسجل

عندما تصبح الكرة ميتة عقب        :  بالنسبة لكال الفريقني    •
 .الرمية احلرة األخرية أو الوحيدة الناجحة

عندما يتم تسجيل   :  بة للفريق الذي مل حيرز أهدافاً      بالنس •
 دقيقة أو أقل     2:00هدف، عندما تعرض ساعة املباراة        

 .للفترة الرابعة ولكل فترة إضافية

 تنتهي فرصة التبديل عندما تصبح الكرة حتت تصرف          19-2-3
أحد الالعبني لتنفيذ رمية التماس أو الرمية احلرة األوىل أو                

 .الوحيدة

 ميكن لالعب الذي أصبح بديالً أو البديل الذي              ال 19-2-4
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أصبح العباً على التوايل إعادة الدخول إىل املباراة أو مغادرا           
حىت تصبح الكرة ميتة مرة ثانية، وبعد تشغيل ساعة مرحلة               

 :املباراة، إال إذا

) 5(مت تقليل عدد العيب الفريق ليصبح أقل من مخسة              •
 .العبني على أرض امللعب

العب املؤهل لتنفيذ الرميات احلرة نتيجة لتصحيح       كان ال  •
أحد األخطاء موجوداً على مقاعد بدالء الفريق بعد أن مت          

 .استبداله قانونياً

 ال يسمح بالتبديل للفريق الذي حيرز أهدافاً يف حال            19-2-5
إيقاف ساعة توقيت املباراة عقب تسديد هدف ناجح خالل             

) 2(رة الرابعة أو الدقيقتني       األخريتني من الفت   )  2(الدقيقتني  
األخريتني من كل فترة إضافية ما مل يقم أحد اإلداريني بإيقاف             

 .املباراة

  اإلجراء3-  19

ليس - حيق للبديل فقط طلب تبديل، ويذهب بنفسه           19-3-1
 إىل طاولة املسجل ويطلب بوضوح          -املدرب أو مساعده   

بيديه، أو يظل   استبداالً؛ حيث يقدم اإلشارة التقليدية املناسبة        
 .يف منطقة التبديل، وجيب أن يكون مستعداً للعب على الفور

 قد يتم إلغاء طلب االستبدال فقط قبل إطالق إشارة             19-3-2
 .املسجل معلنة عن مثل هذا الطلب
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 مبجرد الشروع يف تنفيذ فرصة االستبدال يطلق املسجل         19-3-3
 .ء تبديلإشارته إلخطار اإلداريني أنه مت تقدمي طلب إلجرا

 يظل البديل خارج خط احلدود حىت يطلق اإلداري            19-3-4
 .صافرته ويعطي إشارة بالتبديل ويومئ له بدخول امللعب

 يسمح لالعب الذي يجري تبديله باالنضمام مباشرة           19-3-5
 .إىل مقاعد بدالء فريقه دون إبالغ املسجل أو اإلداري

ممكن،  تستكمل عمليات التبديل يف أسرع وقت             19-3-6
أخطاء أو  )  5(وجيب استبدال الالعب الذي ارتكب مخسة           

 ثانية تقريباً، ويف    30يف غضون   (أصبح غري مؤهل على الفور       
حال صدور حكم من اإلداري بأن هناك تأخرياً ال داعي له                
للمباراة، يمنح الفريق املخالف وقتاً مستقطعاً، ويف حال عدم          

م احتساب خطأ فين     تبقي وقت مستقطع لصاحل هذا الفريق يت        
 ".ب"على املدرب مقابل تأخري املباراة ويتم تسجيله كـ

 يف حال طلب تبديل خالل وقت مستقطع أو أثناء فترة           19-3-7
راحة خبالف فترة راحة الشوط األول جيب على البديل إبالغ            

 .املسجل قبل الدخول إىل املباراة

رة  إذا تعني تبديل الالعب الذي يصوب الرمية احل             19-3-8
 :ألنه

 .أصيب •

 .ارتكب مخسة أخطاء •
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 .أصبح غري مؤهل •

جيب على بديله الذي ال ميكن استبداله مرة أخرى تنفيذ الرمية            
احلرة طاملا أنه قد لعب بداية من تشغيل ساعة              )  الرميات(

 .املرحلة التالية للمباراة

 يف حال تقدمي أحد الفريقني طلب تبديل بعد                  19-3-9 
وب الرمية احلرة األوىل أو الوحيدة       استحواذ الالعب الذي يص   

 :على الكرة، يتم منح التبديل يف حالة

 .جناح الرمية احلرة األخرية أو الوحيدة •

إتباع الرمية احلرة األخرية أو الوحيدة برمية متاس من             •
 .نقطة على امتداد خط الوسط أمام طاولة املسجل

اإلعالن عن خطأ بني الرميات احلرة، ويف هذه احلالة            •
 .احلرة) الرميات( تنفيذ الرمية يتم

 .يسمح بالتبديل قبل تطبيق جزاء اخلطأ اجلديد •

اإلعالن عن خطأ قبل أن تصبح الكرة حية بعد الرمية              •
احلرة األخرية أو الوحيدة، ويف هذه احلالة، يسمح            

 .بالتبديل قبل تطبيق جزاء اخلطأ اجلديد

ة اإلعالن عن خمالفة قبل أن تصبح الكرة حية بعد الرمي           •
احلرة األخرية أو الوحيدة، ويف هذه احلالة يسمح             

 .بالتبديل قبل تطبيق رمية التماس
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يف حال وجود أشواط متتالية من الرميات احلرة النامجة عن             
يتم التعامل مع كل شوط بشكل         )  1(أكثر من جزاء واحد        

 .منفصل

 مبجرد االنتهاء من التبديل، يتحقق املصنف ومساعد         19-3-10
من أن قيمة    )  48.5انظر املادة    ( كان موجوداً،     املسجل، إذا 

إمجايل نقاط الفريق الذي يطلب التبديل ال تتجاوز احلد                 
، وإذا وجد أنه مت جتاوز قاعدة حد         )51.2انظر املادة   (القانوين  

 نقطة فإنه يبلغ املسجل الذي بدوره خيطر اإلداري عن طريق            14
ذلك يف حالة    إطالق إشارة يف اية املرحلة التالية للعب و            

استحواذ منافس الفريق املخالف على الكرة، أو يطلق إشارة             
 . الكرةعلى الفور، يف حال استحواذ الفريق املخالف على

 املادة العشرون خسارة املباراة باالنسحاب

  القاعدة20-1

 :خيسر الفريق املباراة باالنسحاب يف احلاالت التالية

مخسة )  5(ز  مل حيضر الفريق أو مل يتمكن من جتهي           •
دقيقة من  )  15(العبني للعب بعد مرور مخسة عشر          

الوقت املقرر لبدء املباراة وذلك يف إطار قاعدة حد            
 . نقطة14

 .منعته أفعاله من لعب املباراة •

 .رفضه اللعب بعد أن طلب احلكم منه ذلك •
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  اجلزاء20-2

 متنح املباراة للمنافسني وتكون النتيجة عشرين إىل            20-2-1
إضافة إىل حصول الفريق املنسحب على        )   صفر -  20(صفر  
 .يف نقاط التصنيف) 0(صفر 

على ملعبه وخارج    ( تسلسل إمجايل نقاط مباراتني         20-2-2
، وخيسر   )األفضل من ثالثة    (واملباريات اإلقصائية     )  ملعبه

الفريق الذي ينسحب من املباراة األوىل أو الثانية أو الثالثة               
، وال ينطبق    "بانسحابه هذا "ية  التسلسل أو املباريات اإلقصائ    
 ).األفضل من مخسة(ذلك على املباريات اإلقصائية 

 يف حال انسحاب الفريق من بطولة للمرة الثانية يستبعد          20-2-3
الفريق من هذه البطولة، وتعد نتائج كل املباريات اليت لعبها             

 .هذا الفريق باطلة

 فاقاملادة احلادية والعشرون خسارة املباريات باإلخ 

  القاعدة21-1

خيسر الفريق املباراة باإلخفاق، إذا قل عدد العيب ذلك الفريق        
جاهزين للعب خالل    )  2(داخل أرض امللعب عن العبني         

 .املباراة

  اجلزاء21-2

 إذا كان الفريق الذي منح الفوز متقدماً تظل النتيجة              21-2-1
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الفوز كما هي عند إيقاف املباراة، وإذا كان الفريق الذي منح             
، عالوة على   ) صفر -  2(غري متقدم فإن النتيجة تسجل لصاحله       

 .يف التصنيف) 1(أن الفريق املُخفق حيصل على نقطة 

على ملعبه وخارج    ( لتسلسل إمجايل نقاط مباراتني         21-2-2
، خيسر الفريق املخفق يف املباراة األوىل أو الثانية               )ملعبه

 ".باإلخفاق" تسلسله 
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íŠÚ^¤]ì‚Â^ÏÖ]–l^ËÖ^~¹] 

 املادة الثانية والعشرون املخالفات

  التعريف22-1

 .املخالفة هي انتهاك القواعد

  اجلزاء22-2

متنح الكرة للمنافس لتنفيذ رمية التماس عند أقرب مكان                
للمخالفة باستثناء اجلانب اآلخر للوحة اخللفية مباشرة، ما مل           

 .تنص القواعد على غري ذلك

 ن الالعب خارج احلدود والكرة خارج احلدوداملادة الثالثة والعشرو

  التعريف23-1

 خارج احلدود عندما يالمس أي جزء من           الالعب يكون   23-1-1
جسمه أو الكرسي الذي جيلس عليه أرضية امللعب أو يكون أي               

 .عنصر آخر من الالعب على خط احلدود أو فوقه أو خارجه

 : خارج احلدود عندما تالمسالكرة تكون 23-1-2

 .عباً أو كرسياً أو أي شخص خارج احلدودال •

أرضية أو أي عنصر آخر على خط احلدود أو فوقه أو              •
 .خارجه

اللوحة اخللفية الداعمة أو اجلزء اخللفي منها أو عنصراً          •
 .آخر على أرض امللعب
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  القاعدة23-2

 يتسبب آخر العب ملس الكرة أو ملسته قبل أن تصبح           23-2-1
كرة كذلك، حىت يف حال ذهاا      خارج احلدود يف أن تصبح ال     

 .بعد ذلك خارج احلدود عن طريق ملس شيء ما عدا الالعب

 إذا كانت الكرة خارج احلدود بسبب مالمسة أحد              23-2-2
الالعبني هلا أو مالمستها لالعب على خط احلدود أو خارجه            

 .يتسبب هذا الالعب يف أن تصبح الكرة خارج احلدود

إىل خارج حدود أو     )  عبنيال( يف حال حترك العب       23-2-3
منطقة دفاعه أثناء استحواذ الالعب على الكرة، حتدث حالة            

 .الضرب اخلفيف

 يف حال قيام أحد الالعبني برمي الكرة أو قذفها عمداً            23-2-4
على أحد الالعبني املنافسني، األمر الذي يتسبب يف ذهاا            
ا خارج احلدود، ومتنح الكرة إىل الفريق املنافس، حىت إذ            

 .كانت آخر مالمسة هلا من قبل أحد العيب هذا الفريق

 املادة الرابعة والعشرون املراوغة

  التعريف24-1

 تشري املراوغة إىل حتريك الكرة احلية من قبل العب           24-1-1
يستحوذ عليها ويرميها مث يضرا ويدحرجها على األرضية أو           

 .يرميها عمداً جتاه اللوحة اخللفية
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 عندما يقوم الالعب الذي استحوذ على        راوغةتبدأ امل   24-1-2
 :الكرة يف امللعب

بتحريك العجالت الكبرية للكرسي الذي جيلس عليه           •
 أثناء املراوغة بالكرة، أو

 يقوم بتحريك العجالت الكبرية مرتني أو ثالثة أثناء             24-1-3
استقرار الكرة على حجره، وليس بني ركبتيه، مث ميسكها بيده،  

 تكرار هذا التسلسل حسب رغبة الالعب،         ويراوغها، وميكن 
 أو

 يقوم بكل من احلركات الواردة أعاله بالتناوب •

يرمي الكرة أو يضرا أو يدحرجها على األرضية أو              •
يراوغ ا أو يرميها عمداً جتاه اللوحة اخللفية ويلمسها          

 .مرة أخرى قبل أن تلمس العباً آخر

ى الكرة، عن    يوصف الالعب الذي يفقد استحواذه عل      24-1-4
طريق اخلطأ، مث يستحوذ عليها حية على أرض امللعب                 

 .احملكمة بأنه مل يتحكم فيها

 : ال تعد احلاالت التالية مراوغة24-1-5

 .التصويبات املتتالية للهدف •

 .عدم التحكم يف الكرة يف بداية املراوغة أو يف ايتها •

حماولة السيطرة على الكرة من خالل ضرا على               •
 .ن الالعبني اآلخرينمقربة م
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 .ضرب الكرة اليت يستحوذ عليها العب آخر •

 .تشتيت متريرة واالستحواذ على الكرة مرة أخرى •

تبديل الكرة من يد إىل يد، والسماح هلا باالستقرار              •
على يد أو يدين قبل مالمسة األرضية، شريطة عدم             

 .ارتكاب خطأ مشي دون ارتداد الكرة

 .خمالفة يعد انتهاك هذه املادة 24-2

 

 )ثالث حركات(املادة اخلامسة والعشرون خطأ مشي دون ارتداد الكرة 

  التعريف25-1

 قد يواصل الالعب اللعب بالكرة احلية على أرض             25-1-1
 :امللعب يف أي اجتاه يف ضوء احلدود التالية

جيب أال يزيد عدد احلركات أثناء االستحواذ على الكرة     •
 . حركتنيلىع

يةٍ مراوغةً ويتم حتديدها إىل         تعد أي حركة حمور       •
 .حركتني متتاليتني بدون مراوغة

 ال ميثل إيقاف العجلة دون التحرك باأليدي إىل األمام          25-1-2
 .أو اخللف حركة

 . يعد انتهاك هذه املادة خمالفة25-2
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  ثوان3ٍاملادة السادسة والعشرون الـ

  القاعدة26-1

رمة للفريق   يظل أي العب يف املنطقة احمل       جيب أال   26-1-1
ثوانٍ متتالية أثناء استحواذ     )  3(املنافس ملدة يزيد على ثالث       

فريقه على الكرة احلية على أرض امللعب مع تشغيل ساعة               
 .توقيت املباراة

 : جيب التساهل مع الالعب الذي26-1-2

 . حياول مغادرة املنطقة احملرمة •

يوجد يف املنطقة احملرمة أثناء قيامه أو أحد زمالئه              •
تصويب الكرة ومبجرد ترك الالعب الكرة من يده             ب
 .توجهت إىل السلة ومت تسجيل هدف) يديه(

يراوغ يف املنطقة احملرمة للتصويب من أجل إحراز             •
هدف بعد وجوده يف هذه املنطقة فترة ال يزيد على              

 .ثوانٍ) 3(ثالث 

 لوضع نفسه خارج املنطقة احملرمة، جيب على              26-1-3
ت كرسيه املتحرك وأي عجالت       الالعب وضع مجيع عجال    

 .صغرية تالمس األرضية، بشكل دائم، خارج املنطقة احملرمة
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 املادة السابعة والعشرون العب مراقب مراقبة لصيقة

  التعريف27-1

يتم مراقبة الالعب الذي يستحوذ على الكرة احلية على أرض            
امللعب مراقبة لصيقة عندما يكون أحد املنافسني يف موقع              

 . حيوي على مسافة ال يزيد على مترمراقبة

  القاعدة27-2

جيب على الالعب املراقب مراقبة لصيقة أن ميرر الكرة أو               
 .ثوانٍ) 5(يرميها أو يراوغها يف غضون مخس 

 

  ثوان8ٍاملادة الثامنة والعشرون الـ

  القاعدة28-1

 : مىت28-1-1

 .دفاعه يف منطقة حيةيستحوذ العب على كرة  •

التماس، تالمس الكرة أي العب أو         عند تنفيذ رمية      •
يالمسها أي العب قانونياً يف منطقة الدفاع، ويظل فريق  
هذا الالعب الذي ينفذ رمية التماس مستحوذاً على             

 .الكرة يف منطقة دفاعه

جيب أن حيرك ذلك الفريق الكرة إىل منطقة هجومه يف غضون           
 .ثوانٍ) 8(مثاين 
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رة إىل منطقة هجومه     لقد متكن الفريق من توجيه الك       28-1-2
 :عندما

 منطقة  -اليت مل يستحوذ عليها أي العب     -تالمس الكرة    •
 .اهلجوم

تالمس الكرة أي العب خمالف أو يالمسها قانونياً ذلك          •
الالعب الذي جيعل مجيع عجالت كرسيه فضالً عن           
العجالت الصغرية املضادة لالنقالب، واليت دائماً ما         

 .ية منطقة هجومهتالمس األرضية متاماً تالمس أرض

تالمس الكرة أي العب دفاع أو يالمسها قانونياً ذلك              •
الالعب الذي جيعل جزءاً من كرسيه يالمس أرضية            

 .منطقة دفاعه

تلمس الكرة أحد اإلداريني الذي يوجد جزئياً يف منطقة          •
 .اهلجوم أثناء استحواذ الفريق على الكرة

، جيعل  أثناء املراوغة من منطقة الدفاع إىل اهلجوم           •
الالعب املراوغ كالً من الكرة ومجيع عجالت الكرسي        
والعجالت الصغرية املضادة لالنقالب، واليت دائماً ما        

 .تالمس األرضية متاماً، تالمس أرضية منطقة هجومه

يقوم الالعب املراوغ الذي جيعل مجيع عجالت               •
الكرسي وأي عجالت صغرية مضادة لالنقالب تالمس        

 :منطقة الدفاع متاماً
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 بالسماح للكرة باالستقرار على يد واحدة أو يدين •

 بوضع الكرة على حجره •

ثوان باإلضافة إىل أي     )  8( تستمر فترة مدا مثاين        28-1-3
وقت متبق عند منح الكرة إىل نفس الفريق، الذي استحوذ               
عليها مسبقاً، بغية تنفيذ رمية التماس يف منطقة الدفاع، واليت            

 :حدثت نتيجة

 .كرة إىل خارج احلدودذهاب ال •

 .إصابة العب من نفس الفريق •

 .حالة الضرب اخلفيف •

 .خطأ مزدوج •

 .إلغاء عدد متساوٍ من اجلزاءات لكال الفريقني •

ثوانٍ باإلضافة إىل أي     )  8( تستمر فترة مدا مثاين        28-1-4
وقت متبق عندما يقوم نفس الفريق، الذي استحوذ عليها                

 عمداً على أحد املنافسني يف         مسبقاً، برمي الكرة أو قذفها      
 .منطقة اهلجوم األمر الذي يتسبب يف إعادا إىل منطقة الدفاع

  ثانية24املادة التاسعة والعشرون الـ

  القاعدة29-1

 : عندما29-1-1

 .أرض امللعب على حيةيستحوذ العب على كرة  •
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عند تنفيذ رمية التماس، تالمس الكرة الكرسي أو               •
قانوين يف امللعب، ويظل     يالمسها أي العب بشكل       

فريق هذا الالعب الذي ينفذ رمية التماس مستحوذاً            
على الكرة يف منطقة دفاعه، جيب أن حياول ذلك              
الفريق التسديد إلحراز هدف يف غضون أربعٍ وعشرين         

 .ثانية) 24(

إلعداد تسديدة إلحراز هدف يف غضون أربعٍ وعشرين         
 :ثانية) 24(

قبل إطالق  )  يديه(ن يده   جيب أن يترك الالعب الكرة م      •
 . ثانية24إشارة جهاز الـ

جيب أن تلمس   )  يديه(بعد ترك الالعب الكرة من يده         •
 .الكرة احللقة أو تدخل السلة

 عند حماولة التسديد إلحراز هدف قرب اية األربع           29-1-2
 ثانية أثناء وجود    24ثانية وتطلق إشارة جهاز الـ    )  24(والعشرين  

 :الكرة يف اهلواء

ل الكرة السلة، مع عدم حدوث خمالفة، ويتم             تدخ •
 .جتاهل اإلشارة وحيتسب اهلدف

تلمس الكرة احللقة دون أن تدخل السلة، مع عدم               •
 .حدوث خمالفة، ويتم جتاهل اإلشارة وتستمر املباراة

إذا فقدت الكرة احللقة، حيدث خمالفة، وعلى الرغم          •
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 من ذلك، ففي حالة استحواذ املنافسني على الكرة مرة        
ثانية ومتكنهم من السيطرة عليها يتم جتاهل اإلشارة            

 .وتستمر املباراة

  اإلجراء29-2

 : اللعبة من قبل أحد اإلدارينيإيقاف يف حال 29-2-1

وليس بسبب ذهاب الكرة خارج      (ألي خطأ أو خمالفة       •
 .ارتكبها الفريق غري املستحوذ على الكرة) احلدود

تحوذ على  ألي سبب وجيه من قبل الفريق غري املس            •
 .الكرة

 .ألي سبب وجيه ال يتعلق بأي من الفريقني •

حيق لنفس الفريق املستحوذ على الكرة سابقاً                 
 .االستحواذ عليها

يف حال تنفيذ رمية التماس يف منطقة الدفاع، يتم إعادة          
 .ثانية) 24( ثانية على أربعٍ وعشرين 24ضبط جهاز الـ

، يتم  يف حال تنفيذ رمية التماس يف منقطة اهلجوم           
 : ثانية على النحو التايل24إعادة ضبط جهاز الـ

ثانية أو أكثر على جهاز      )  14(إذا مت عرض أربع عشرة        •
 ثانية يف الوقت الذي مت إيقاف املباراة فيه، جيب          24الـ

 ثانية بل جيب أن يستمر       24عدم إعادة ضبط جهاز الـ     
 .بداية من وقت اإليقاف
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 أقل على جهاز الـ    ثانية أو )  13(إذا مت عرض ثالث عشرة        •
 ثانية يف الوقت الذي مت إيقاف املباراة فيه، جيب إعادة           24

 .ثانية) 14( ثانية على أربع عشرة 24ضبط جهاز الـ

ومع ذلك، إذا رأى أحد اإلداريني أن موقف املنافسني          
 ثانية بداية من وقت      24سيئ جيب أن يستمر جهاز الـ       

 .إيقاف املباراة

عن طريق   ثانية    24ة اجلهاز الـ    يف حال إطالق إشار      29-2-2
، أثناء استحواذ فريق على الكرة أو عدم استحواذ أي              اخلطأ

 .فريق على الكرة، يتم جتاهل اإلشارة وتستمر املباراة

أما إذا رأى أحد اإلداريني أن الفريق املستحوذ على الكرة يف             
 ثانية  24موقف سيئ، جيب إيقاف املباراة ويتم ضبط اجلهاز الـ        

 . وحيق هلذا الفريق االستحواذ على الكرةجمدداً،

 املادة الثالثون إعادة الكرة إىل منطقة الدفاع

  التعريف30-1

 الكرة احلية اليت توجد يف منطقة هجوم الفريق         تذهب  30-1-1
 : عندمامنطقة الدفاعإىل 

 .تالمس منطقة الدفاع •

تالمس العباً خمالفاً أو يالمسها قانونياً هذا الالعب              •
يالمس )  يديه(ل جزءاً من كرسيه أو يده           الذي جيع 

 .منطقة الدفاع
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 .تالمس أحد إدارياً يقف جزئياً يف منطقة الدفاع •

 يتم إعادة الكرة بطريقة غري قانونية إىل منطقة الدفاع             30-1-2
عندما يكون العب الفريق املستحوذ على الكرة احلية هو آخر           
ا من ملس الكرة يف منطقة هجومه، وبعد ذلك يكون هذ                

الالعب أو زميله يف الفريق هو أول من يلمس الكرة يف منطقة             
 .الدفاع

ينطبق هذا التقييد على مجيع احلاالت يف منطقة هجوم الفريق،         
مبا يف ذلك رميات التماس، وال ينطبق على الالعب الذي               
يمكِّن فريقه جمدداً من االستحواذ على الكرة نتيجة العتراض           

رب من خط الوسط، أثناء عدم مالمسة        متريرة من منافسيه بالق   
يديه للعجالت، وال ميكنه وقف قوة دفعه قبل أن يعود إىل               

 .منطقة الدفاع

  القاعدة30-2

ال جيوز لالعب الذي يستحوذ فريقه على الكرة احلية يف منطقة           
 .هجومه أن يعيد الكرة بصورة غري قانونية إىل منطقة دفاعه

  اجلزاء30-3

ىل املنافسني لتنفيذ رمية متاس من أقرب        متنح الكرة إ   30-3-1
منطقة للمخالفة يف منطقة هجومهم باستثناء اجلانب اآلخر             

 .للوحة اخللفية مباشرة
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 املادة احلادية والثالثون رفع أو إبعاد العجلتني اخللفيتني عن األرضية

  تعريف الرفع31-1

 يشري الرفع إىل حتريك رديف الالعب حبيث ال                 31-1-1
قعد الكرسي أو الوسادة اليت يتم استخدامها               يالمسان م  

 .الكتساب مزية غري مستحقة

جيب على الالعب عدم القيام بالرفع من فوق الكرسي لرمي             
الكرة أو، ردها أو متريرها أو حماولة منع تسديدة أو متريرة من            

 .أو حماولة تأمني متريرة لزميله يف الفريقمنافس 

  اجلزاء31-2

 .خطأ الرفعع  يتحمل املداف31-2-1

وتستأنف املباراة برمية متاس من قبل الفريق غري املخالف،            
على أن تنفذ من أقرب مكان ملنطقة املخالفة باستثناء الوضع            

 .الذي حياول فيه أحد الالعبني منع تسديدة

 يف حال فرض جزاء خطأ الفريق على الفريق الذي              31-2-2
أخطاء   (41دة  ارتكب اخلطأ، ففي هذه احلالة يتم تطبيق املا          

حرتني إىل أي العب    )  2(كما يتم منح رميتني     )  اجلزاء:  الفريق
من الفريق املنافس، على أن حيدد مدرب هذا الفريق ذلك              
الالعب، باستثناء الوضع الذي حياول فيه أحد الالعبني منع            

 ).31.2.3انظر املادة (تسديدة 
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 إذا مت احتساب خطأ رفع على العب حياول منع                31-2-3
 :يدة مينح هذا الالعب عدداً من الرميات احلرة كما يليتسد

يف حال جناح التسديدة القادمة من منطقة اهلدف،              •
حيتسب اهلدف، وباإلضافة إىل ذلك، يتم منح رمية           

 .حرة واحدة

يف حال عدم جناح التسديدة القادمة من منطقة إحراز             •
 .حرتني) 2(هدف بنقطتني، يتم منح رميتني 

التسديدة القادمة من منطقة إحراز      يف حال عدم جناح       •
 .رميات حرة) 3(هدف بثالث نقاط، يتم منح ثالث 

إذا متت عرقلة العب مع إطالق إشارة ساعة توقيت              •
املباراة، أو قبلها بقليل لإلعالن عن اية الفترة أو مع           

 ثانية، أو قبلها بقليل، عندما       24إطالق إشارة جهاز الـ   
ب ويكون اهلدف    الالع)  يدي(تكون الكرة يف يد        

ناجحاً، ال حيتسب اهلدف ويتم منح رميتني حرتني أو          
 .ثالث رميات حرة

  إبعاد العجلتني اخللفيتني عن األرضية- تعريف 31-3

 حيدث ذلك بشكل عام عندما يقوم الالعب، الذي            31-3-1
يتم تثبيته يف الكرسي بإحكام باستخدام األشرطة مع إبعاد يديه           

 :، بإبعاد كلتا العجلتني اخللفيتنيعن العجلتني اخللفيتني

 .يتحرك جتاه الكرة على األرضية •
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جيعل الكرة تالمس العباً آخر من نفس فريقه أو الفريق            •
 .املنافس

حيرك الكرسي لرمي الكرة أو ردها أو متريرها أو                 •
حماولة منع تسديدة أو متريرة من العب منافس أو              

 .حماولة تأمني متريرة من العب الفريق

لى الكرسي أفقياً، أي أنه يبتعد عن مراقب              يقفز ع  •
 . قانوين أو العب منافس يف وضع قانوين للمراقبة

 .يتنافس على الضرب اخلفيف يف بداية الفترة األوىل •

 يلزم إبعاد كلتا العجلتني اخللفيتني عن األرضية، يف           31-3-2
حال مالمسة الالعب عجلة أو عجلتني خلفيتني بيد واحدة أو            

 .نبكلتا اليدي

 حيتسب خطأ رفع أو خطأ شخصي أو خمالفة يف أي             31-3-3
وقت تكون الكرة يف حوزة الالعب أو حياول لعبها، ويبعد              

 .العجلتني اخللفيتني عن األرضية مع إبعاد يديه عنهما

  اجلزاء31-4

 حيتسب خطأ رفع على الالعب الذي يبعد العجلتني            31-4-1
 :ما عندمااخللفيتني عن األرضية مع إبعاد يده عنه

حياول تسديدة الكرة أو متريرها أو حماولة تأمني متريرة          •
 .من العب الفريق
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يرد تسديدة أو متريرة أو حياول منعها من العب                  •
 .منافس

 .يتنافس على الضرب اخلفيف منذ بداية الفترة األوىل •

 ).أي أنه يبتعد ملنع تسديدة(يقفز من فوق الكرسي أفقياً  •

 .خالفيحتسب خطأ الرفع على امل

تستأنف املباراة برمية متاس من قبل الفريق الذي ارتكب ضده           
اخلطأ على أن تنفذ من أقرب مكان ملنطقة املخالفة باستثناء             

 .الوضع الذي حياول فيه أحد الالعبني منع تسديدة

 إذا كان الفريق املخالف يف وضع جزاء خطأ الفريق،           31-4-2
 41تم تطبيق املادة     ومل يكن ذلك حماولة ملنع التسديدة، ي         

حرتني إىل  )  2(، كما يتم منح رميتني       )اجلزاء:  أخطاء الفريق (
أي العب من الفريق غري املخالف، على أن حيدد مدرب هذا            
الفريق الالعب الذي يصوب من بني الالعبني املوجودين على          
أرض امللعب أثناء وقت ارتكاب اخلطأ أو تبديل أي من                 

ثناء وقت ارتكاب اخلطأ، وإذا      الالعبني على أرض امللعب أ     
.31.4 و 31.2.3كانت حماولة ملنع تسديدة، يتم تطبيق املادتني        

3. 

 إذا كان خطأ الرفع نتيجة حماولة أحد الالعبني منع              31-4-3
تسديدة، يتم منح هذا الالعب عدداً من الرميات احلرة وفقاً              

 .31.2.3للمادة 
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بعد كلتا   يطبق اخلطأ الشخصي على الالعب الذي ي          31-4-4
العجلتني اخللفيتني عن األرضية، مع إبعاد كلتا يديه عنهما،            
وذلك عندما يالمس أحد املنافسني، ويرى اإلداري أن هذا             

 .التالمس وضع غري مؤاتٍ ملنافسه

يف هذه احلالة يكون إبعاد العجالت اخللفية عن األرضية،              
 عقب عملية التالمس، نتيجة عامة للتالمس ويعد شيئاً غري             

 .أساسي وجيب جتاهله

 يتم فرض خمالفة على الالعب، عندما يتم رفع                31-4-5
العجالت اخللفية عن األرضية بسبب ميله إىل األمام السترداد          
الكرة من األرضية، وذلك يف حالة إبعاد كلتا يديه عن                   

 .العجالت اخللفية، مع مالمسة العب آخر أو ال

  اإلمالة- تعريف 31-5

أحد اإلجراءات اليت يتخذها العب، مع إبعاد       تشري اإلمالة إىل    
هذا وترفع عجلة خلفية      .إحدى اليدين أو كلتيهما عن العجالت     

 أثناء تصويب الكرة    واحدة مع عجلة أمامية صغرية عن األرضية       
أو الدفاع عنها أو تسلُّمها أو حماولة اعتراض متريرة أو ارتداد             

 .راء قانونياًأو املشاركة يف الضرب اخلفيف، ويعد هذا اإلج
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í‰^ŠÖ]ì‚Â^ÏÖ]Ið^Ş}_ 

 املادة الثانية والثالثون األخطاء

  التعريف32-1

يشري اخلطأ إىل خمالفة القواعد املتعلقة بالتالمس الشخصي           
مع املنافس أو كرسيه أو السلوك غري الرياضي أو            غري القانوين 

 .رفع أو إبعاد العجالت اخللفية عن األرضية

ب أي عدد من األخطاء على فريق،            ميكن احتسا   32-1-1
بغض النظر عن اجلزاء، حيث يتم فرض عقوبة على كل خطأ،           

 .ويسجل يف ورقة التسجيل على املخالف ويعاقب وفقاً لذلك

 يعد الكرسي جزءاً من الالعب: مالحظة

 املادة الثالثة والثالثون املبادئ العامة لالحتكاك

  مبدأ األسطوانة33-1

نة بأنه احليز الذي يقع داخل أسطوانة            يعرف مبدأ األسطوا   
ومهية يشغلها الالعب وكرسيه على األرضية، وتشمل احليز           

 :الذي يوجد فوق الالعب وتكون حمددة

 براحة اليدين ومسند القدمني أو الشريط            األماممن   •
 .األفقي الذي يوجد يف مقدمة الكرسي

 . باملؤخرة خارج حافة العجالت الكبريةاخللفمن  •

 باحلافة اخلارجية للعجالت الكبرية حيث        بنياجلانمن   •
 .تالمس األرضية
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يسمح مبد اليدين والذراعني أمام اجلذع مبا ال يتجاوز موضع            
مسند القدمني أو الشريط األفقي يف مقدمة الكرسي، مع ثين             
الذراعني حبيث يكون الساعدان والذراعان مرفوعني، وختتلف       

 .ات العجالتاملسافة بني العجالت الكبرية حسب تقوس

 

 

 

 

  مبدأ األسطوانة6املخطط 

 

  أسطوانة العجالت- مبدأ العمودية 33-2

على )  أسطوانة(ففي كرة السلة، حيق لكل العب أن يشغل حيز          
 .أرض امللعب بكرسيه وجذعه أثناء اجللوس يف وضع مستقيم

 تعرف األسطوانة بأا شكل هندسي يشكله الالعب         :مالحظة
ع العجالت مبا يف ذلك العجالت            وكرسيه املزود جبمي    

الصغرية املضادة لالنقالب عند مالمسة األرضية كما هو               
 .موضح أعاله

حيمي هذا املبدأ حيز األرضية اليت يشغلها كرسي الالعب              
 .واحليز اهلوائي فوق جذعه وكرسيه
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وحيدث )  األسطواين(حاملا يغادر الالعب موقعه العمودي          
ب منافس سبق أن اختذ       احتكاك بالكرسي أو بدين مع الع        

، يكون الالعب الذي غادر موقعه      )األسطواين(موقعه العمودي   
 .مسؤوالً عن االحتكاك) األسطواين(العمودي 

جيب أال جيازى الالعب املدافع لكونه مد يديه وذراعيه فوقه            
 .ويف حدود أسطوانته

ال يتسبب الالعب املهاجم يف االحتكاك مع الالعب املدافع           
 :ين للمراقبة يف أن يف وضع قانو

 )التفريغ(يستخدم ذراعيه إلجياد حيز إضايف لنفسه  •

يباعد بني ساقيه أو ذراعيه إلحداث احتكاك خالل أو مباشرة             
 بعد تصويبه هدف

  وضع الدفاع القانوين33-3

 :حيدد العب الدفاع وضع دفاع قانوين عندما

 يغطي مسار الالعب املنافس •

فسني أثناء أو يف نفس      حيدد موقعاً يف مسار أحد املنا       •
 الوقت الذي منِح للمنافس لتجنب االحتكاك

 يكون مسار الالعب يف اجتاه الالعب الذي يتحرك •

يكون مسار الالعب يف نفس اتساع اخلطوط املوازية            •
املرسومة من كال جانيب مقعد الكرسي يف االجتاه             

 .الذي يتحرك فيه الكرسي
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تد من كال جانيب      تعمل اخلطوط املتوازية اليت مت       :مالحظة
املقعد كنقطة مرجعية عملية لإلداري، ويتضمن هذا التعريف          

 .أن العجالت جزء من الكرسي أو الالعب

لتغطية مسار أحد املنافسني، جيب أن حيدد الالعب موضع            
كرسيه عرب مسار املنافس، مع مد كرسيه من أحد جوانب                

 .املسار إىل اجلانب اآلخر

ه بني العجالت اخللفية لعجلة      ال جيوز لالعب أن يضع كرسي      
 .املنافس

ميتد الوضع القانوين للمراقبة عمودياً فوقه جذع الالعب،             
ويكون يف حدود األسطوانة اليت يشكلها جسم الالعب                
وكرسيه، وجيوز له أن يرفع ذراعيه فوق رأسه إال أنه جيب عليه        

 .اإلبقاء عليهما يف وضع ما داخل األسطوانة الومهية

  الالعب املسيطر على الكرة مراقبة33-4

 جيب أن مينح الالعب الذي يقف يف مسار الالعب             33-4-1
 .املنافس واملتحرك الوقت واملسافة لإليقاف أو تغيري اجتاهه

جيوز جتاهل االحتكاك الطفيف أو العرضي الذي مل            •
 .يلحق ضرراً بأي العب

جيب أن مينح الالعب الذي يغطي مسار املنافس وقتاً           •
 .لتجنب االحتكاكومسافة 
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 جيب على الالعب الذي معه الكرة، الثابتة أو                  33-4-2
املتحركة، أن يتوقع املراقبة، وعليه أن يتهيأ لإليقاف أو تغيري           

انظر (اجتاهه حاملا يتخذ املنافس موقعاً قانونياً للدفاع أمامه             
 ). للوقت واملسافة لإليقاف أو تغيري االجتاه33.4.1املادة 

فع أن حيدد الوضع القانوين للدفاع         جيب على املدا    •
 .دون إحداث احتكاك قبل أخذ موقعه

طاملا حدد الالعب املدافع الوضع القانوين للدفاع            •
جيب عليه االحتفاظ به وال يسمح له مبد ذراعيه أو              
التحرك بكرسيه بصورة غري قانونية ملنع احملاور من           

 .جتاوزه

امجة، على  امله/   عند احلُكم على حاالت اإلعاقة        33-4-3
 :اإلداري أن يعمل باملبادئ التالية 

جيب على الالعب املدافع أن حيدد وضعاً متهيدياً             •
 :قانونياً للدفاع

 تغطية مسار املنافس  -

أو حتديد وضع يف مسار املنافس مما يتيح له الوقت               -
، 33.7.1،  33.6.4انظر أيضاً املواد     (لتجنب االحتكاك    

33.8.2.( 

ع أن يبقى ثابتاً أو يتحرك إىل األمام        جيوز لالعب املداف   •
أو اخللف إلعادة حتديد وضع الدفاع، وبصفة خاصة          
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 .لتغطية مسار املنافس الذي حياول التحرك بعيداً

جيب أن يكون املدافع أول من وصل إىل النقطة                 •
األمامية، ويف حال قيام هذا الالعب بتغطية مسار              

إىل هذه  املنافس قانوناً يعد املدافع أول من وصل             
 .النقطة

يف حالة حدوث ثالث ظروف من الواردة أعاله حيدث                 
 .االحتكاك بسبب احملاور

  الدفاع عن الالعب غري املسيطر على الكرة33-5

 حيق لالعب غري املسيطر على الكرة التحرك حبرية            33-5-1
 .على أرضية امللعب واختاذ أي مكان غري مشغول

نافس جيب أن   عند اختاذ موضع قانوين قريب من امل         •
 .يشغل الالعب هذا املوقع أوالً

جيب أن يكون املدافع أول من يصل إىل النقطة                  •
األمامية، ويعد املدافع يف وضع قانوين حال وصوله          

 .إىل نقطة أمامية قبل املنافس غري املسيطر على الكرة

 بعد أن يتخذ املدافع وضعاً قانونياً للدفاع، ال جيوز له           33-5-2
فس من التمرير عن طريق مد ذراعيه يف مساره،           أن مينع املنا  

ومع ذلك، جيوز لألول لف ذراعيه أو وضعهما أمام جسمه              
ملنع اإلصابة أو تدوير كرسيه، شريطة أن ال يغري موضعه يف              
مسار املنافس بصورة كبرية أثناء تدوير كرسيه، وخيضع ذلك           

 .لتقدير اإلداري
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 :فاعومبجرد اختاذ املدافع وضعاً قانونياً للد

جيوز لالعب املدافع أن يبقى ثابتاً أو يتحرك عمودياً أو           •
بعيداً عن املنافس يف سبيل االحتفاظ بوضعه القانوين          

 .بالنسبة ملوقع املنافس

جيوز له التحرك جتاه املنافس، ومع ذلك يتحمل               •
 .مسؤولية أي احتكاك

 جيب على املدافع الذي جيلس ثابتاً على كرسيه يف            33-5-3
 املنافس املتحرك غري املسيطر على الكرة، والذي         منطقة كبح 

بعد ذلك ينتقل إىل منطقة كبح ذلك املنافس، أن يتيح الوقت             
 .واملسافة للمنافس لتفادي االحتكاك

  قطع املسار33-6

الذي - حيدث قطع املسار عندما يغري أحد املنافسني          33-6-1
يف نفس  (يحدث خطأ مشي دون ارتداد الكرة بشكل موازٍ              

 اجتاهه ويقطع مسار       -أو على مسارات متقاربة      )  الجتاها
 .املنافس

 جيوز قانونياً ألي العب متحرك بالكرة أو بدوا أن            33-6-2
 :يقطع مسار املنافس وفقاً للشروط التالية

عندما ميكن مشاهدة حمور العجلة اخللفية لكرسي             •
الالعب الذي يقطع املسار قبل اجلزء األمامي من هذا          

قد يكون مسندا القدمني، أو مقدمة النقطة        الكرسي، و 



 الرسمية لكرة السلة بالكرا املتحركةقواعد ال 

 91

األمامية هلذا العرض يف حالة أن الكرسي ذو عرض            
 .أمامي يوجد يف مقدمته

جيب أن يتيح الالعب الذي يقطع املسار الوقت                 •
 .واملسافة للمنافس لتفادي االحتكاك

 إذا قام الالعب بقطع مسار املنافس بصورة قانونية             33-6-3
 .والً عن االحتكاكيصبح هذا املنافس مسؤ

 يعد قطع املسار غري القانوين احتكاكاً شخصياً حيدث          33-6-4
 اجتاهه   -الذي معه الكرة أو بدوا        -عندما يغري الالعب       

وحياول قطع مسار املنافس دون إتاحة وقت إليقافه أو تغيري             
 .اجتاهه

  عنصرا الوقت واملسافة33-7

 .كرسيتوقف الالعبون فوراً عندما ال ميكن حتمل ال

 جيب أن يتيح الالعبون املتحركون الذين يقفون أمام           33-7-1
املنافس املسافة الكافية بني الكراسي ليتسىن لألخري اإليقاف أو         

 .تغيري اجتاهه دون احتكاك شديد

اإليقاف أو  يعد االحتكاك الطفيف عرضياً إذا حاول الالعب           
 .تغيري اجتاه الكرسي

لالعب لإليقاف مع سرعة       تتناسب املسافة اليت حيتاجها ا        
 .الكرسي بشكل مباشر
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  املشروعة وغري املشروعة- املراقبة 33-8

تشكل املراقبة إحدى احملاوالت لتأخري منافس ال ميتلك              
الكرة من الوصول إىل موقع مناسب على أرض امللعب أو               

 .منعه

 حتدث املراقبة القانونية عندما يكون الالعب الذي            33-8-1
 :يراقب منافساً

 .عندما حيدث احتكاك) داخل أسطوانته(  ابتاًث •

 .حيدد موقعاً سليماً على األرضية •

 مدى رؤية املنافس الثابت     داخليف حالة حتديد مراقب      •
، جيوز وضع املراقب بالقرب       )األمامية أو اجلانبية   (

 .منه، حسبما يشاء، شريطة عدم وجود احتكاك

 مدى رؤية املنافس       خارجيف حالة حتديد مراقب          •
، جيوز وضع املراقب      )األمامية أو اجلانبية   (ابت  الث

 .بالقرب منه، حسبما يشاء، مع تقليل االحتكاك

 جيب تطبيق عنصري     يف حالة حركة  إذا كان املنافس      •
الوقت واملسافة، وجيب على املراقِب تغطية مسار           
الالعب املراقَب أو ترك حيز كافٍ حبيث يتمكن األخري         

 .من اإليقاف أو تغيري االجتاه

يعد الالعب املراقَب مسؤوالً من الناحية القانونية عن           •
 .أي احتكاك بالالعب املراقِب
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 حتدث املراقبة القانونية إذا كان الالعب الذي يراقب           33-8-2
 :منافساً

 .  أثناء حدوث االحتكاكمتحركاً •

 أثناء  املتحركمل يراعِ عنصري الوقت واملسافة للمنافس        •
 .حدوث االحتكاك

 .ية مسار املنافسأخفق يف تغط •

 املهامجة  33-9

توصف املهامجة بأا احتكاك شخصي غري مشروع بالكرة أو           
 .بدوا، سواء عن طريق دفع أو حتريك كرسي املنافس

  املنع33-10

يوصف املنع بأنه احتكاك شخصي غري مشروع حيول دون              
 .تقدم املنافس بالكرة أو بدوا

ل املراقبة خطأ املنع،     إذا ارتكب الالعب الذي حياو     33-10-1
حال حدوث احتكاك، ويكون متحركاً ومنافسه ثابتاً أو يتراجع          

 .عنه

إذا جتاهل الالعب الكرة وواجه منافساً وحترك من مكانه مع             
حركة منافسه فإنه يكون املسؤول الرئيسي عن االحتكاك               

 .الناجم، ما مل تتدخل عوامل أخرى

إىل الدفع املتعمد أو    "  ما مل تتدخل عوامل أخرى    "تشري عبارة   
 .املهامجة أو مسك الالعب املراقب الكرة
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أو مرفقه   )  ذراعيه( يسمح ببسط الالعب ذراعه           33-10-2
خارج أسطوانته، عند اختاذه موقعاً على األرضية،          )  مرفقيه(

وجيب حتريكهما داخل أسطوانته عندما حياول منافسه املرور          
سطوانته وحدث   خارج أ  )  مرفقاه(جبانبه، وإذا كان مرفقه         

 .احتكاك فإنه يكون منع أو مسك

 )الذراعني( أو الذراع ) اليدين( ملس املنافس باليد 33-11

، ليس بالضرورة أن يكون خطأ       )اليدين  (  ملس املنافس باليد    
 .يف حد ذاته

يقرر اإلداريون ما إذا كان الالعب الذي تسبب يف االحتكاك قد           
حتكاك الذي تسبب فيه     حقق فائدة غري مستحقة وإذا حد اال         

العب بأي طريقة من حرية حركة منافس يعد مثل هذا                    
) اليدين(حيدث االستخدام غري القانوين لليد       .  االحتكاك خطأ 

املمتدة عندما يقوم املدافع يف موقف        )  الذراعني(أو الذراع    
يف وضع احتكاك   )  ذراعيه(أو ذراعه   )  يديه(الدفاع جبعل يده     

 .أو بدوا ملنع تقدمهمستمر مع منافس بالكرة 

يعد الضرب بالكوع أو اللمس املتكرر ملنافس بالكرة أو بدوا          
 .خطأ ألنه ميكن أن يولد عنفاً أثناء اللعب

 :الالعب املهاجم بالكرة أن  منيعد خطأ 

أو يلف الذراع أو املرفق حول املدافع يف            "  حييط" •
 .سبيل حتقيق مزية غري مستحقة
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 منع املدافع من لعب أو حماولة       يف سبيل "  يدفع بعيداً " •
 .لعب الكرة أو إلجياد حيز أكرب بينه وبني املدافع

يستخدم ساعده أو يده املمدودة ملنع منافس من               •
 .السيطرة على الكرة أثناء املراوغة

 :من الالعب املهاجم بدون الكرة أن يعد خطأ 

 .يتحرر ليتسلَّم الكرة •

 .كرةمينع املدافع من لعب أو حماولة لعب ال •

 .يوجد حيز أكرب بينه وبني املدافع •

  الدفاع غري املشروع من اخللف33-12

ميثل الدفاع غري املشروع من اخللف احتكاكاً شخصياً من              
مدافع بالعب منافس أو كرسيه من اخللف، وال تربر حماولة            

 .املدافع لعب الكرة االحتكاك مبنافس أو كرسيه من اخللف

  املسك33-13

 احتكاك شخصي غري مشروع مبنافس يتعارض       يشري املسك إىل  
مع حرية كرسيه أو حريته يف احلركة، وحيدث هذا االحتكاك            

 .بأي جزء من اجلسم أو الكرسي) املسك(

  الدفع33-14

يشري الدفع إىل احتكاك شخصي غري مشروع بأي جزء من                
اجلسم أو الكرسي، حيث يقوم الالعب بتحريك أو حماولة             

 .ملسيطر أو غري املسيطر على الكرة بقوةحتريك كرسي منافسه ا
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  والثالثون اخلطأ الشخصيالرابعةاملادة 

 التعريف   34-1

 يعد اخلطأ الشخصي خطأ احتكاك العب مبنافس             34-1-1
 . ميتةمكانت الكرة حية أأسواء ) ويعد كرسيه جزءاً منه(

جيب على الالعب أال ميسك الالعب أو يعوقه أو يدفعه أو               
رقله أو حيول دون تقدمه مبد يده أو ذراعه أو              يهامجه أو يع  

غري "مرفقه أو كتفه، كما جيب أال ينحين جبسمه بوضع                  
وأال يشارك يف أي لعبة عنيفة أو          )  خارج أسطوانته "  (طبيعي
 .شرسة

 اجلزاء   34-2

 .حيتسب خطأ شخصياً على املخالف

 : إذا احتسب اخلطأ على العب ليس يف وضع تصويب34-2-1

باراة برمية متاس ينفذها الفريق الذي ارتكب       تستأنف امل  •
 .ضده اخلطأ من أقرب مكان لوقوع املخالفة

إذا كان الفريق املرتكب للخطأ يف وضع جزاء خطأ              •
 ).اجلزاء: أخطاء الفريق (41الفريق تطبق املادة 

 إذا احتسب اخلطأ على العب يف وضع التصويب،            34-2-2
 الرميات احلرة   جيب منح ذلك الالعب رمية أو جمموعة من          

 :حسب اآليت 
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يف حال جناح التسديدة القادمة من منطقة اهلدف،              •
حيتسب اهلدف، وباإلضافة إىل ذلك، يتم منح رمية           

 ).1(حرة واحدة 

يف حال عدم جناح التسديدة القادمة من منطقة إحراز             •
 .حرتني) 2(هدف بنقطتني، يتم منح رميتني 

نطقة إحراز  يف حال عدم جناح التسديدة القادمة من م          •
 .رميات حرة) 3(هدف بثالث نقاط، يتم منح ثالث 

 إذا متت عرقلة العب مع إطالق إشارة ساعة توقيت             •
املباراة، أو قبلها بقليل، لإلعالن عن اية الفترة، أو          

 ثانية، أو قبلها بقليل،       24مع إطالق إشارة جهاز الـ      
الالعب ويكون اهلدف   )  يدي(عندما تكون الكرة يف يد      

أو )  2(اً، ال حيتسب اهلدف ويتم منح رميتني            ناجح
 .رميات حرة) 3(ثالث 

 املادة اخلامسة والثالثون اخلطأ املزدوج

 التعريف   35-1

) 2( اخلطأ املزدوج هو وضع يرتكب فيه متنافسان             35-1-1
 .أخطاء شخصية ضد بعضهما يف نفس الوقت تقريباً

  اجلزاء  35-2

كبه، وال متنح رميات    حيتسب خطأ شخصياً ضد كل العب ارت      
 :حرة ويتم استئناف املباراة وفقاً ملا يلي
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 :إذا تزامن يف نفس الوقت تقريباً مع اخلطأ املزدوج 

بعد تسجيل هدف ناجح أو احتساب الرمية احلرة               •
األخرية أو الوحيدة، يتم منح الكرة إىل الفريق غري              
احملرز لتنفيذ رمية متاس من أي مكان من اخلط                

 .النهائي

ا كان الفريق مسيطراً على الكرة أو له احلق يف                 إذ •
السيطرة عليها، متنح الكرة إىل هذا الفريق لتنفيذ رمية          

 .ت فيه املخالفةعمتاس من أقرب مكان وق

إذا مل يكن أي من الفريقني مسيطراً على الكرة أو له                •
 .احلق يف السيطرة عليها، يتم إيقافها

  غري الرياضياملادة السادسة والثالثون خطأ السلوك

  التعريف36-1

غري الرياضي إىل خطأ احتكاك       السلوك   يشري خطأ      36-1-1
الالعب والذي يعد وفقاً لتقدير أحد اإلداريني حماولة غري              

 .مشروعة للعب الكرة مباشرة يف ضوء قواعد اللعبة وأهدافها

 جيب أن تفسر أخطاء السلوك غري الرياضي على نفس           36-1-2
اة بأكملها، حيث جيب أن حيكم على            املبدأ خالل املبار   

 .الفعل
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 جيب على اإلداريني تطبيق املبادئ التالية لتحديد ما           36-1-3
 :إذا كان هذا خطأ سلوك غري رياضي أم ال

إذا مل يبذل الالعب جهداً للعب الكرة، وحدث                 •
 .احتكاك، يكون خطأ سلوك غري رياضي

 أثناء)  خطأ عنيف (إذا تسبب الالعب يف احتكاك زائد         •
حماولة لعب الكرة عندئذٍ يتم احلُكم على االحتكاك           

 .بكونه سلوكاً غري رياضي

إذا تسبب املدافع يف االحتكاك مبنافسه من اخللف أو             •
اجلانب يف حماولته إليقاف املنافس عن التقدم حنو             
السلة يف لعبة سريعة، وال يوجد مدافع آخر بني املهاجم          

 .غري رياضيوسلة فريق املدافع، يعد هذا سلوكاً 

إذا ارتكب الالعب خطأ أثناء حماولته لعب الكرة                •
بطريقة مشروعة ال يعد ذلك خطأ سلوك غري         )  العادية(

 .رياضي

  اجلزاء36-2

 . حيتسب خطأ السلوك غري الرياضي على املخالف36-2-1

حرة لالعب الذي ارتكب ضده     )  رميات( يتم منح رمية     36-2-2
 :اخلطأ متبوعة بـ 

ى امتداد خط الوسط من اجلهة املقابلة         رمية متاس عل   •
 .لطاولة املسجل
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 .ضرب كرة من دائرة املنتصف لبدء الفترة األوىل •

 :يكون عدد الرميات احلرة املستحقة كما يلي 

: إذا ارتكب اخلطأ على العب يف غري وضع التصويب           •
 .حرتني) 2(يتم منح رميتني 

: إذا ارتكب اخلطأ على العب يف وضع تصويب               •
 ).1(دف، يتم منح رمية حرة واحدة وسجل اهل

وأخفق : إذا ارتكب اخلطأ على العب يف وضع تصويب        •
رميات )  3(أو ثالث   )  2(يف التسجيل، يتم منح رميتني      

 .حرة

ل أيضاً عندما يرتكب خطأين     ـ يصبح الالعب غري مؤه    36-2-3
 .من أخطاء السلوك غري الرياضي) 2(

، 36.2.3املادة   إذا أصبح الالعب غري مؤهل، مبوجب         36-2-4
حياسب على خطأ سلوك غري رياضي فقط وال يتم فرض جزاء            

 .إضايف لتنفيذ عدم األهلية

 املادة السابعة والثالثون خطأ عدم األهلية

  التعريف37-1

 خطأ عدم األهلية هو أي سلوك غري رياضي فاضح              37-1-1
يصدر من العب أو أحد األشخاص املصرح هلم بالوجود يف           

 .الفريقمنطقة مقاعد 
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 يتم استبدال املدرب الذي لديه خطأ عدم األهلية              37-1-2
مبساعد املدرب املدرج امسه يف ورقة التسجيل وإذا مل يرد            
اسم مساعد املدرب يف رقة التسجيل يتم استبداله بكابنت               

 .الفريق

 ملساعدة الفريق يف التأكد من مطابقة أدواته للشروط           37-1-3
ي رئيس املباراة فحصاً على         ، جير  3.1الواردة يف املادة       

الكراسي قبل بداية البطولة، ويتحمل الالعب مسؤولية التأكد          
 عندما يدخل   3.1من مطابقة الكرسي للشروط الواردة يف املادة        

به امللعب، ويعد تبديل الكرسي مبا ال يتوافق مع القواعد               
سلوكاً غري رياضي بشكل صارخ، وجيوز لإلداريني فحص             

مة خالل املباراة حبيث يتم استبعاد أي            الكراسي املستخد 
أدوات مت تبديلها من املباراة، ويتحمل الالعب املسؤولية             
بشأن أدواته، ويعد أي تعديل يتم إجراؤه تصرفاً متعمداً لكسب          
مزية غري مستحقة ويتلقى خطأ عدم األهلية، وإذا قام الالعب            

 هذه  نفسه بتغيري كرسيه للمرة الثانية خالل الدورة يصبح يف            
 .احلالة غري مؤهل ويستبعد من البطولة

  اجلزاء37-2

 . حيتسب خطأ عدم األهلية على املخالف37-2-1

 عندما يصبح املخالف غري مؤهل وفقاً للمواد ذات             37-2-2
الصلة ذه القواعد، جيب عليه التوجه إىل غرفة خلع املالبس          
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ر املبىن  اخلاصة بفريقه ويظل فيها طوال مدة املباراة، أو يغاد          
 .إذا كان يرغب يف ذلك

 :احلرة ) الرميات( تمنح الرمية 37-2-3

إىل أي منافس حيدده املدرب يف حالة خطأ غري                 •
 .مصحوب باحتكاك

إىل الالعب الذي ارتكب ضده خطأ مصحوب                  •
 .باحتكاك

 :متبوعة بـ 

رمية متاس من أي نقطة على امتداد خط الوسط ومن              •
 .اجلهة املقابلة لطاولة املسجل

 .ضربة خفيفة يف دائرة املنتصف لبدء الفترة األوىل •

 : جمموعة من الرميات احلرة على النحو التايل 37-2-4

إذا حدث اخلطأ على العب ليس يف وضع التصويب،           •
 .حرتني) 2(يتم منح رميتني 

إذا حدث اخلطأ على العب يف وضع التصويب يتم              •
 ).1(احتساب اهلدف باإلضافة إىل منح رمية حرة واحدة 

إذا حدث اخلطأ على العب يف وضع التصويب وأخفق          •
رميات )  3(أو ثالث   )  2(يف التصويب يتم منح رميتني       

 .حرة
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 املادة الثامنة والثالثون اخلطأ الفين

  قواعد السلوك38-1

 تتطلب اإلدارة احلسنة للمباراة تعاوناً كامالً وخملصاً          38-1-1
 يف منطقة    من الالعبني واألشخاص املصرح هلم بالوجود         

مقاعد بدالء الفريق مع اإلداريني وإداري الطاولة ورئيس               
 .املباراة إن وجد

 جيب على كل فريق بذل قصارى جهده إلحراز النصر           38-1-2
 .على أن يتم ذلك بروح رياضية ولعب نزيه

 يعد أي تعمد أو تكرار لعدم التعاون أو لعدم االنصياع           38-1-3
 .ملضمون هذه القواعد خطأ فنياً

 ميكن لإلداري أن مينع األخطاء الفنية بالتنبيه أو حىت           38-1-4
أن يتغاضى عن املخالفات الثانوية اليت من الواضح أا غري             
متعمدة وليس هلا تأثري مباشر على املباراة ما مل تكرر نفس               

 .املخالفة بعد التنبيه

 إذا مت اكتشاف خمالفة بعد أن أصبحت الكرة حية               38-1-5
 املباراة واحتساب خطأ فين، ويتم تنفيذ اجلزاء           جيب إيقاف 

وكأن اخلطأ الفين قد حدث حلظة اكتشافه، وكل ما حيدث              
 .خالل الفترة بني املخالفة وإيقاف املباراة يكون صحيحاً
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  العنف38-2

 قد حتدث أعمال عنف خالل املباراة، وتتعارض مع          38-2-1
 هذه األعمال   الروح الرياضية واللعب الرتيه، وجيب أن تتوقف      

على الفور من قبل اإلداريني، وإذا لزم األمر، من قبل ضباط             
 .إنفاذ النظام العام

 يف حالة ظهور أحداث خالل املباراة بني الالعبني أو           38-2-2
األشخاص الذين جيلسون على مقاعد البدالء داخل امللعب أو         
بالقرب منه، يتعني على اإلداريني اختاذ اإلجراءات الالزمة             

 .يقاف ذلكإل

 جيب أن يستبعد من املباراة أي من األشخاص                 38-2-3
املذكورين أعاله املدانني بأفعال عدائية فاضحة ضد املنافسني         
أو اإلداريني، وعلى احلكم أن يرفع تقريراً باحلادث إىل اهليئة           

 .املنظمة للمنافسة

 يسمح لضباط األمن العام دخول أرض امللعب فقط           38-2-4
ب اإلداريني منهم ذلك، ومع ذلك جيب على هؤالء          إذا ما طل  

الضباط التدخل فوراً حلماية الفريقني واإلداريني يف حال               
 .دخول املشاهدين إىل أرض امللعب بنية ارتكاب أعمال عنف

 تقع مجيع املناطق األخرى وتشمل املداخل                 38-2-5
واملخارج واملمرات وغرف املالبس وغريها حتت مسؤولية          

 .نظمة للمنافسة وضباط إنفاذ النظام العاماهليئة امل
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 جيب أال يسمح اإلداريون باألفعال البدنية، لالعبني          38-2-6
أو األشخاص املصرح هلم باجللوس على مقاعد بدالء الفريق          

 .اليت قد تؤدي إىل إتالف أدوات املباراة

عندما يالحظ اإلداريون أفعاالً كهذه جيب حتذير مدرب الفريق         
 .املخطئ فوراً

جيب احتساب خطأ فين فوراً على      )  األفعال(إذا ما تكرر الفعل     
 .املعين) األشخاص(الشخص 

  التعريف38-3

 اخلطأ الفين هو خطأ غري مصحوب باحتكاك يرتكبه            38-3-1
 :العب نتيجة تصرف طبيعي، على سبيل املثال ال احلصر

 .يتجاهل العب تنبيهات اإلداريني •

املباراة أو إداري    يلمس العب اإلداريني أو رئيس           •
الطاولة أو األشخاص املصرح هلم باجللوس على            

 .مقاعد بدالء الفريق بطريقة غري حمترمة

خياطب العب اإلداريني أو رئيس املباراة، إن وجد،           •
 .أو إداري الطاولة أو املنافسني بأسلوب غري مهذب

يستخدم العب لغة أو إمياءات توحي باإلساءة أو               •
 .حترض املشاهدين
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ق العب أحد املنافسني أو حيجب رؤيته عن              يضاي •
 .طريق التلويح بيديه قرب عينيه

 .يهز العب مرافقه بصورة مفرطة •

يؤخر املباراة بلمس الكرة بالعمد بعد دخوهلا يف السلة          •
 .أو يؤخر املباراة بإعاقة تنفيذ رمية التماس فوراً

 .يزيف خطأ برمي نفسه على األرضية •

 .بهيترك امللعب لسبب غري مصرح  •

 .يقفز للحصول على مزية غري مستحقة •

السفلية )  األطراف(يستخدم أي جزء من الطرف             •
 .للحصول على مزية غري مستحقة أو لتوجيه الكرسي

 اخلطأ الفين على األشخاص املصرح هلم باجللوس            38-3-2
على مقاعد بدالء الفريق هو خطأ حيتسب ضد من خياطب أو               

أو إداري الطاولة أو املنافسني     يلمس اإلداريني أو رئيس املباراة       
 .بطريقة غري حمترمة أو يعد خمالفة إجرائية أو ذات طابع إداري

 : يصبح املدرب غري مؤهل عندما 38-3-3

نتيجة لسلوكه   )  C(فنيان   )  2(يحتسب عليه خطآن        •
 .الشخصي غري الرياضي

أو )  B(  أخطاء فنية مجيعها   )  3(حيتسب عليه ثالثة       •
وك غري الرياضي لألشخاص       نتيجة للسل   (C)أحدها  

 .املصرح هلم باجللوس على مقاعد بدالء الفريق
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، 38.3.3 إذا أصبح مدرباً غري مؤهل مبوجب املادة            38-3-4
يتم احتساب ذلك اخلطأ الفين وال يتم تنفيذ أي جزاءات                 

 .إضافية لعدم األهلية

 قد حيتسب أيضاً خطأ فين نتيجة لطلب مدرب فحص           38-3-5
الفريق املنافس، فإذا قرر احلكم أن الكرسي  كرسي أحد العيب    

.37غري مطابق للشروط، يصبح الالعب غري مؤهل وفقاً للمادة          
، أما إذا قرر احلكم أن الكرسي مطابق للشروط يتم                  1.3

 .على املدرب الذي يطلب الفحص) C(احتساب خطأ فين 

  اجلزاء38-4

 : يف حال حدوث خطأ فين38-4-1

ب خطأ فين عليه كخطأ       بواسطة العب، جيب احتسا     •
 .العب وحيتسب كخطأ من أخطاء الفريق

بواسطة األشخاص املصرح هلم باجللوس على مقاعد         •
بدالء الفريق، جيب احتساب خطأ فين على املدرب          

 .وال حيتسب خطأ من أخطاء الفريق

 :حرتني إىل املنافسني ويتبعهما ) 2( جيب منح رميتني 38-4-2

اد خط الوسط يف اجلهة     رمية متاس من نقطة على امتد      •
 .املقابلة لطاولة املسجل

 .ضربة خفيفة يف دائرة املنتصف لبدء الفترة األوىل •
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 املادة التاسعة والثالثون املشاجرة

  التعريف39-1

 )أو أكثر )  2(املشاجرة هي اعتداء جسدي متبادل بني منافسني         
العبني واألشخاص املصرح هلم باجللوس على مقاعد بدالء          

 ).الفريق

تنطبق هذه املادة فقط على األشخاص املصرح هلم باجللوس          
على مقاعد بدالء الفريق الذين يغادرون حدود منطقة مقاعد            

 .بدالء الفريق أثناء املشاجرة أو أي حالة تؤدي إىل ذلك

  القاعدة39-2

 يعد البدالء أو الالعبون املستبعدون أو أتباع الفريق            39-2-1
الفريق أثناء املشاجرة أو أي حالة      الذين يغادرون حدود منطقة     
 .قد تؤدي إىل ذلك غري مؤهلني

 يسمح للمدرب أو مساعده فقط مبغادرة منطقة الفريق         39-2-2
أثناء املشاجرة أو أي حالة قد تؤدي إىل ذلك ملساعدة                   
اإلداريني يف احلفاظ على النظام أو استعادته، ويف هذه                 

 .احلالة، وال يعد أي منهما غري مؤهل

 إذا غادر املدرب أو مساعده منطقة الفريق ومل يساعد          39-2-3
أو حياول أن يساعد اإلداريني يف احلفاظ على النظام أو                  

 .استعادته يتم استبعاد أي منهما
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  اجلزاء39-3

على مدرب الفريق،    )  B( حيتسب خطأ فين واحد         39-3-1
بغض النظر عن عدد األشخاص املصرح هلم باجللوس على            

الفريق ومت استبعادهم نتيجة ملغادرم حدود         مقاعد بدالء    
 .منطقة الفريق

 إذا مت استبعاد األشخاص املصرح هلم باجللوس على         39-3-2
مقاعد بدالء الفريق من كال الفريقني مبوجب هذه املادة وال             
توجد أي جزاءات خطأ متبقية لإلدارة، جيب استئناف املباراة          

 وفقاً للتايل

 : نفس الوقت تقريباً بسبب املشاجرة إذا مت توقف املباراة يف

إذا مت تسجيل هدف ناجح جيب أن متنح الكرة للفريق            •
غري احملرز لتنفيذ رمية متاس من أي مكان من خط              

 .النهائي

إذا كان الفريق مسيطراً على الكرة أو حيق له احلصول             •
عليها، جيب أن متنح الكرة هلذا الفريق لتنفيذ رمية             

امتداد خط الوسط ومن اجلهة     متاس من أي نقطة على      
 .املقابلة لطاولة املسجل

يف حالة عدم السيطرة على الكرة من قبل أي من                  •
الفريقني، وال حيق ألحدمها للحصول عليها، يتم            

 .إجراء ضربة خفيفة
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 يتم تدوين مجيع أخطاء عدم األهلية كما هو حمدد يف           39-3-3
 .وال حيتسب كأحد أخطاء الفريق.) 8.3.ب(

تم التعامل مع مجيع جزاءات أخطاء الالعبني يف             ي 39-3-4
امللعب واليت حتدث أثناء املشاجرة أو أي حالة تؤدي إىل               

 ).حاالت خاصة (42ذلك وفقاً للمادة 
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 املادة األربعون مخسة أخطاء على الالعب

ة أخطاء إما شخصية أو فني     )  5(الالعب الذي ارتكب مخسة        40-1
أو تتعلق برفع أو إبعاد العجالت اخللفية عن األرضية، جيب          
على اإلداري إبالغه بذلك، وعليه مغادرة املباراة فوراً،             

 .ثانية) 30(وجيب استبداله خالل 

اخلطأ الذي يصدر من الالعب الذي ارتكب مؤخراً خطأه               40-2
اخلامس يعد خطأ استثنائياً لالعب وحيتسب على املدرب           

 .يف ورقة التسجيل) B(ينه كهدف ويتم تدو

 اجلزاء: املادة احلادية واألربعون أخطاء الفريق

 التعريف  41-1

 يكون الفريق يف وضع جزاء خطأ الفريق عندما               41-1-1
 .أخطاء فريق يف فترة ما) 4(يرتكب أربعة 

 مجيع أخطاء الفريق املرتكبة يف أي فترة استراحة            41-1-2
 .الفترة أو الفترة اإلضافية التاليةلعب يتم اعتبارها جزءاً من 

 مجيع أخطاء الفريق املرتكبة يف أي فترة إضافية يتم          41-1-3
 .اعتبارها جزءاً من الفترة الرابعة

 القاعدة   41-2

 عندما يكون الفريق يف وضع جزاء خطأ الفريق، يتم          41-2-1
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جمازاة مجيع أخطاء الالعبني الشخصية التالية، واملرتكبة           
حرتني )  2(ليس يف وضع التصويب، برميتني        على العب    

 .بدالً من رمية متاس

 عندما يكون الفريق يف وضع جزاء خطأ الفريق، يتم          41-2-2
جمازاة مجيع أخطاء الالعبني التالية بشأن رفع أو إبعاد                

حرتني بدالً من   )  2(العجالت اخللفية عن األرضية برميتني        
انظر املادتني  (يبة  رمية متاس، إال إذا كان حماولة ملنع تصو        

31.2.3 ،31.4.3.( 

 إذا ارتكب خطأ شخصي أو خطأ رفع أو إبعاد                 41-2-3
العجالت اخللفية عن األرضية من قبل العب من الفريق              
املسيطر على كرة حية أو الفريق الذي من حقه تنفيذ رمية               
التماس فإن مثل هذا اخلطأ جيازى بتنفيذ رمية متاس لصاحل            

 .الفريق املنافس

 ملادة الثانية واألربعون حاالت خاصةا

  التعريف  42-1

إضايف )  أخطاء(قد تنشأ احلاالت اخلاصة عند ارتكاب خطأ         
 .يف نفس فترة توقف الساعة التالية ملخالفة ما

 اإلجراء   42-2

 . يتم احتساب مجيع األخطاء وحتديد مجيع اجلزاءات42-2-1

 .ه مجيع املخالفات يتم حتديد الترتيب الذي احتسبت في42-2-2   
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 يتم إلغاء مجيع اجلزاءات املتساوية على كال الفريقني          42-2-3
وكذلك جزاءات األخطاء املزدوجة ومن حلظة إلغائها يتم             

 .اعتبارها كأا مل حتدث

بوصفه جزءاً  – يلغي احلق يف االستحواذ على الكرة           42-2-4
 . أي حقوق سابقة لالستحواذ على الكرة-من اجلزاء األخري

 مبجرد أن تصبح الكرة حية لتنفيذ جزاء الرمية احلرة            42-2-5
األوىل أو الوحيدة أو رمية متاس، ال ميكن استخدام ذلك               

 .اجلزاء إللغاء أي جزاءات متبقية

 مجيع اجلزاءات املتبقية يتم تنفيذها وفقاً للترتيب             42-2-6
 .الذي احتسبت فيه

اء اجلزاءات    إذا مل تبق جزاءات للتنفيذ بعد إلغ              42-2-7
 :املتساوية على كال الفريقني تستأنف املباراة على النحو التايل

 :إذا كانت يف نفس الوقت تقريباً مع املخالفة 

إذا مت احتساب هدف ناجح جيب أن يتم منح الكرة                •
للفريق غري احملرز لتنفيذ رمية متاس من أي مكان من           

 .خط النهائي

أو من حقه تنفيذ رمية     إذا كان الفريق مسيطراً على الكرة        •
التماس، فإنه جيب أن متنح الكرة هلذا الفريق لتنفيذ            
 .رمية التماس من أقرب مكان حلدوث املخالفة األوىل
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إذا مل يكن أي من الفريقني مسيطراً على الكرة أو من               •
 .حقه رمية متاس يتم تنفيذ ضربة خفيفة

 املادة الثالثة واألربعون الرميات احلرة

  التعريف43-1

 الرمية احلرة هي فرصة متنح لالعب إلحراز نقطة              43-1-1
، دون منافسة، من موقع خلف خط الرمية احلرة            )1(واحدة  

 .ومن داخل نصف الدائرة

 تعرف جمموعة الرميات احلرة بكوا مجيع الرميات          43-1-2
 .احلرة أو االستحواذ التايل للكرة النامجة عن جزاء خطأ واحد

  القاعدة43-2

حرة )  رميات(عند احتساب خطأ شخصي، يتم منح           43-2-1
 :كما يلي 

يقوم الالعب الذي ارتكب ضده اخلطأ مبحاولة تنفيذ            •
 .احلرة) الرميات(الرمية 

إذا كان هناك طلب لتبديل الالعب جيب أن يقوم                 •
احلرة قبل مغادرته    )  الرميات(مبحاولة تنفيذ الرمية      

 .املباراة

احلرة إذا ما   )  الرميات  (يقوم بديله مبحاولة تنفيذ الرمية     •
وجب على الالعب ترك املباراة بسبب اإلصابة،              

فر اوارتكابه اخلطأ اخلامس أو لعدم أهليته، وإذا مل يتو         
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بديل ميكن ألي العب حيدده مدرب هذا الفريق أن            
 .احلرة) الرميات(ينفذ الرمية 

 عند احتساب خطأ فين، ميكن أي العب من الفريق            43-2-2
) الرميات(مدرب هذا الفريق أن ينفذ الرمية          املنافس حيدده    

 .احلرة

 : جيب على الالعب الذي يصوب الرميات احلرة أن 43-2-3

حيدد موقعاً للعجالت اخللفية لكرسيه خلف خط الرمية         •
احلرة وداخل نصف الدائرة، وقد توضع العجلة              

 .الصغرية أو األمامية يف مقدمة اخلط) العجالت(

 الرمية احلرة بطريقة       يستخدم أي أسلوب لتصويب       •
 .تدخل ا الكرة السلة من األعلى أو تلمس احللقة

ثوانٍ من الوقت الذي      )  5(يترك الكرة خالل مخس         •
 .وضعت يف متناوله من قبل اإلداري

ال يلمس خط الرمية احلرة وال يدخل املنطقة احملرمة           •
بأي جزء من جسمه أو عجالته اخللفية قبل أن تدخل            

 . تلمس احللقةالكرة يف السلة أو

 .ال خيادع يف الرمية احلرة •

 جيب على الالعبني شغل أماكن ارتدادات الرمية احلرة         43-2-4
من حيث العمق    )  1(بأوضاع متبادلة، وهي تعد متراً واحداً          

 ).خمطط(
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 جيوز ملدافع اخلط النهائي، الذي يوجد يف احلارة            43-2-5
خلط النهائي بأن   األوىل، أن يسمح للعجلة اخللفية القريبة إىل ا       

تصل إىل عالمة املمر املمتد على جانب اخلط النهائي                  
للكرسي، وجيوز أن تشغل العجالت اخللفية جلميع الكراسي         

اليمني أو  (املتبقية ما يصل إىل نصف العالمات ااورة             
اليت حتدد أماكن احلارات، مبا يف ذلك العالمة اليت           )  اليسار

 .حتدد املنطقة احملايدة

 :لرميات احلرة جيب على هؤالء الالعبني أالخالل ا

 .يشغلوا أماكن االرتدادات غري املسموحة هلم •

يدخلوا املنطقة احملرمة أو املنطقة احملايدة أو يتركوا          •
الالعب )  يدي(أماكن االرتدادات حىت تترك الكرة يد         

 .الذي يصوب الرمية احلرة

 .يشتتوا الالعب الذي يصوب الرمية احلرة بأفعاهلم
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  أماكن الالعبني أثناء الرميات احلرة7املخطط 

 

 جيب على مجيع الالعبني غري املوجودين يف أماكن           43-2-6
االرتدادات أن يبقوا خلف امتداد خط الرمية احلرة وخلف              

 .منطقة إحراز هدف بثالث نقاط حىت تنتهي الرمية احلرة

 خط   جيب أن يوجد مجيع الالعبني خلف امتداد            43-2-7
الرمية احلرة وخلف منطقة إحراز هدف بثالث نقاط، أثناء تنفيذ     

أخرى من  )  جمموعات(حرة عقب جمموعة      )  رميات(رمية  
 .الرميات احلرة

 يعد  43.2.7 و  43.2.6 و  43.2.4 و  43.2.3انتهاك بنود املواد       
 .خمالفة
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  اجلزاء43-3

، مع ارتكاب الالعب    جناح تنفيذ رمية حرة     يف حال     43-3-1
، ال حتتسب النقطة إذا         )خمالفات(ب هلا خمالفة       املصو
 .سجلت

إذا ارتكبت خمالفة أخرى من قبل العب آخر، قبل خمالفة               
الالعب املصوب مباشرة أو يف نفس وقتها أو بعدها يتم                 

 .التغاضي عنها

يتم منح الكرة للمنافسني لتنفيذ رمية متاس على امتداد خط              
حرة أو جزاء    )  رميات(الرمية احلرة ما مل يلزم تنفيذ رمية             

 .استحواذ

، مع ارتكاب خمالفة     جناح تنفيذ رمية حرة     يف حال     43-3-2
 :من قبل العب آخر خبالف املصوب) خمالفات(

 .إذا سجلت) النقاط(حتتسب النقطة  •

 ).املخالفات(جيب أن يتغاضى عن املخالفة  •

يف حالة الرمية احلرة الوحيدة أو األخرية، جيب منح الكرة              
نافس لتنفيذ رمية التماس من أي مكان على احلد             للفريق امل 

 .النهائي

، ومت ارتكاب    الرمية احلرة غري ناجحة      إذا كانت      43-3-3
 :خمالفة من قبل
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أو  احلرة األخرية أو الوحيدة        الالعب املصوب للرمية   •
، يتم منح الكرة للمنافس لتنفيذ رمية متاس        أحد زمالئه 

، ما مل حيق    من أي نقطة على امتداد خط الرمية احلرة        
 .لذلك الفريق استحواذ الحق

 الالعب املصوب للرمية احلرة، يتم منح         منافسيأحد   •
 .املصوب رمية حرة بديلة

، يف الرمية احلرة األخرية أو الوحيدة، يتم        كال الفريقني  •
 .تنفيذ ضربة خفيفة

 املادة الرابعة واألربعون األخطاء القابلة للتصحيح

  التعريف44-1

 تصحيح خطأ إذا ما مت التغاضي عن قاعدة              جيوز لإلداريني 
 :قانونية سهواً يف احلاالت التالية فقط 

 .حرة غري مستحقة) رميات(منح رمية  •

 .حرة مستحقة) رميات(اإلخفاق يف منح رمية  •

 .باخلطأ) نقاط(منح أو إلغاء نقطة  •

 .احلرة) الرميات(السماح لالعب اخلطأ مبحاولة الرمية  •

  اإلجراء العام44-2

 لتكن قابلة للتصحيح، فإن األخطاء املذكورة أعاله           44-2-1
جيب أن يتم التعرف عليها من قبل اإلداريني أو رئيس املباراة             
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إن وجد أو إداري الطاولة قبل أن تصبح الكرة حية عقب أول              
 .كرة ميتة بعد تشغيل ساعة توقيت املباراة عقب اخلطأ

 عند اكتشاف    جيوز لإلداري أن يوقف املباراة فوراً،        44-2-2
اخلطأ القابل للتصحيح، طاملا مل يضع أياً من الفريقني يف               

 .موضع سيئ

 يتم تطبيق أي أخطاء ارتكبت أو نقاط سجلت أو وقت           44-2-3
انقضى أو األنشطة اإلضافية اليت من املمكن أا حدثت بعد            

 .حدوث اخلطأ وقبل التعرف عليه

 أخرى يف   إال إذا حددت طريقة   - بعد تصحيح اخلطأ      44-2-4
 جيب استئناف املباراة من النقطة اليت توقفت           -هذه القواعد 

عندها املباراة لتصحيح اخلطأ، وجيب أن متنح الكرة إىل               
 .الفريق املستحق يف وقت توقف املباراة إلجراء التصحيح

 : مبجرد اكتشاف خطأ ال يزال قابالً للتصحيح 44-2-5

لس على  إذا كان الالعب املعين يف تصحيح اخلطأ جي         •
مقعد بدالء الفريق بعد أن مت استبداله بطريقة مشروعة           
جيب عليه أن يعود إىل أرض امللعب للمشاركة يف             

 .تصحيح اخلطأ من هذه النقطة ويصبح العباً

وعقب اكتمال التصحيح، جيوز له البقاء يف املباراة ما           
مل يطلب تبديالً قانونياً مرة أخرى، ويف هذه احلالة             

 .غادرة أرض اللعبجيوز لالعب م
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إذا مت استبدال الالعب إلصابته أو ارتكابه اخلطأ                •
اخلامس أو أصبح غري مؤهل وجب على بديله القانوين         

 .املشاركة يف تصحيح اخلطأ

 ال ميكن تصحيح األخطاء القابلة للتصحيح بعد قيام           44-2-6
 .احلكم األول بالتوقيع على ورقة التسجيل

يف التسجيل من قبل        جيوز تصحيح أي أخطاء           44-2-7
املسجل أو يف الوقت من قبل املؤقت، تشمل النتيجة أو عدد            
األخطاء أو عدد األوقات املستقطعة أو الوقت املستهلك أو            
املُلغى، من قبل اإلداريني يف أي وقت قبل توقيع احلكم على            

 .ورقة التسجيل

  اإلجراء اخلاص44-3

 .حرة غري مستحقة) رميات( منح رمية 44-3-1

احلرة النامجة عن اخلطأ،     )  الرميات(تم إلغاء حماولة الرمية      ي
 :وجيب استئناف املباراة على النحو التايل 

جيب منح الكرة للفريق الذي مت إلغاء رمياته احلرة               •
لتنفيذ رمية متاس من نقطة على امتداد خط الرمية احلرة          

 .إذا مل يتم تشغيل ساعة توقيت املباراة

 :قيت املباراةيف حال تشغيل ساعة تو •

إذا كان الفريق املسيطر على الكرة أو من حقه تنفيذ                -
رمية التماس يف وقت اكتشاف اخلطأ هو نفس الفريق           
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 الذي كان مسيطراً على الكرة وقت وقوع اخلطأ

أو مل يسيطر أي من الفريقني على الكرة وقت اكتشاف             -
اخلطأ،متنح الكرة للفريق الذي حيق له السيطرة عليها          

 .قت وقوع اخلطأو

يف حال تشغيل ساعة توقيت املباراة، ويف وقت                •
اكتشاف اخلطأ وكان الفريق املسيطر على الكرة أو من          
حقه السيطرة عليها هو الفريق املنافس الذي كان               

 .مسيطراً عليها عند وقوع اخلطأ يتم تنفيذ ضربة خفيفة

يف حالة تشغيل ساعة توقيت املباراة، ويف وقت                •
حرة )  رميات(أ يتم منح خطأ يقتضي رمية       اكتشاف اخلط 

احلرة ومنح الكرة للفريق    )  الرميات(وجيب تنفيذ الرمية    
الذي كان مسيطراً عليها وقت وقوع اخلطأ دف تنفيذ          

 .رمية التماس

 :حرة مستحقة ) رميات( اإلخفاق يف منح رمية 44-3-2

إذا مل حيدث تغيري يف االستحواذ على الكرة منذ وقوع            •
يتم استئناف املباراة بعد تصحيح اخلطأ كما هو        اخلطأ،  

 .احلال بعد أي رمية حرة عادية

يتم التغاضي عن اخلطأ، إذا كان نفس الفريق الذي منح           •
االستحواذ على الكرة، بطريقة اخلطأ لتنفيذ رمية              

 .متاس، قد سجل نقطة
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 :احلرة) الرميات( السماح لالعب اخلطأ مبحاولة الرمية 44-3-3

ويوجد -احلرة النامجة عن اخلطأ     )  الرميات( الرمية   فإن حماولة 
 يتم إلغاؤها    -استحواذ على الكرة إذا كان جزءاً من اجلزاء            

وجيب أن متنح الكرة للفريق املنافس لتنفيذ رمية متاس من              
نقطة على امتداد خط الرمية احلرة، إال إذا كانت هناك جزاءات           

 .النتهاكات إضافية
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 املادة اخلامسة واألربعون اإلداريون وإداريو الطاولة والرئيس

 هم احلكام وحكم ثالث أو حكمان يعاوم              اإلداريون  45-1
 .إداريو الطاولة ورئيس املباراة إن وجد

 جهاز   هم املسجل ومساعد املسجل ومشغل     إداريو الطاولة   45-2
 . ثانية24الـ

، إن وجد، أن جيلس بني           رئيس املباراة  جيب على       45-3
املسجل واملؤقت، وتتمثل مهمته الرئيسية أثناء املباراة يف        
مراقبة عمل إداري الطاولة لإلشراف على بطاقات هوية             

 نقطة يف     14الالعبني والتأكد من عدم جتاوز الفرق              
) احلكام  (امللعب، فضالً عن مساعدة احلكم واحلكم         

 .الثالث حلسن سري املباراة

جيب أال يكون إلداري مباراة حمددة أي عالقة على                  45-4
 .اإلطالق بكال الفريقني على أرض امللعب

جيب على اإلداريني وإداري الطاولة ورئيس املباراة إدارة            45-5
املباراة وفقاً هلذه القواعد دون أن يكون لديهم سلطة               

 .لتغيريها

 ون زي اإلداريني من قميص خمصص لإلداريني وبنطلون         يتك  45-6
أسود طويل وجوارب وحذاء أسود لكرة السلة بالكراسي           

 املتحركة

 .جيب أن يرتدي اإلداريون وإداريو الطاولة زياً موحداً  45-7



 الرسمية لكرة السلة بالكرا املتحركةقواعد ال 

 125

 واجبات وسلطات: املادة السادسة واألربعون احلكم

 :جيب على احلكم أن 

 .ت اليت تستخدم خالل املباراةيفحص ويعتمد مجيع األدوا  46-1

 ثانية  24حيدد ساعة توقيت املباراة الرمسية وجهاز الـ             46-2
 .وساعة اإليقاف ويتعرف على إداريي الطاولة

على األقل مستخدمتني   )  2(خيتار كرة املباراة من كرتني          46-3
يقدمهما الفريق املضيف، وإذا مل جيد واحدة منهما مناسبة         

 .ن خيتار أحسن كرة موجودةللمباراة، ميكنه أ

قد تتسبب يف إصابة     أشياء  ال يسمح ألي العب بارتداء          46-4
 .الالعبني اآلخرين

يقوم بإجراء ضربة خفيفة يف دائرة املنتصف لبدء الفترة               46-5
 .األوىل ورمية التماس لبدء مجيع الفترات األخرى

 .له سلطة إيقاف املباراة إذا ما اقتضت األحوال ذلك  46-6

 .له سلطة حتديد الفريق الذي خيسر املباراة باالنسحاب  46-7

يراجع بعناية عند اية زمن اللعب أو يف أي وقت يشعر أن              46-8
 .ذلك ضرورياً

يعتمد ورقة التسجيل ويوقع عليها عند اية زمن اللعب،             46-9
 سلطة  تبدأ العمل اإلداري وعالقته باملباراة،        ينتهيحيث  

) 20( وصوهلم أرض امللعب قبل عشرين          اإلداريني عند 
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 بإطالق إشارة ساعة     وتنتهيدقيقة من موعد بدء املباراة،       
توقيت املباراة معلنة انتهاء فترة اللعب كما هو معتمد من             

 .اإلداريني

 يسجل على اجلانب اآلخر من ورقة التسجيل، قبل التوقيع           46-10
 :عليها

 أي انسحاب أو خطأ عدم أهلية، •

 رياضي من الالعبني أو األشخاص            أي سلوك غري     •
املصرح هلم فقط بالوجود يف منطقة مقاعد فريقهم قبل           

دقيقة أو خالل اية زمن     )  20(موعد بدء املباراة بعشرين     
 .اللعب واعتماد ورقة التسجيل والتوقيع عليها

) رئيس املباراة، إن وجد   (ويف هذه احلالة، على احلكم      
ة إىل اهليئة املنظمة       أن يرسل تقريراً مفصالً بالواقع        

 .للمنافسة

يصدر القرار النهائي حيثما يتطلب األمر أو عندما خيتلف           46-11
 .اإلداريون

الثالث أو  )  احلكام(وله يف سبيل ذلك أن يستشري احلكم         
 .رئيس املباراة أو إداريي الطاولة

فرها اخيول له استخدام أدوات فنية ويعتمدها يف حال تو           46-12
 أن آخر   -قبل التوقيع على ورقة التسجيل     وذلك  -ليقرر  

تصويبة هلدف ما خالل وقت اللعب يف اية كل فترة أو            
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أي فترة إضافية قد أطلقت خالل وقت اللعب أو حيتسب          
 ).3(أو ثالث نقاط ) 2(تصويبة اهلدف لنقطتني 

للتأكد من التزام    )  الكراسي(جيري فحوصات للكرسي       46-13
 : 3.1ة الفريقني مبا ورد يف املاد

إذا كان لديه مربر لالعتقاد بأن كرسياً ما قد يكون             •
 .غري قانوين

 .أو إذا طلب املدرب من أحد الفريقني املشاركني •

له سلطة اختاذ القرارات يف أي نقطة غري مدرجة ذه                46-14
 .القواعد بدون حتديد

 واجبات وسلطات: املادة السابعة واألربعون اإلداريون

اريون بسلطة إصدار القرارات عن خمالفات         يتمتع اإلد   47-1
هذه القواعد، سواء ارتكبت داخل خطوط احلدود أو            
خارجها، مبا فيها طاولة املسجل ومناطق مقاعد الفريق          

 .واملناطق خلف اخلطوط مباشرة

يقوم اإلداريون بإطالق صافرم عند حدوث خرق               47-2
ضروري للقواعد، عند اية الفترة أو عندما يروا من ال           

التدخل لوقف املباراة، وجيب أال يطلقوا صافرم بعد          
إحراز هدف أو رمية حرة ناجحة أو عندما تصبح الكرة             

 .حية
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جيب على اإلداريني عند احلكم على خمالفة أو احتكاك            47-3
شخصي أن يراعوا يف كل حالة قوة احلدث وأن يأخذوا            

 :يف االعتبار املبادئ األساسية التالية

القصد من القواعد واحلاجة إىل دعم نزاهة         الروح و  •
 .املباراة

، لذا  "الضرر/  االستفادة"الثبات يف تطبيق مفهوم         •
جيب على اإلداريني عدم السعي إليقاف سري املباراة         
لغري الضرورة لفرض عقوبة احتكاك شخصي               
عرضي، حيث ال تعطي هذه العقوبة الالعب                

سه، ففي  املسؤول أي استفادة وال تلحق ضرراً مبناف       
مباراة كرة السلة بالكراسي املتحركة ميكن اعتبار            
االحتكاك الطفيف حدثاً عرضياً يف حالة حماولة            

 .الالعب إيقاف كرسيه أو تغيري اجتاهه

الثبات يف التعامل مببدأ الذوق السليم يف كل مباراة،          •
ومراعاة قدرات الالعبني املعنيني ووجهة نظرهم           

 .وتصرفام خالل املباراة

الثبات يف التوازن بني السيطرة على املباراة وسريها،         •
ويكون لديهم اإلحساس مبا حياول املشاركون فعله        

 .وإطالق صافرم ألي شيء يف صاحل املباراة
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يف حالة تقدمي احتجاج من أحد الفريقني، جيب على               47-4
أن يرفع تقريراً باحلدث ) رئيس املباراة، إذا وجد (احلكم  

اليت تلي  )  1(ملنظمة للمنافسة خالل الساعة      إىل اهليئة ا  
 .انتهاء زمن املباراة

إذا أصيب اإلداري أو مل يتمكن ألي سبب آخر من متابعة             47-5
دقائق من اإلصابة، جيب استئناف     )  5(أداء مهمته خالل    

املتبقي بالتحكيم  )  اإلداريون(املباراة، ويقوم اإلداري      
كن هناك إمكانية    مبفرده حىت اية املباراة، ما مل ي           

الستبدال اإلداري املصاب بآخر بديل ومؤهل، وجيب         
أن يقرر اإلداري املتبقي، بناء على االستبدال احملتمل،        

 .بعد استشارة رئيس املباراة

) اللفظي(إذا ما اقتضى األمر، يستخدم االتصال الشفهي           47-6
إليضاح قرار، وجيب أن يتم االتصال يف مجيع                  

 .ة باللغة اإلجنليزيةاملباريات الدولي

حيق لكل إداري إصدار قراراته يف حدود واجباته ولكن            47-7
ليس من سلطته التغاضي أو التشكيك يف القرارات اليت           

 .اآلخر) اإلداريون(اختذها اإلداري 

تعد القرارات اليت اختذها اإلداريون ائية وال ميكن               47-8
 .الطعن فيها أو جتاهلها
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 واجبات: واألربعون املسجل ومساعدهاملادة الثامنة 

 بورقة تسجيل، وجيب عليه أن حيتفظ             املسجليزود     48-1
 :بسجل

الفرق ويقوم بتسجيل أمساء وأرقام الالعبني الذين تبدأ م          •
املباراة، ومجيع البدالء الذين يشاركون يف املباراة، وإذا         

 )  5(حدث انتهاك هلذه القواعد اليت تتعلق بالالعبني اخلمسة          
الذين تبدأ م املباراة أو البدالء أو أرقام الالعبني جيب             
عليه إخطار أقرب إداري بعد اكتشافه املخالفة يف أسرع             

 .وقت

يدون جممل النقاط املسجلة بالتتابع واألهداف والرميات          •
 .احلرة الناجحة

األخطاء احملتسبة على كل العب، وعليه أن خيطر أحد             •
حتساب اخلطأ اخلامس على أي  اإلداريني على الفور، عند ا    

العب، كما جيب عليه أن يدون األخطاء احملتسبة على            
كل مدرب وأن خيطر أي إداري فوراً مىت يتم استبعاد                
املدرب، وباملثل عليه أن يبلغ أي إداري فوراً عندما               

من أخطاء السلوك غري        )  2(يرتكب الالعب خطأين        
 .الرياضي ومن ثَم جيب استبعاده

 األوقات املستقطعة، جيب أن خيطر              وفيما خيص   •
اإلداريون بفرصة الوقت املستقطع عندما يطلبها أحد              
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الفرق، كما جيب عليه إخطار املدرب من خالل إداري             
عندما ال ميتلك فريق هذا املدرب وقتاً مستقطعاً آخر يف             

 .شوط أو فترة إضافية ما

 يتم تناوب الدور التايل يف االستحواذ على الكرة عن طريق          •
تشغيل سهم التناوب يف االستحواذ، كما جيب عليه ضبط          
اجتاه هذا السهم بعد اية الشوط األول مباشرة، حيث             

الل يف مستهل الشوط      السمواقعهما من    يتبادل الفريقان    
 .الثاين

 : مبا يلياملسجلكما يقوم    48-2

حتديد عدد األخطاء اليت يرتكبها كل العب عن طريق رفع           •
راها كال املدربني، بعدد األخطاء اليت           يده، بطريقة ي    

 .ارتكبها ذلك الالعب

يضع عالمة خطأ الفريق على طاولة مسجل املباراة، عند            •
ايتها األقرب إىل املقعد اخلاص بالفريق الذي يف وضع           
جزاء خطأ الفريق، عندما تصبح الكرة حية إثر خطأ الفريق           

 .الرابع بالشوط

 .ينجز بالتبديالت •

 إذا أصبحت الكرة ميتة وقبل أن       إالته الصوتية   ال يطلق إشار   •
 توقف إشارته ساعة املباراة     ال.  تصبح الكرة حية مرة أخرى    

 .أو املباراة نفسها وال تتسبب يف أن تصبح الكرة ميتة
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 بتشغيل لوحة تسجيل األهداف     مساعد مسجل املباراة  يقوم    48-3
ويف حالة وجود أي تعارض، ال ميكن       .  ومساعدة املسجل 

مه، بني لوحة تسجيل األهداف وورقة التسجيل، تكون        حس
األولوية لورقة تسجيل األهداف وتصحح لوحة تسجيل           

 .األهداف وفقاً هلا

 :يف حال اكتشاف خطأ يف ورقة التسجيل   48-4

إذا اكتشف اخلطأ أثناء املباراة، جيب على مسجل املباراة           •
 .االنتظار ألول كرة ميتة قبل أن يطلق إشارته

 اكتشف اخلطأ بعد اية وقت املباراة وقبل أن يوقع              إذا •
احلكم على ورقة التسجيل، يصحح اهلدف، حىت لو              

 .تأثرت النتيجة النهائية للمباراة ذا التصحيح

إذا اكتشف اخلطأ بعد توقيع احلكم لورقة التسجيل، فال             
جيب على احلكم أو    .  تصحح حينها ورقة تسجيل األهداف    

 موجوداً، إرسال تقرير مفصل للجهة         املفوض، إذ كان   
 .املنظمة للمنافسة

يقوم مساعد املسجل مبساعدة املسجل عن طريق التحقق           48-5
من صحة العدد اإلمجايل لنقاط تصنيف الالعبني اخلمسة          

 14إذا تعدى فريق قاعدة احلد األقصى       .  بالفريق يف امللعب  
 ، خيطر مساعد مسجل    )2، البند    51راجع املادة    (نقطة  

األهداف املسجل الذي يبلغ بدوره احلكم ويحتسب خطأ          
 . فين ضد مدرب الفريق املخالف
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 واجباته: املادة التاسعة واألربعون املؤقت

 : يزود املؤقت بساعة توقيت املباراة وساعة توقيف وعليه49-1

أن يضبط زمن اللعبة واألوقات املستقطعة واستراحة               •
 .اللعب

تية لساعة املباراة ستنطلق بقوة      أن يتأكد أن اإلشارة الصو      •
 .عالية وتلقائياً عند اية زمن اللعب بفترة

أن يستخدم أي وسيلة ممكنة إلشعار احلكام فوراً إذا                 •
 . عجزت إشارته عن االنطالق أو مل تكن مسموعة

دقائق على األقل من     )  3(أن خيطر الفريقني واحلكام قبل        •
 .بدء الشوط الثالث

 : على النحو التايل املباراةوقت يضبط املؤقت 49-2

 :بدء ساعة املباراة عندما •

تضرب الكرة بصورة مشروع من أحد القافزين خالل كرة              -
 .القفز

تلمس الكرة أو تلمس من أحد الالعبني داخل امللعب إثر             -
 .رمية حرة أخرية أو وحيدة غري ناجحة واستمرت الكرة حية

 من أحد الالعبني     تلمس الكرة أو تلمس بطريقة مشروعة         -
 .داخل امللعب من رمية التماس

 :إيقاف ساعة املباراة عندما •
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ينتهي الوقت عند اية زمن اللعب لفترة ما مل تتوقف ساعة             -
 .املباراة تلقائياً

 .يطلق احلكم صافرته والكرة حية  -

 2:00يحرز هدف ميداين عندما تظهر على ساعة املباراة               -
 .ط الرابع أو يف أي شوط إضايفدقيقة أو أقل من الشو

 عند سيطرة أحد الفريقني     24تنطلق اإلشارة الصوتية للثانية       -
 .على الكرة

 : كما يليالوقت املستقطعيضبط املؤقت   49-3

بدء ساعة التوقيت فور إطالق احلكم صافرته وإعطاء إشارة          •
 .الوقت املستقطع

 .ستقطعثوانٍ من الوقت امل) 5(إطالق إشارته عند انقضاء  •

 .إطالق إشارته عند انتهاء الوقت املستقطع •

 : على النحو التايلاستراحة اللعبيضبط املؤقت   49-4

 .بدء ساعة التوقيت فور انتهاء الشوط السابق •

) 3(إطالق إشارته قبل الشوط األول والثالث عندما يتبقى            •
حىت بداية  )  1:30(ثالث دقائق، ودقيقة وثالثون ثانية          

 .الشوط

شارته قبل الشوط الثاين والرابع وكل شوط إضايف         إطالق إ  •
 .ثانية حىت بداية الشوط) 30(عندما يتبقى ثالثون 
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إطالق إشارته وإيقاف ساعة التوقيت يف نفس الوقت فور            •
 .انتهاء استراحة اللعب

 واجباته:  ثانية24املادة اخلمسون مشغل ساعة الــ

 :ية حبيث جيري ثان24 ثانية بساعة الــ24يزود مشغل ساعة الــ

 :بدؤها أو إعادة بدئها عندما  50-1

 .يسيطر أحد الفريقني على كرة حية داخل امللعب •

بطريقة مشروعة من أحد الالعبني      تلمس  تلمس الكرة أو      •
 .داخل امللعب من رمية التماس

 24ال ينتج عن ملس أحد الفريقني الكرة انطالق شوط الــ            
 .يطراً على الكرةثانية جديدة إذا بقي نفس الفريق مس

 :حينما تصدر اإلشارة الصوتية نتيجة ملا يلي  50-2

ال تكون املخالفة نتيجة خلروج      (ارتكاب خطأ أو خمالفة       •
 ).الكرة خارج احلدود من الفريق الذي ال يسيطر على الكرة

إيقاف املباراة نتيجة لفعل غري مرتبط بالفريق املسيطر على           •
 .الكرة

عل غري مرتبط بأحد الفريقني،        إيقاف املباراة نتيجة لف       •
باستثناء ما إذا كان وضع الفريقني غري مواتٍ، فإن ساعة              

 : ثانية24الــ
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 :، بدون عرض مرئي، عندما ثانية24 تتوقف ويعاد ضبطها إىل -1

 .تدخل الكرة السلة بطريقة غري مشروعة  -

ما مل تعلق الكرة بني احللقة      (تلمس الكرة حلقة الفريق املنافس        -
 ).واللوحة

 .حرة) رميات(يستحق الفريق رمية   -

 .يكسر الفريق املسيطر على الكرة القواعد  -

 ثانية، عندما يمنح نفس الفريق       24 إىل   تتوقف وال يعاد ضبطها     -2
الذي سبق له السيطرة على الكرة رمية التماس يف منطقته                 

 . ثانية24 ثانية أو أكثر على ساعة الــ14األمامية وتعرض 

، عندما يمنح نفس الفريق       ثانية 14تتوقف ويعاد ضبطها إىل        -3
الذي سبق له السيطرة على الكرة رمية التماس يف منطقته                 

 . ثانية24 ثانية أو أقل على ساعة الــ13األمامية وتعرض 

، عندما يمنح نفس الفريق الذي        يعاد ضبطها ال  تتوقف و   50-3
 :اس نتيجة ملا يليسبق له السيطرة على الكرة رمية التم

 .خروج الكرة خارج احلدود •

 .إصابة العب من نفس الفريق •

 .حالة كرة قفز •

 .خطأ مزدوج •

 .إلغاء جزاءات متساوية ضد كال الفريقني •
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، عندما تصبح الكرة ميتة وعندما تقف ساعة توقيت          تتوقف  50-4
 :املباراة، بأي شوط عندما

 ويكون  تكون هناك سيطرة جديدة على الكرة من الفريقني          •
 . ثانية على ساعة توقيت املباراة24هناك أقل من 

 ثانية يف املنطقة      14 ثانية إىل      24يعاد ضبط ساعة الــ      •
األمامية يف حني يكون الوقت املتبقي على ساعة توقيت            

 . ثانية14املباراة أقل من 

 ثانية ساعة توقيت املباراة أو       24ال توقف إشارة ساعة الــ      
 لكون الكرة ميتة، ما مل يكن أحد            املباراة، ليس نتيجة   

 .الفريقني مسيطراً على الكرة
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 املادة احلادية واخلمسون نظام نقاط تصنيف الالعب

  التعريف51-1

 للتمكن من اللعب يف منافسة رمسية رئيسية باالحتاد           51-1-1
كون حبوزة  الدويل لكرة السلة بالكراسي املتحركة، جيب أن ت        

كل العب بطاقة تعريف عليها التصنيف الرمسي لالعب                
تصدرها جلنة تصنيف الالعب باالحتاد الدويل لكرة السلة             

ميكن أن تصدر بطاقة تصنيف الالعب يف       .  بالكراسي املتحركة 
مباراة رمسية من جلنة تصنيف الالعب املعينة من االحتاد               

 باالستناد إىل    الدويل لكرة السلة بالكراسي املتحركة وذلك        
مالحظات املصنفني وفقاً للقواعد املدرجة يف دليل التصنيف         

حتتوي هذه البطاقة على أمور من بينها قيمة          .  الرمسي لالعب 
ومبقتضى اللوائح املتعلقة بتصنيف    .  النقاط املخصصة لالعب  

الالعب، ميكن تغيري قيمة النقاط هذه أثناء املباراة وحىت جولة          
 وتقع على عاتق مراقب املباراة، إذا حضر،          .املباراة الفاصلة 

مسؤولية أن حيدد على طاولة املسجل صحة بطاقة التصنيف            
 .ويصحح قيمة النقاط املخصصة لالعب

يعد التصنيف الصحيح لالعب يف االحتاد الدويل لكرة السلة           
 .4.5 و3.5،4.0و3.0و 2.5و 2.0و 1.5و 1.1بالكراسي املتحركة هو 

باراة، يكون لدى أي من الفريقني          ويف أي وقت بامل      51-2



 الرسمية لكرة السلة بالكرا املتحركةقواعد ال 

 139

العبون مشاركون تتجاوز قيمة النقاط اإلمجالية هلم احلد              
 . نقطة14األقصى 

 تطبق قيمة النقاط اإلمجالية على املنافسات الرمسية         :ملحوظة
لالحتاد الدويل لكرة السلة بالكراسي املتحركة على النحو             

يف إمجايل  ميكن تطبيق االختالف     .  املدرج يف هذه الوثيقة    
 .النقاط يف املنافسات األخرى

املنافسات الرمسية الرئيسية باالحتاد الدويل لكرة السلة        •
 :بالكراسي املتحركة

 .بطولة العامل للرجال •
 .بطولة العامل للسيدات •
 .البطوالت الباراملبية للرجال والسيدات •
 . سنة23بطولة العامل للرجال حتت  •
 . سنة25بطولة العامل للسيدات حتت  •
بطوالت التأهيل لبطوالت العامل للرجال والسيدات،         •

 . سنة23 سنة وللرجال حتت 25للسيدات حتت 
 .البطوالت الباراملبية التأهيلية للرجال والسيدات •

  اجلزاء  51-3

إذا جتاوز أي من الفريقني، يف أي وقت من املباراة حد الـ             
 نقطة يحتسب حينها خطأ فين ضد املدرب مع إجراء               14

 . يف تشكيلة الفريق يف الوقت ذاتهتصحيح
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 إشارات اليد املوضحة يف هذه القواعد هي اإلشارات الرمسية          1-أ  
جيب على مجيع احلكام استخدام هذه اإلشارات         .  الوحيدة

 .يف مجيع املباريات

 . من املهم أن تكون هذه اإلشارات مألوفة حلكام الطاولة2- أ

 

  إحراز النقاط−1

5− 

إلغاء املباراة أو 
 إلغاء النتيجة

حركة مقصية 
مرة واحدة عرب 

 الصدر

4− 

حماولة ثالث 
 نقاط ناجحة

 
رفع ذراعني 

واإلشارة بثالث 
 أصابع

3− 

حماولة من ثالث 
 نقاط

 
اإلشارة بثالث 

 أصابع

2− 

 نقطتان

بإصبعني, إشارة من 
 املعصم

1− 

 نقطة واحدة

بإصبع واحد, 
 إشارة من املعصم
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  إشارات ساعة املباراة−2

9− 

ى ـإعادة ضبط الساعة إل
 ثانية) 14(أو ) 24(

 
 تدوير اليد ورفع السبابة

8− 

 بدء وقت املباراة

 
 حركة قصرية مفاجئة باليد

7− 

إيقاف الساعة الرتكاب 
إطالق صافرة عىل (خطأ 

 )الفور

 
قبضة يد واحدة مطبقة 
واإلشارة براحة اليد 
األخرى نحو خرص 

 ملخالفالالعب ا

6− 

إيقاف الساعة 
الرتكاب خمالفة 
أو إيقاف املباراة 

إطالق صافرة (
أو ) عىل الفور

 عدم بدء الساعة

 
راحة اليد 
 مفتوحة
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  إشارات تنفيذية−3

14 

 8 و5(العد املرئي 
 )دقائق

 
رفع األصابع 
 إلظهار العد

13− 

التواصل بني 
احلكام وحكام 

 الطاولة

 
 رفع اإلهبام ألعىل

12− 

وقت مستقطع منح 
إطالق صافرة عىل (

 )الفور

 
 Tشكل حرف 

وإظهار إصبع 
 السبابة

11− 

 للدخول

 
راحة اليد مفتوحة 

والتلويح باجتاه 
 اجلسد

10− 

إطالق (التبديل 
 )صافرة عىل الفور

 
 ذراعان متقاطعتان
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  أنواع املخالفات−4

 ٍثالث ثوان−18

 
الذراع ممدودة 
وإظهار ثالث 

 أصابع

17−  

: ري مرشوعتنطيط غ
 محل الكرة

 غري مطبق

ملس األرض −16
بالقدم أو بقضيب 
 مسن القدمني

 
 دفع اليدين لألسفل

 

 امليش −15

 
تدوير القبضتني ثالث (

 )مرات

 

إعادة الكرة −22
 للمنطقة اخللفية

 
التلويح بذراع 
 واإلشارة بالسبابة

 

  ثانية21−24

 
تلمس األصابع 

 الكتف

  ثانية20−8

 
 ع أصاب8إظهار 

 ٍمخس ثوان−19

 
  أصابع5إظهار 
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حالة كرة ممسوكة أو −25 
 كرة قفز

 
اإلهبامان ألعىل ثم إشارة 

إىل جهة اللعب 
باستخدام سهم احليازة 

 املتبادلة

 

خروج الكرة −24
خارج احلدود أو جهة 

 اللعب

 
توجيه اإلصبع بموازاة 

 اخلطوط اجلانبية

 لعب متعمد بالقدم−23

 
 اإلشارة إىل القدم
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  إبالغ الطاولة– إدارة جزاء اخلطأ −5

  رقم الالعب– 1اخلطوة رقم 
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  نوع اخلطأ– 2اخلطوة رقم 

  املسك41

 
مسك املعصم من 

 األسفل

تلويح مفرط −40
 للكوع

 
 تلويح الكوع للخلف

 

حجز الدفاع أو −39
 اهلجوم

 
 كلتا اليدين عىل اخلرص

ملس غري قانوين −38
 لليد

 
 رضب املعصم

 خطأ مزدوج−45

 
تلويح القبضتني 

 املطبقتني

للفريق املسيطر −44
 عىل الكرة

 
اإلشارة بقبضة مطبقة 

نحو سلة الفريق 
 املخالف

 تسديد الكرة−43

 
قبضة مطبقة ورضب 
 الراحة املفتوحة

دفع أو دفع بدون −42
 كرة

 
 تقليد الدفع
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خطأ عدم −48 
 األهلية

 
قبضتان مطبقتان لكلتا 

 اليدين

لوك غري خطأ س−48
 ريايض

 
 مسك املعصم لألعىل

 

 اخلطأ الفني−46

 
 مع إظهار Tشكل 

 راحتي اليدين

 

 الرفع−49 اإلشارة إىل اجتاه الفريق املنافس−50

  

 تقليد الرفع باليدين تقليد حركة الكريس املتحرك مع املقابض
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  عدد الرميات احلرة– 3اخلطوة رقم 

 رمية واحدة حرة−51 تانرميتان حري−52 ثالث رميات حرة−53

   

 رفع إصبع واحدة رفع إصبعني رفع ثالث أصابع

 جهة اللعب أو

 بعد خطأ دون رميات حرة−54 بعد خطأ الفريق املسيطر عىل الكرة−55

  

 اإلشارة باإلصبع وموازاة الذراع للجانبني قبضة مطبقة وموازاة الذراع للجانبني
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 )تانخطو( إدارة الرمية احلرة −6

 داخل املنطقة املحظورة: اخلطوة األوىل

58 

 ثالث رميات حرة

 
 ًاإلشارة بثالث أصابع أفقيا

57 

 رميتان حرتان

 
 ًاإلشارة بإصبعني أفقيا

56 

 رمية حرة واحدة

 
 ًاإلشارة بإصبع واحدة أفقيا

 خارج املنطقة املحظورة: اخلطوة الثانية

61 
 ثالث رميات حرة

 
منبسطة اإلشارة بثالث أصابع 
 من كلتا اليدين

60 
 رميتان حرتان

 
 ًاإلشارة بأصابع كلتا اليدين معا

59 
 رمية حرة واحدة

 
 اإلشارة بإصبع السبابة

  إشارات احلكام8املخطط 
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h{{{ØérŠjÖ]íÎ…æ 

 االحتاد الدويل لكرة السلة بالكراسي املتحركة

 ورقة التسجيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورقة التسجيل 9املخطط 
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ورقة التسجيل املذكورة هي الوحيدة املعتمدة من اللجنة الفنية           1-ب
 .باالحتاد الدويل لكرة السلة بالكراسي املتحركة

تتكون ورقة التسجيل من نسخة واحدة أصلية وثالث نسخ،               2-ب
حيث تقدم النسخة األصلية     .  وتكون كل نسخة بلون خمتلف      

اد الدويل لكرة السلة    ذات اللون األبيض إىل اللجنة الفنية باالحت      
بالكراسي املتحركة، وتقدم النسخة األوىل ذات اللون األزرق         
إىل اهليئة املنظمة للمنافسة، وتقدم النسخة الثانية ذات اللون           
الوردي للفريق الفائز، وتقدم النسخة الثالثة ذات اللون األصفر         

 .إىل الفريق اخلاسر

 املباراة قلماً    من املستحسن أن يستخدم مراقب      -1:   مالحظة
ذا لونني خمتلفني، أحدمها للشوطني األول والثالث، واآلخر         

 .للشوطني الثاين والرابع

 . ميكن إعداد ورقة التسجيل وتعبئة بياناا إلكترونياً-2 

عشرين دقيقة على األقل    يعد مراقب املباراة ورقة التسجيل قبل         3-ب
 :التايل على النحو من املوعد احملدد لبدء املباراة

 على مراقب ورقة التسجيل تدوين أمساء الفريقني يف          1-3-ب
ويكون دائماً  .  الفراغ الذي يف اجلزء العلوي لورقة التسجيل         

خلوض البطوالت أو   )  الوطين( هو الفريق احمللي      "أ"الفريق  
املباريات يف ملعب حمايد، أو هو الفريق املذكور أوالً يف              

 ."ب"الفريق و ويكون الفريق اآلخر ه. الربنامج
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 : يدون مراقب املباراة فيما بعد ما يلي2-3-ب

 .اسم املنافسة •

 .رقم املباراة •

 . تاريخ املباراة ووقتها ومكاا •

 .أمساء احلكام واملراقبني •
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 االحتاد الدويل لكرة السلة بالكراسي املتحركة

 ورقة التسجيل

الواليات املتحدة : الفريق ب
 األمريكية

 اليونان: أالفريق 

 إن. كوسريا: احلكم
:الوقت

20:00 

 29: التاريخ
سبتمرب 
2004 

دورة األلعاب : املنافسة
 الباراملبية

: 1املراقب رقم 
مورينو، أر املراقب 

 لف، جي: 2رقم 
 

: املكان
 أثينا، اليونان

 66: رقم املباراة

  اجلزء العلوي لورقة التسجيل10املخطط 

 

أمساء أعضاء كل فريق، وذلك         يسجل مراقب املباراة        3-3-ب
 باالستعانة بقائمة أعضاء الفريق كما هو منصوص عليه 

اجلزء العلوي لورقة    "  أ"وحيتل الفريق    .   من املدرب أو ممثلة     
 ".ب"التسجيل، ويدون يف اجلزء السفلي الفريق 

 يسجل مراقب املباراة يف العمود األول نقاط التصنيف            1-3-3-ب
 .ى بطاقة تصنيف الالعبلكل العب كما هو موضح عل

 يسجل مراقب املباراة يف العمود الثاين اسم الالعب              2-3-3-ب
وامسه باألحرف األوىل وتكون مجيعها بأحرف كبرية، جبانب الرقم          
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ويشار إىل رئيس الفريق      .  املقابل لرقم الزي املوحد لكل العب        
 .بأحرف كبرية بعد امسه مباشرة

ين عشر العباً، يضع مراقب        إذا قدم الفريق أقل من اث         3-3-3-ب
املباراة خطاً فاصالً بني املسافات اليت تتعلق برقم الرخصة واسم              

 .الالعب ورقمه وما شابه يف السطر املخصص لرقم الالعب

أمساء )  باستخدام أحرف كبرية   ( يسجل مراقب املباراة        4-3-ب
 . مدرب الفريق واملدرب املساعد يف اجلزء السفلي اخلاص بالفريق

يقوم املدربون قبل عشر دقائق على األقل من املوعد احملدد             4-ب
 :لبدء املباراة مبا يلي

 التأكد على موافقتهم مع األمساء والتصنيف واألرقام                1-4-ب
 . املقابلة اخلاصة بأعضاء الفريق

 . التأكيد على اسم املدرب واملدرب املساعد2-4-ب

ن طريق وضع     اإلشارة إىل مخسة العبني لبدء املباراة ع           3-4-ب
صغرية جبانب رقم الالعب يف العمود املسجل فيه العبو          "  ×"عالمة  
 .البدء

 يضع مراقب املباراة عالمة دائرة على            يف بداية املباراة،     5-ب
اليت تشري إىل الالعبني اخلمسة يف كل فريق لبدء          ×  العالمة الصغرية   

 .املباراة

غري حماطة  (  ×   يضع املسجل العالمة الصغرية     أثناء املباراة،   6-ب
يف العمود املسجل فيه العبو البدء عند دخول بديل املباراة           )  بدائرة

 .ألول مرة بصفته العباً



 الرسمية لكرة السلة بالكرا املتحركةقواعد ال 

 155

 األخطاء

5 4 3 2 1 

العبو 
 البدء

رقم 
 الالعب

 الفئة الالعبون

    P2 × 4 0-2 رميوندي، إف 

    P × 5 0-1 أبوت، إم 

 P1 P U2 P2 × 6 0-2 هندرسون، آر 

   P2 T2 × 7 5-4 واركينتني، جى 

  U P P × 8 0-4 مون، إس 

   P P1 × 9 5-3 بينويت، سي 

 0-4 فان دير ليندين، جي 10      

   P3 P2 × 11 5-4 بوريسوف، جى 

 TC P2 P P2 × 12 أندرسون، يب  

      13   

U2 P1 P2 P2 P2 × 14 بايي، يب  

   D2 P2 × 15 نيس، يب  

 B2 C2 ر، أيهلو: املدرب 

 مونتا، يب: مساعد املدرب   

  الفرق املسجلة يف ورقة التسجيل11املخطط 
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 الوقت املستقطع  7-ب 

 يسجل الوقت املستقطع املمنوح يف ورقة التسجيل من            1-7-ب
خالل تسجيل بداية وقت اللعب، أو الشوط اإلضايف يف         

 .املربع املناسب أسفل اسم الفريق

الشوط اإلضايف، يوضع يف        يف اية كل شوط و           2-7-ب
 .املربعات غري املستخدمة خطان أفقيان متوازيان

  األخطاء8-ب

 تكون أخطاء الالعب شخصية أو فنية أو خطأ سلوك غري             1-8-ب
رياضي أو خطأ إقصائي، وتسجل هذه األخطاء ضد              

 .الالعب

 تكون أخطاء املدرب ومساعد املدرب والبديل ومشجع          2-8-ب
 إقصائية وتسجل هذه األخطاء ضد       الفريق فنية أو أخطاء   

 .املدرب

 :وتسجل مجيع األخطاء على النحو التايل  3-8-ب

 ".P" يشار إىل اخلطأ الشخصي بتسجل احلرف 1-3-8-ب

 يشار إىل اخلطأ الفين احملتسب ضد الالعب        2-3-8-ب
 ".T"بتسجيل احلرف 

 يشار إىل اخلطأ الفين احملتسب ضد املدرب        3-3-8-ب
شخصي غري رياضي بتسجيل احلرف      بسبب قيام سلوك     
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"C"  .        ويشار أيضاً إىل اخلطأ الفين الثاين املماثل بتسجيل
 .يف الفراغ املتبقي" D"يليه احلرف " C"احلرف 

 يشار إىل اخلطأ الفين ضد املدرب ألي سبب آخر               4-3-8-ب
 ".B"بتسجيل احلرف 

 ويشار إىل خطأ السلوك الرياضي احملتسب ضد               5-3-8-ب
، فضالً عن اإلشارة إىل       "U"ل احلرف    الالعب بتسجي 

" D"يليه احلرف   "  U"خطأ السلوك الثاين بتسجيل احلرف      
 .يف الفراغات املتبقية

 ".D" يشار إىل اخلطأ اإلقصائي بتسجيل احلرف 6-3-8-ب

 يشار إىل أي خطأ مبا يف ذلك الرميات احلرة بإضافة              7-3-8-ب
" P  "جبانب األحرف )  3و2و1(عدد مماثل للرميات احلرة     

 ".D"أو " U"أو " B"أو " C"أو " T"أو 

 يشار إىل مجيع األخطاء احملتسبة ضد الفريقني اليت            8-3-8-ب
تنطوي على ضربات جزاء بنفس القوة وامللغاة وفقاً              

صغري "  c"بإضافة حرف   )  حاالت خاصة   (42للمادة رقم   
 ".D"أو " U"أو " B"أو " C"أو " T"أو " P"جبانب األحرف 

اية كل شوط، يرسم املسجل خطاً مسيكاً بني            يف   9-3-8-ب
 .الفراغات املستخدمة وغري املستخدمة

ويف اية وقت املباراة، يطمس املسجل الفراغات             
 . املتبقية برسم خط أفقي مسيك
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 : أمثلة على أخطاء اإلقصاء10-3-8-ب

تدون أخطاء اإلقصاء احملتسبة ضد املدربني ومساعدي          
عبني املستبعدين وأنصار الفريق     املدربني والبدالء والال   

، كما هو   )39مادة  (بسبب مغادرم منطقة مقعد الفريق       
يف مجيع الفراغات    "  F"ويتم تدوين حرف     .  مبني أدناه 

 .املتبقية للشخص املستبعد

 :حال استبعاد املدرب فقط

F F D2 املدرب .لور، أيه: 

 مساعد املدرب .مونتا، يب   

 :  فقطحال استبعاد مساعد املدرب

  B2 املدرب .لور، أيه 

F F F مساعد املدرب .مونتا، يب 

 : حال استبعاد كل من املدرب ومساعده

F F D2 املدرب  .لور، أيه 

F F F مساعد املدرب .مونتا، يب 

" F"حرف    أربعة أخطاء، عندها يدون   )  4(إذا احتسب ضد البديل أقل من       
 :يف مجيع فراغات األخطاء املتبقية 

F F F P2 P2  6  مسنث إي 003 
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داخل فراغ  "  F"إذا احتسب ضد البديل خطأ خامس، عندها يدون حرف           
 :اخلطأ األخري

F P2 P1 P3 T2  5 002 جونز، إم 

احملتسبة خارج   (يف حال ارتكاب الالعب املستبعد مخسة أخطاء               
 : بعد عمود فراغ األخطاء األخري" F"، عندها يدون حرف )امللعب

F P2 P1 P2 P3 T2 × 11 رش، إس 

 باإلضافة إىل أمثلة الالعبني أعاله تيش وايلد وجونسون، أو إذا مت                  
 :استبعاد نصري فريق، يدون اخلطأ الفين

  B2 املدرب  لور، أيه 

 مساعد املدرب مونتا، يب   

 األخطاء الفنية أو أخطاء اإلقصاء ال حتتسب ضمن               :ملحوظة
 ).39(أخطاء الفريق وفقاً للمادة 

وال يندرج يف املادة    ( يدون خطأ اإلقصاء ضد البديل       11-3-8-ب
 :على النحو التايل) 39رقم 

    D  4 001 ماير، إف 
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 باإلضافة إىل

  B2 املدرب  لور، أيه 

 مساعد املدرب  مونتا، يب   

وال يندرج  ( يدون خطأ اإلقصاء ضد مساعد املدرب         12-3-8-ب
 :على النحو التايل) 39يف املادة رقم 

  B2 املدرب  لور، أيه 

  D مساعد املدرب مونتا، يب 

 يدون خطأ اإلقصاء ضد الالعب املستبعد بعد ارتكابه         13-3-8-ب
على النحو  )  39وال يندرج يف املادة رقم         (اخلطأ اخلامس    

 :التايل

D P2 P1 P2 P3 T2 × 11 015 رش، إس 

 باإلضافة إىل 

  B2 املدرب لور، أيه 

 اعد املدربمس مونتا، يب   

 أخطاء الفريق   9-ب

أربعة فراغات يف ورقة     )  4( يف كل شوط ختصص        1-9-ب
مباشرة أسفل اسم الفريق      (التسجيل لتدوين أخطاء الفريق        

 ).وأعلى أمساء الالعبني
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 وحيثما يرتكب العب خطأ شخصياً أو فنياً أو سوء              2-9-ب
سلوك أو خطأ إقصائياً يدون املسجل اخلطأ ضد فريق ذلك              

 .كبرية يف الفراغات احملددة بالتتابع" X"العب برسم عالمة ال

  النقاط احملرزة10-ب

 حيتفظ املسجل بسجل زمين للنقاط احملرزة من كال         1-10-ب
 .الفريقني

 يوجد يف ورقة التسجيل أربعة أعمدة هلذه النقاط             2-10-ب
 .احملرزة

ويكون .   وينقسم أيضاً كل عمود إىل أربعة أعمدة           3-10-ب
واآلخران يف جهة اليمني     "  أ"ان يف جهة اليسار للفريق       العمود
 160(يف حني يكون عمودا الوسط للنقاط احملرزة        "  ب"للفريق  
 .لكل فريق) نقطة

 :يتعني على املسجل أن

، (/)يرسم أوالً خطاً قطرياً ألي إصابة ميدانية ناجحة             •
تضاف إىل  )  •(ودائرة معتمة ألي رمية حرة ناجحة            

نقاط الفريق الذي سجل اإلصابة أو        اموع اجلديد ل   
 .الرمية

ومن مث يدون رقم الالعب الذي سجل اإلصابة امليدانية           •
أو الرمية احلرة يف الفراغ اخلايل على نفس جانب                 

إىل جانب اخلط القطري    (اموع الكلي اجلديد للنقاط     
 )).•( اجلديد أو الدائرة املعتمة(/) 
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 حملرزةالنقاط ا 12املخطط 
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 تعليمات إضافية:  النقاط احملرزة11-ب

 حتتسب اإلصابة امليدانية املسجلة بثالث نقاط من          1-11-ب
 .خالل رسم دائرة حول رقم الالعب

 تدون اإلصابة امليدانية املسجلة باملصادفة من           2  2-11-ب
الالعب يف سلته بوصفها إصابة أحرزها رئيس الفريق املنافس          

 .يف أرض امللعب

 عند اية كل شوط، يرسم املسجل دائرة مسيكة            3-11-ب
حول آخر عدد من النقاط املسجلة من كال الفريقني متبوعة              
خبط أفقي مسيك حتت تلك النقاط وكذلك حتت رقم كل               

 .العب أحرز تلك النقاط األخرية

 عند بداية كل شوط، يواصل املسجل االحتفاظ             4-11-ب
 النقطة اليت توقف    مبجمل السجل الزمين للنقاط املسجلة من      

 .عندها

 يراجع املسجل النقاط احملرزة لديه مع لوحة               5-11-ب
التسجيل املرئية كلما أمكن، فإذا وجد خالفاً وكان سجله هو            
الصحيح فعليه أن يتخذ اخلطوات لتصحيح لوحة التسجيل             

ويف حالة الشك، أو تقدمي أحد الفريقني اعتراضاً على            .  فوراً
طر احلكم األول حاملا تكون الكرة      التصحيح جيب عليه أن خي    
 .ميتة وساعة املباراة متوقفة
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 النتيجة النهائية:  النقاط احملرزة12-ب

 عند اية كل شوط، يدون املسجل نتيجة هذا               1-12-ب
 .الشوط يف القسم املخصص يف اجلزء السفلي لورقة التسجيل

 جيب على املسجل عند اية املباراة أن يرسم               2-12-ب
فقيني مسيكني حتت العدد النهائي للنقاط املسجلة من         خطني أ 

كال الفريقني، وكذلك أرقام الالعبني الذين سجلوا تلك النقاط          
عالوة على ذلك، يقوم برسم خط قطري ميتد إىل             .  األخرية

لكل )  النقاط احملرزة (أسفل العمود لشطب األعداد املتبقية        
 .فريق

 

 

 

 

 

 

 

 النتيجة النهائية
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 اية املباراة، يدون املسجل النتيجة النهائية           عند 3-12-ب
 .واسم الفريق الفائز

 ومن مث يدون املسجل لقبه بأحرف كبرية على ورقة           4-12-ب
التسجيل بعد أن قام ذا مساعد املسجل واملؤقت ومشغل             

 . ثانية24ساعة الــ

 حلظة توقيعها من املراقبني، يعتمد احلكم األخري           5-12-ب
وبذلك ينهي هذا العمل إدارة           .  وقعهاورقة التسجيل وي     

 .املسؤولني للمباراة وعالقتهم ا

على ورقة  )  بأحرف كبرية (إذا وقع أحد رئيسي الفريقني          :  مالحظة
لتوقيع رئيس  "مستغالً الفراغ املخصص    (التسجيل أسفل االحتجاج    
فعلى مسؤويل الطاولة واملراقبني البقاء     ")  الفريق يف حالة االحتجاج   

 .احلكم األول حىت يأذن هلم باالنصرافحتت تصرف 

الفريق 
 10: ب

:الفريق أ 
19 

الشوط 
 :الثاين

الفريق 
  18: ب

: الفريق أ 
15 

الشوط 
 :األول

النقاط 
 احملرزة

الفريق 
 25: ب

:الفريق أ 
16 

الشوط 
 :الرابع

الفريق 
 19: ب

: الفريق أ 
26 

الشوط 
 :الثالث

 

 األشواط اإلضافية 

 كوبنتراث. آر: املسجل
 يت ألوتش: ؤقتامل

 إس دوراند :  ثانية24مشغل ساعة الــ
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 :النقاط النهائية 76: الفريق أ 72: الفريق ب

 اسم الفريق الفائز هوبرز 

  

 //يوجد توقيع: //املراقب

 //يوجد توقيع: //احلكم

 //يوجد توقيع: //املراقب

 

توقيع رئيس الفريق يف حالة        
 :االحتجاج

 لورقة التسجيل اجلزء السفلي 14املخطط 

tIïæ^ÓÖ]l]ð]†qc 

إذا اعتقد فريق خالل إحدى منافسات االحتاد الدويل لكرة السلة             
احلكم األول أو     (بالكراسي املتحركة أنه قد أُضري بقرار من حكم                 

، أو بأي حدث قد وقع أثناء املباراة فعليه أن يتبع اإلجراءات               )املراقبني
 :التالية

 احلكم بأن    -فور انتهاء املباراة   - خيطر رئيس ذلك الفريق         1-ج
فريقه حيتج على نتيجة املباراة بالتوقيع على ورقة التسجيل            

توقيع رئيس الفريق يف حالة         "  يف الفراغ املخصص لـ      
 ".االحتجاج

جلعل هذا االحتجاج سارياً من الضروري أن يقدم املمثل             
الرمسي لالحتاد الوطين أو النادي تأكيده على هذا االحتجاج         

 .عشرين دقيقة بعد اية املباراة) 20(ويتم ذلك خالل . بةكتا
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إن (إن اإليضاحات املفصلة ليست ضرورية، ويكفي أن حيرر              
حيتج على نتيجة املباراة بني       )  أو النادي (االحتاد الوطين    

مث يودع لدى ممثل االحتاد الدويل لكرة       .)  الفريقني س و ص   
500( ما يعادل مبلغ     السلة بالكراسي املتحركة أو اللجنة الفنية     

 .مخسمائة دوالر أمريكي بصفته تأمني) 

جيب على االحتاد الوطين للفريق أو النادي املعين أن ميد             
ممثل االحتاد الدويل لكرة السلة بالكراسي املتحركة أو              
رئيس اللجنة الفنية بنص احتجاجه خالل الساعة التالية لنهاية          

 .املباراة

 .عادة التأمنيفإذا مت قبول االحتجاج يتم إ

 على احلكم أن يقدم تقريراً باحلدث الذي أدى إىل االحتجاج            2-ج
إىل ممثل االحتاد الدويل لكرة السلة بالكراسي املتحركة أو           

 .رئيس اللجنة الفنية خالل الساعة التالية لنهاية املباراة

 إذا مل يوافق االحتاد الوطين للفريق أو النادي املعين، أو                3-ج
أو النادي أو الفريق املنافس، على قرار اللجنة          ذلك الفريق   

 . الفنية جيوز له تقدمي احتجاج إىل هيئة احملكمني

ل هذا االستئناف سارياً جيب أن حيرر خالل العشرين         ـــوجلع
دقيقة التالية لتسليم قرار اللجنة الفنية، مرفقاً بوديعة            )  20(

 .ألف دوالر أمريكي بصفته تأمني) 1000(تعادل 

يئة احملكمني يف االحتجاج كآخر مرحلة، ويكون           تبت ه 
 .قرارها ائياً
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ميكن أن تستخدم الفيديوهات أو األفالم أو الصور                     4-ج
الفوتوغرافية أو أي أجهزة رؤية إلكترونية، رقمية أو خالفها           

 :لألغراض التالية فقط

تقرير إذا ما كانت التصويبة األخرية إلصابة ميدانية عند اية             -
وط أو أي شوط إضايف قد أطلقت أثناء زمن اللعب             كل ش 

أو ما إذا كانت تلك التصويبة إلصابة ميدانيه حتتسب               /و
 .ثالث نقاط) 3(أو ) 2(بنقطتني 

تقرير املسؤولية يف قضايا النظام أو ألغراض تعليمية                   -
 .، بعد أن انتهت املباراة)تدريبية(

IÑ†ËÖ]Ìéß’i 

 جراء اإل1-د 

 اخلسارة املُسجلة هلم، أي      أو اً لعدد نقاط الفوز   تصنف الفرق تبع  
تسجيل نقطتني لكل مباراة فاز ا الفريق وتسجيل نقطة واحدة             

وال )  تتضمن املباراة اخلاسرة بسبب الغياب     (لكل مباراة خاسرة    
 .تسجل نقاط للمباراة اخلاسرة بعد دفع الغرامة

استخدام  تعادل فريقني يف التصنيف فمن املقرر        حال يف   1-1-د  
 .نتائج املباريات بني الفريقني املعنيني لتحدد املراكز

كانت النقاط ومتوسط األهداف يف املباريات اليت          إذا   2-1-د  
بني الفريقني ال تزال متعادلة فمن املقرر حتديد التصنيف عن              
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طريق احتساب متوسط األهداف يف مجيع مباريات اموعة           
 .اليت شارك فيها كل فريق

يف حال تعادل النقاط ألكثر من فريقني يف التصنيف،              3-1-د  
فمن املُقرر إجراء التصنيف الثاين، إذ ال يؤخذ يف االعتبار إال              

 .نتائج املباريات بني الفرق املعنية

 إذا نقص عدد الفرق املتعادلة إىل فريقني فقط، يف أي             4-1-د  
1 د   مرحلة من مراحل هذا اإلجراء، فمن املقرر تطبيق اإلجراءين        

 . املذكورين أعاله2-1-، ود 1-

 يف حال وجود فرق ال تزال متعادلة يف التصنيف الثاين،           5-1-د  
فمن املقرر احتساب متوسط األهداف لتحديد املراكز، إذ ال             

 . يف االعتبار إال نتائج املباريات بني الفرق املعنيةيؤخذ

 يف حال وجود أكثر من فريقني ال يزالون متعادلني يف               6-1د  
متوسط األهداف، فمن املقرر حتديد التصنيف عن طريق                
احتساب متوسط األهداف لنتائج مجيع مباريات اموعة             

 .املشاركني فيها

 إذا نقص عدد الفرق املتعادلة يف أي مرحلة من مراحل            7-1-د  
هذا اإلجراء، وال تزال هذه املرحلة تشمل أكثر من فريقني، فمن           

 . املذكور أعاله3-1- رقم د املقرر إعادة تطبيق اإلجراء

 احتساب متوسط األهداف بإجراء عملية           من املقرر   8-1-د  
 .القسمة
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  استثناءات2-د 

يف حالة اشتراك ثالث فرق يف املنافسة، وال ميكن حل وضع              
تطابق متوسط  (التعادل باتباع اخلطوات املوجزة واملذكورة أعاله       

ملقرر حتديد املراكز   ، إذاً من ا   )األهداف الناتج من عميلة القسمة    
 .عن طريق النقاط املُسجلة

 : مثال

 75-82الفريق أ أمام الفريق ب : النتائج بني الفرق أ، ب، ج

 71-64الفريق أ أمام الفريق ج 

 84-91الفريق ب أمام الفريق ج 

متوسط 
 األهداف

فارق 
 األهداف

عدد 
 النقاط

عدد مرات 
 اخلسارة

عدد 
مرات 
 الفوز

املباريات 
املشارك 

 هافي

الفريق

 أ 2 1 1 3 146:146 1.000

 ب 2 1 1 3 166:166 1.000

 ج 2 1 1 3 155:155 1.000

نقطة166سجل -األول الفريق ب : ومن ثَم  

  نقطة155سجل–الثاين الفريق ج 

  نقطة146سجل –الثالث الفريق أ 

وإذا كانت الفرق ال تزال متعادلة بعد اتباع مجيع اخلطوات                   
فمن املقرر سحب القرعة لتحديد املراكز            املذكورة أعاله،     
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وسيحدد املفوض أو اللجنة احمللية املختصة طريقة            .  النهائية
 . سحب القرعة

  املزيد من األمثلة على قاعدة التصنيف3-د 

متعادالن يف النقاط وال يشتركان إال يف مباراة             – فريقان 1-3-د
 واحدة 

عدد مرات  عدد النقاط
 اخلسارة

عدد مرات 
 الفوز

املباراة اليت 
 يشتركان فيها

 الفريق

 أ 5 4 1 9

 ب 5 4 1 9

 ج 5 3 2 8

 د 5 2 3 7

 هـ 5 2 3 7

 و 5 0 5 5

من املقرر تصنيف فائز املباراة من الفريقني أ وب باملركز األول،            
 . باملركز الرابعـوتصنيف الفائز من الفريقني د وه



 لكرة السلة بالكرا املتحركةالرسمية قواعد ال 

 172

 .كا يف مباراتنيمتعادالن يف عدد النقاط واشتر- فريقان 2-3-د 

عدد مرات  عدد النقاط
 اخلسارة

عدد مرات 
 الفوز

املباراتان اللتان 
 اشتركا فيهما

 الفريق

 أ 10 7 3 17

 ب 10 7 3 17

 ج 10 6 4 16

 د 10 5 5 15

 هـ 10 3 7 13

 و 10 2 8 12

 النتائج بني الفريقني أ وب

 : يف حالة الفوز يف كلتا املباراتني1-2-3-د 

 ركز األول الفريق أ ومن مث امل

  املركز الثاين الفريق ب

 : يف حالة فوز كل فريق يف مباراة واحدة2-2-3 د

 92-90 الفريق أ أمام الفريق ب 

 62-69 الفريق ب أمام الفريق أ 

 151-152الفريق أ :  فارق األهداف

 152-151 الفريق ب 

 1.0066الفريق أ :  متوسط األهداف

 0.9934 الفريق ب 
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  املركز األول الفريق أ ومن مثَّ

  املركز الثاين الفريق ب

 : يف حالة فوز كل فريق يف مباراة واحدة3-2-3 د

 82-90 الفريق أ أمام الفريق ب 

 62-70 الفريق ب أمام الفريق أ 

ونفس متوسط  )  152-152( لدى الفريقني نفس فارق األهداف          
 )1.000(األهداف بإجراء قسمة 

كز وفقاً ملتوسط األهداف لنتائج مجيع         ومن املقرر حتديد املرا    
 .مباريات اموعة اليت اشتركا فيها

 : يف حالة تعادل نقاط أكثر من فريقني3-3-د 

عدد مرات  عدد النقاط
 اخلسارة

املباريات  عدد مرات الفوز
 املشارك فيها

 الفريق

 أ 5 4 1 9

 ب 5 4 1 9

 ج 5 4 1 9

 د 5 2 3 7

 هـ 5 1 4 6

 و 5 0 5 5

 75-82الفريق أ أمام الفريق ب : نتائج بني الفرق أ، ب، جال

 80-77 الفريق أ أمام الفريق ج 
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 77-88 الفريق ب أمام الفريق ج 

متوسط 
 األهداف

عدد  فارق األهداف
 النقاط

عدد 
مرات 
 اخلسارة

عدد 
مرات 
 الفوز

املباريات 
املشارك 
 فيها

 الفريق

 أ 2 1 1 3 159-155 1.0258

 ب 2 1 1 3 163-159 1.0251

 ج 2 1 1 3 165-157 0.9515

 املركز األول الفريق أ:  ومن مث

  املركز الثاين الفريق ب

  املركز الثالث الفريق ج

وإذا كان متوسط األهداف متماثالً يف الفرق الثالثة فمن املقرر               
حتديد املراكز النهائية من نتائج مجيع مباريات اموعة اليت              

 .شاركوا فيها
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 : حالة تعادل نقاط أكثر من فريقيف 4-3د 

عدد مرات  عدد النقاط
 اخلسارة

املباريات  عدد مرات الفوز
 املشارك فيها

 الفريق

 أ 5 3 2 8

 ب 5 3 2 8

 ج 5 3 2 8

 د 5 3 2 8

 هـ 5 2 3 7

 و 5 1 4 6

من املقرر إجراء التصنيف الثاين، وال يؤخذ يف االعتبار إال نتائج             
 .ني املتعادلنياملباريات بني الفريق

 : فيوجد احتماالن

  االحتمال األول االحتمال الثاين

عدد مرات 
 اخلسارة

عدد مرات 
 الفوز

عدد مرات  
 اخلسارة

عدد مرات 
 الفوز

  الفريق

 أ 3 0  2 1

 ب 1 2  2 1

 ج 1 2  1 2

 د 1 2  1 2

 املركز األول الفريق أ: يف احلالة األوىل
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ق ب، ج، د كما يف املثال          ومن املقرر حتديد املراكز للفر     
 .املذكور أعاله 3-3-رقم د 

من املقرر إجراء التصنيف للفرق أ، ب،         :  ويف احلالة الثانية  
 . املذكور أعاله2-3-ج، د كما يف املثال رقم د 

إذا عجز أي فريق عن حضور املباراة املُقررة، دون سبب                
واضح، أو انسحب من امللعب قبل اية املباراة فإنه خيسر             

 .املباراة بدفع غرامة وال حيصل على أي نقاط يف التصنيف

وإذا دفع الفريق غرامة يف املرة الثانية، تلغى نتائج مجيع                
 .املباريات اليت شارك فيها هذا الفريق

{âIêÞçèˆËé×jÖ]ofÖ]àÚÄŞÏjŠ¹]kÎçÖ] 

 التعريف  1-هـ 

 نت ستنفذ جيوز للهيئة املنظمة للمنافسة أن تقرر لنفسها ما إذا كا            
الوقت املستقطع من البث التليفزيوين، وإذا كانت ستنفذه،            

 ). ثانية100أو 90 أو 75 أو 60(فكم مدة هذا الوقت املستقطع 

  القاعدة 2-هـ 

 يسمح بوقت واحد مستقطع من البث التليفزيوين يف          1-2-هـ  
ولكن ال  .  كل شوط، باإلضافة إىل األوقات املستقطعة العادية       

قات املستقطعة من البث التليفزيوين يف األشواط         يسمح باألو 
 .اإلضافية
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للفريق أو   ( تكون مدة أول استقطاع لكل شوط               2-2هـ   
 . ثانية100 أو90 أو 75 أو 60) للتليفزيون

 تكون مدة مجيع األوقات املُستقطعة يف أحد األشواط         3-2هـ  
 . ثوان6ٍ

ف األول   حيق لكال الفريقني وقتان مستقطعان أثناء النص       4-2هـ  
 .لنصف الثاينوثالثة أوقات مستقطعة أثناء ا

 جيوز طلب هذه األوقات املُستقطعة يف أي وقت أثناء                  
 :املباراة، كما جيوز أن تكون األوقات على النحو التايل

 ثانية، إذا عدت وقتاً مستقطعاً من البث        100 أو   90 أو   75 أو   60
 د األشواط، أواألول يف أح: التليفزيوين، فعلى سبيل املثال

ثانية، إذا مل تعد وقتاً مستقطعاً من البث                 )  60(ستني   
طلبها أحد الفريقني بعد منح      :  التليفزيوين، على سبيل املثال    

 .الوقت املُستقطع من البث التليفزيوين

  اإلجراءات3-هـ 

 بشكل مثايل، ينبغي أن تكون األوقات املُستقطعة من         1-3-هـ  
ومع .  قائق اخلمس املُتبقية من الشوط     البث التليفزيوين يف الد   

 .ذلك، ال يوجد ضمان بأن يكون هذا املُطبق يف الواقع

 إذا طلب أحد الفريقني وقتاً مستقطعاً قبل الدقائق             2-3-هـ  
اخلمس املُتبقية من الشوط يمنح وقتاً مستقطعاً من البث                
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التليفزيوين يف أول فرصة عندما تكون الكرة ميتة وتكون ساعة           
 . توقفتباراة قدامل

 .وال يستقطع هذا الوقت من أي الفريقني

 إذا منح أحد الفريقني وقتاً مستقطعاً قبل الدقائق              3-3-هـ  
اخلمس األخرية املُتبقية من الشوط يستخدم هذا الوقت                

 .املُستقطع بصفته وقتاً مستقطعاً من الوقت التليفزيوين

عاً من البث       يحسب هذا الوقت املُستقطع وقتاً مستقط            
 .التليفزيوين ووقتاً مستقطعاً للفريق الذي طلبه

) 1( وفقاً هلذه اإلجراءات، ينبغي وجود وقت واحد           4-3-هـ  
 يف  ى مستقطعة حبد أقص    مستقطع يف كل شوط وست أوقات      

 .أوقات مستقطعة يف النصف الثاين) 8(النصف األول، ومثانية 

 

 وإجراءات املباراة اية القواعد
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