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  Time – outالوقت المستقطع :       - 18مادة 
  Definitionتعريف :            18-1

الوقت المستقطع ىو قطع )أيقاؼ( لممباراة بطمب مف مدرب أو 
 مساعد مدرب .

  Ruleقاعدة       18-2
 ( دقيقة واحدة.1يجب أف يستغرؽ كؿ وقت مستقطع ) 18-2-1
 الوقت المستقطع خالؿ فرصة الوقت المستقطع. يمنح  18-2-2
 تبدأ فرصة الوقت المستقطع عندما: 18-2-3
   تصبح الكرة ميتة وساعة المباراة متوقفة، وبعد أف ينيي الحكـ

 أتصالو مع طاولة التسجيؿ.
 .تصبح الكرة ميتة بعد نجاح الرمية الحرة االخيرة او الوحيدة 
 يدة وقبؿ اف تصبح الكرة تحت تنجح الرمية الحرة االخيرة او الوح

 تصرؼ العب لرمية االدخاؿ. 
  .يتـ أحراز إصابة ميدانية ضد الفريؽ الذي طمب وقتا مستقطعا 
تنتيي فرصة الوقت المستقطع عندما تصبح الكرة في متناوؿ يد   18-2-4

الالعب لتنفيذ رمية اإلدخاؿ او تكوف الكرة في متناوؿ يد رامي 
 ة.الرمية الحرة األولى أو الوحيد

 يمنح كؿ فريؽ : 18-2-5
 ( وقتيف مستقطعيف خالؿ الشوط األوؿ مف المباراة .2) -      
 ( ثالث أوقات مستقطعة خالؿ الشوط الثاني مف المباراة مع 3) -      

 وقتيف مستقطعيف كحد أعمى في آخر دقيقتيف مف المباراة .
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 ( وقت مستقطع واحد خالؿ كؿ فترة اضافية .1) -      
اليسمح بنقؿ االوقات المستقطعة غير المستنفذة الى الشوط الثاني  18-2-6

 او الفترة االضافية.
يحتسب الوقت المستقطع ضد الفريؽ الذي بادر مدربو بالطمب أوال  18-2-7

ما لـ  يتـ منح الوقت المستقطع بعد أصابة ميدانية سجمت 
 بواسطة منافسيف وبدوف األعالف عف مخالفة.

لمفريؽ الذي يحرز اصابة اف يعطى وقت مستقطع عندما اليسمح  18-2-8
( 2تتوقؼ ساعة المباراة عمى اثر اصابة ميدانية ناجحة خالؿ )

( الدقيقتيف االخيرتيف 2الدقيقتيف االخيرتيف مف الفترة الرابعة، او)
 مف كؿ فترة اضافية، مالـ يوقؼ الحكـ المباراة.

 
 Procedureاألجراء :            18-3
يحؽ فقط لممدرب أو مساعد المدرب طمب الوقت المستقطع  18-3-1

ويجب أف يفعؿ ذلؾ بالتوجو شخصيا إلى طاولة المسجؿ ويطمب 
 بوضوح وقتا مستقطعا مستخدما يديو باألشارة التقميدية الخاصة.

يسمح بالغاء طمب الوقت المستقطع فقط قبؿ أف تنطمؽ إشارة  18-3-2
 المسجؿ معمنة لمثؿ ىذا الطمب.

 فترةالوقت المستقطع : 18-3-3
  تبدأ فترة الوقت المستقطع عندما يطمؽ الحكـ صافرتو ويعطي أشارة

 الوقت المستقطع.
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  تنتيي فترة الوقت المستقطع عندما يطمؽ الحكـ صافرتو ويشير إلى
 الفريقيف بالعودة إلى الممعب.

حالما تبدأ فرصة الوقت المستقطع يجب عمى المسجؿ أف يشير  18-3-4
ى الحكاـ أف طمبا لموقت المستقطع قد حصؿ باطالؽ إشارتو إل

 الصوتية. 
وفي حالة تسجيؿ إصابة ميدانية ضد الفريؽ الذي طمب وقتا 
مستقطعا، يجب عمى ميقاتي المباراة أيقاؼ ساعة المباراة فورا وأطالؽ أشارتو 

 الصوتية.
يسمح لالعبيف ترؾ ارض الممعب والجموس عمى مقاعد منطقة  18-3-5

الفريؽ ، ويسمح العضاء منطقة مقاعد الفريؽ بالدخوؿ الى 
ارضية الممعب اثناء االوقات المستقطعة واستراحات المعب شريطة 

 الفريؽ. بقاءىـ ضمف حيز منطقة مقاعد
 

مف أي مف الفريقيف بعد اف تكوف  اذا تـ طمب الوقت المستقطع  18-3-6
االخيرة ، يمنح الوقت المستقطع الكرة في متناوؿ رامي الرمية الحرة االولى او 

 اذا : 
 . نجحت الرمية الحرة االخيرة او الوحيدة 
 .كانت الرميات الحرة متبوعة برمية ادخاؿ مف منتصؼ الممعب 
  تـ احتساب خطأ بيف الرميات الحرة في  ىذه الحالة يجب أستكماؿ

تنفيذ الرميات الحرة ويسمح بأخذ الوقت المستقطع قبؿ تنفيذ جزاء 
 الجديد. الخطأ
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  تـ احتساب خطأ قبؿ أف تصبح الكرة حية عقب الرمية الحرة األخيرة
أو الوحيدة وفي ىذه الحالة يسمح أخذ الوقت المستقطع قبؿ تنفيذ جزاء 

 الخطأ الجديد.
  تـ احتساب مخالفة قبؿ أف تصبح الكرة حية عقب الرمية الحرة األولى

ستقطع قبؿ تنفيذ رمية أو الوحيدة، في ىذه الحالة يسمح اخذ الوقت الم
 االدخاؿ.

وفي حالة وجود مجموعة مف الرميات الحرة و/ او حيازة عمى الكرة 
( يتـ التعامؿ مع كؿ مجموعة 1ناتجة عف جزاء أكثر مف خطأ واحد )

 عمى حدة.
 

 Substitution التبديل :             - 19مادة 
 Definition  تعريف  19-1

 بطمب مف البديؿ ليصبح العبا .التبديؿ ىو أي قطع لممباراة 
 Ruleقاعدة           19-2
 يسمح لمفريؽ بتبديؿ العب أو أكثر خالؿ فرصة التبديؿ. 19-2-1
 تبدأ فرصة التبديؿ عندما: 19-2-2

  ،لمفريقيف عندما تصبح الكرة ميتة وساعة المباراة متوقفة
 .وينيي الحكـ إتصالو مع طاولة المسجؿ 

 لكرة ميتة بعد الرمية الحرة األخيرة أو لمفريقيف عندما تصبح ا
 الوحيدة الناجحة.
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  عندما يتـ إحراز إصابة ميدانية الذي لـ يسجؿلمفريؽ 
( دقيقتيف أو أقؿ مف 2،عندما تشير ساعة المباراة الى )

 الفترة الرابعة و كؿ فترة اضافية .
 تنتيي فرصة التبديؿ عندما تكوف الكرة في متناوؿ الالعب لرمية 19-2-3

 اإلدخاؿ او لتنفيذ رمية حرة أولى أو وحيدة.
ال يستطيع الالعب الذي اصبح بديال والبديؿ الذي أصبح العبا  19-2-4

العودة إلى المباراة أو ترؾ المباراة حتى تصبح الكرة ميتة مرة 
 أخرى بعد حدوث حالة دوراف لساعة المباراة ما لـ :

 ( العبيف عمى ا5ينقص الفريؽ إلقؿ مف خمسة ).رض الممعب 
  يكوف الالعب المحدد لتنفيذ رميات حرة نتيجة لتصحيح خطأ موجود

 عمى مقعد الفريؽ بعد أف تـ استبدالو بطريقة مشروعة.
ال يسمح بالتبديؿ عندما تتوقؼ ساعة المباراة عمى أثر إصابة  19-2-5

( 2خػالؿ الدقيقتيف )ميدانية أحرزت مف قبؿ الفريؽ طالب التبديؿ 
( األخيرتيف مف كؿ 2ف الفترة الرابعة أو الدقيقتيف )األخيرتيف م

 فترة أضافية ما لـ يوقؼ الحكـ المباراة .
 Procedureاألجراء :            19-3
في أف يطمب التبديؿ ويجب عميو ىو)ليس فقط لمبديؿ الحؽ  19-3-1

المدرب أو مساعد المدرب( أف يتوجو إلى طاولة التسجيؿ وأف 
بالتبديؿ  ح مستخدما يديو باألشارة الخاصةيطمب التبديؿ بوضو 

، أو يجمس عمى مقعد التبديؿ ويجب عميو أف يكوف يشكؿ واضح 
 جاىزا لمعب فورا.
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يسمح بالغاء طمب التبديؿ، قبؿ أف تنطمؽ أشارة المسجؿ لمثؿ ىذا  19-3-2
 .الطمب

حالما تبدأ فرصة التبديؿ يجب عمى المسجؿ أف يطمؽ إشارتو لكي  19-3-3
 .الحكاـ أف طمبا لمتبديؿ قد تـيشعر 

يجب عمى البديؿ البقاء خارج الحدود إلى أف يطمؽ الحكـ صافرتو  19-3-4
 ،يعطي أشارة التبديؿ ويشير اليو لدخوؿ ارض الممعب.

ال يتوجب عمى الالعب المستبدؿ أخطار أيا مف المسجؿ أو  19-3-5
 الحكـ ويسمح لو أف يتوجو إلى مقعد الفريؽ مباشرة.

يجب أف يتـ التبديؿ بأسرع ما يمكف ويجب أف يستبدؿ الالعب  19-3-6
( 30( الخامس أو المستبعد بعدـ االىمية خالؿ )5المرتكب لخطأه )

ثالثوف ثانية، فاذا كاف ىناؾ برأي الحكـ تأخير غير مبرر يتـ 
ذا كاف الفريؽ  أحتساب وقت مستقطع عمى الفريؽ المخالؼ، وا 

عا يمكف احتساب خطأ فني عمى المخالؼ ال يممؾ وقتا مستقط
 "(.Bمدرب الفريؽ لتأخيره المعب ) يقيد"

إذا تـ طمب التبديؿ خالؿ الوقت المستقطع أو خالؿ استراحة  19-3-7
 يخطر المسجؿ قبؿ دخولو المباراة.المعب توجب عمى البديؿ أف 

 اذا توجب استبداؿ رامي الرمية الحرة ألنو :   19-3-8
 .يكوف مصابا 
 ه الخامس.أرتكب خطأ 
 .)تـ استبعاده )عدـ أىمية 
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يجب اف تنفذ الرمية )الرميات( الحرة بواسطة بديمو والذي اليسمح   
 بإستبدالو اال بعد دوراف ساعة المباراة وتوقفيا لفترة اخرى.

اذا تـ طمب التبديؿ الي مف الفريقيف ، بعد اف تكوف الكرة في   19-3-9
الوحيدة ، يسمح بالتبديؿ في  متناوؿ رامي الرمية الحرة االولى او

 حاؿ :
 .نجاح الرمية الحرة األخيرة أو الوحيدة 
 .اذا كانت الرميات الحرة متبوعة برمية ادخاؿ مف منتصؼ الممعب 
  احتساب خطأ بيف الرميات الحرة ، في ىذه الحالة يجب أستكماؿ

 الرميات الحرة ويتـ التبديؿ قبؿ تنفيذ جزاء الخطأ الجديد.
 بؿ أف تصبح الكرة حية عقب الرمية الحرة األخيرة في احتساب خطأ ق

 ىذه الحالة يتـ التبديؿ قبؿ تنفيذ جزاء الخطأ الجديد.
  احتساب مخالفة قبؿ أف تصبح الكرة حية عقب الرمية الحرة األخيرة أو

 الوحيدة في ىذه الحالة يتـ التبديؿ قبؿ تنفيذ رمية اإلدخاؿ.
رميات الحرة الناتجة عف جزاء في حالة وجود مجموعة متتابعة مف ال

 ( واحد يتـ التعامؿ مع كؿ مجموعة عمى حدة.1أكثر مف خطأ )
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     Me lost by forfeitخسارة المباراة باالنسحاب   -20مادة 
 

            Ruleقاعدة  20-1
 سوؼ يخسر الفريؽ المباراة باالنسحاب إذا :

 ( العبيف جاىزيف 5سة)لـ يتواجد الفريؽ أو لـ يتمكف مف تحضير خم
 ( خمسة عشر دقيقة عمى الزمف الرسمي لبدء المباراة.15لمعب بعد )

 .يقـو بافعاؿ تحوؿ دوف االستمرار بالمعب 
 .رفض المعب بعد أف طمب الحكـ األوؿ منو ذلؾ 

 
            Penaltyالجزاء   20-2
 20تمنح المباراة لممنافسيف وتكوف النتيجة عشروف إلى صفر ) 20-2-1

( 0إلى صفر( إضافة إلى حصوؿ الفريؽ المنسحب عمى صفر )
 مف النقاط.

يخسر الفريؽ الذي ينسحب المجموع الكمي لمنقاط لممباريات مف  20-2-2
مرتيف )ممعبو وخارج ممعبو( وبالنسبة لممباريات األقصائية 
)الفائزبمباراتيف مف ثالث( فإف الفريؽ الذي ينسحب مف المباراة 

ية أو الثالثة سوؼ يخسر تسمسمو او المباريات األولى، الثان
األقصائية باالنسحاب، وىذا ال ينطبؽ عمى المباريات األقصائية 

 )الفائزبثالث مباريات مف خمسة(.
اذا ما كرر الفريؽ عممية االنسحاب لممرة الثانية فاف الفريؽ يقصى  20-2-3

 مف المسابقة ، وتشطب جميع نتائجو مع الفرؽ االخرى.
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             Me lost by defaultخسارة المباراة باإلخفاق  - 21ة ماد
              Rule:قاعدة   21-1

سوؼ يخسر الفريؽ المباراة باإلخفاؽ إذا قؿ عدد العبي ذلؾ الفريؽ 
 داخؿ الممعب عف العبيف أثنيف داخؿ الممعب جاىزيف لمعب.

                    Penaltyالجزاء :  21-2
إذا كاف الفريؽ الذي منح الفوز متقدما تبقى النتيجة كما ىي عند  21-2-1

وقت األيقاؼ ، إذا كاف الفريؽ الذي منح الفوز غير متقدـ فأف 
إلى صفر( عالوة عمى أف الفريؽ  2النتيجة تسجؿ لصالحو )

 ( نقطة واحدة في التصنيؼ.1المخفؽ يحصؿ عمى )
ف مرتيف )ممعبو وخارج لممجموع الكمي لمنقاط في المباريات م 21-2-2

ممعبو( فإف الفريؽ المخفؽ مف المباراة األولى أو الثانية سوؼ يخسر 
 تسمسمو "باإلخفاؽ".
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    Rule Five :VIOLATIONSالقاعدة الخامسة : المخالفات   

            Violationsالمخالفات  - 22مادة 
                 Definitionتعريف  22-1

 كسر لقواعد المعبة. المخالفة ىي
                Penaltyالجزاء  22-2

تمنح الكرة لممنافس لرمية أدخاؿ مف خارج الحدود عند أقرب نقطة 
لممخالفة بأستثناء خمؼ الموحة مباشرة، مالـ تكف ىناؾ محددات في قواعد 

 المعب.
 الالعب خارج الحدود والكرة خارج الحدود  - 23مادة 

Player out of bounds and ball out of bounds  
                Definitionتعريف  23-1
يكوف الالعب خارج الحدود عندما يمس أي جزء مف جسمو  23-1-1

باألرض أو أي شيء آخر بخالؼ العب، عمى، فوؽ أو خارج خط 
 الحدود.

 تكوف الكرة خارج الحدود عندما تممس: 23-1-2
 خط الحدود. األرض أو أي شيء عمى، فوؽ، أو خارج 
 .دعائـ الموحة، الموحتاف مف الخمؼ أو أي شيء فوؽ ساحة المعب 
                 Ruleقاعدة  23-2
يكوف المتسبب في أخراج الكرة خارج الحدود آخر العب لمسيا أو  23-2-1

لمستو قبؿ أف تخرج خارج الحدود، حتى لو كاف خروج الكرة خارج 
 الحدود بممسيا شيء بخالؼ الالعب.
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إذا خرجت الكرة خارج الحدود بسبب لمسيا مف قبؿ العب أو  23-2-2
لمسيا العب كاف عمى أو خارج خط الحدود، فأف ذلؾ الالعب 

 يكوف المتسبب في خروج الكرة خارج الحدود.
إذا ما تحرؾ العب )العباف( إلى خارج الحدود أو إلى منطقتو  23-2-3

 ة كرة قفز.الخمفية أثناء كرة ممسوكة تحدث عندىا حال
 

 Dribblingالمحاورة )الطبطبة (         - 24مادة 
            Definitionتعريف         24-1
المحاورة ىي حركة كرة حية سببيا العب مسيطر عمى تمؾ الكرة  24-1-1

برمييا، دفعيا، دحرجتيا أو المحاورة بيا عمى األرض أو تعمد 
 ضربيا بالموحة)البورد(.

محاورة عندما يحقؽ العب السيطرة عمى كرة حية داخؿ تبدأ ال 24-1-2
الممعب برمييا، دفعيا، دحرجتيا أو المحاورة بيا عمى األرض أو 
تعمد ضربيا بالموحة)البورد( ومعاودة لمسيا ثانية قبؿ أف تممس 

 العبا آخر.
تنتيي المحاورة عندما يممس الالعب الكرة بكمتا يديو في ذات الوقت 

 أف تستقر عمى يده أو كمتا يديو. أو أف يسمح لمكرة
ويسمح برمي الكرة في اليواء أثناء المحاورة شريطة أف تممس الكرة 
األرض او العب اخر قبؿ أف يممسيا ثانية بيده الالعب الذي رماىا ، ليس 
ىناؾ مف عدد محدد لمخطوات التي يسمح لالعب القياـ بيا عندما ال تكوف 

 الكرة عمى تماس مع يده.
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الالعب الذي يفقد السيطرة عمى كرة حية داخؿ الممعب عف غير  24-1-3
 قصد ثـ يستعيدىا يعتبر متعثرا بالكرة.

 الحاالت التالية ال تعتبر محاورة : 24-1-4
 .التصويبات المتتالية مف آجؿ أصابة ميدانية 
 .التعثر بالكرة في بداية أو نياية المحاورة 
 عف حيز الالعبيف  محاوالت حصوؿ السيطرة عمى الكرة بدفعيا

 اآلخريف.
 .ضرب الكرة مف سيطرة العب آخر 
 .عرقمة تمريرة واستعادة السيطرة عمى الكرة 
  ،قذؼ الكرة مف يد إلى آخرى ثـ تركيا تستقر قبؿ أف تممس األرض

 شريطة أال ترتكب مخالفة جري.
  
                   Ruleقاعدة  24-2

أف أنيى محاورتو األولى ال يسمح لالعب بالمحاورة مرة ثانية بعد 
 مالـ يكف قد فقد السيطرة عمى كرة حية داخؿ الممعب، بسبب:

 .تصويبة الصابة  ميدانية 
 .لمس الكرة مف قبؿ المنافس 
 .تمريرة أو تعثر الكرة ثـ لمست أو ُلمست بعد ذلؾ مف قبؿ العب آخر 
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                  Travellingالجري  - 25مادة 
                   Definitionتعريف  25-1
الجري ىو حركة غير قانونية ألحد أو كمتا القدميف، يتجاوز  25-1-1

الحدود الموضحة في ىذه المادة، في أي أتجاه خالؿ أمساؾ كرة 
 حية داخؿ الممعب.

االرتكاز حركة مشروعة يخطوخالليا الالعب الممسؾ بكرة حية  25-1-2
ي أي أتجاه بينما تبقى القدـ داخؿ الممعب مرة أو أكثر بنفس القدـ ف

األخرى المسماة قدـ االرتكاز عمى تماس في نفس النقطة مع 
 األرض.

             Ruleقاعدة  25-2
 تأسيس قدـ ارتكاز لالعب ممسؾ بكرة  في الممعب: 25-2-1
 :اثناء الوقوؼ بكمتا القدميف عمى االرض 
 ـ ارتكاز.لحظة رفع احدى القدميف، فاف القدـ األخرى تصبح قد -
 : أثناء الحركة أو المحاورة 

 إذا لمست احدى قدميو األرض تصبح ىي قدـ أرتكاز. -
إذا كانت كمتا القدميف في اليواء وقاـ الالعب بالنزوؿ عمى األرض  -

بكمتييما في نفس الوقت، فمف المحظة التي يرفع أحداىما تصبح 
 األخرى قدـ أرتكاز.

اء وقاـ الالعب بالنزوؿ عمى احدى إذا كانت كمتا القدميف في اليو  -
 قدميو ، عندىا تصبح تمؾ القدـ  قدـ األرتكاز.
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فإذا قاـ بالقفز عمى تمؾ القدـ والنزوؿ بكمتا قدميو في نفس الوقت    
 عندىا تكوف أي القدميف قدـ أرتكاز.

 
التقدـ بالكرة بعد تأسيس الالعب قدـ أرتكاز أثناء سيطرتو عمى  25-2-2

 الممعب.كرة حية داخؿ 
 :بينما تكوف كمتا قدميو عمى األرض 
لمبدء بالمحاورة ال يسمح لالعب برفع قدـ االرتكاز قبؿ ترؾ الكرة اليد  -

 )اليديف(.
عند التمرير أو التصويب الصابة ميدانية يسمح لو باف يقفزعمى قدـ  -

االرتكاز عمى أف ال تعود أي مف القدميف إلى األرض قبؿ ترؾ الكرة 
 يف(.اليد )اليد

 :خالؿ الحركة 
لمتمرير أو التصويب الصابة ميدانية يسمح لالعب بالقفز عمى قدـ  -

االرتكاز واليبوط عمى قدـ واحدة او كمتا القدميبف في وقت واحد،بعدىا 
ربما ترفع احدى او كمتا القدميف االرض،  لكف اليسمح بعودة أي مف 

 القدميف الى االرض قبؿ اف تترؾ الكرة اليد )اليديف(.
لمبدء بالمحاورة ال يسمح لالعب برفع قدـ االرتكاز قبؿ ترؾ الكرة اليد   -

 )اليديف(.
 :اثناء التوقؼ بينما التكوف أي مف القدميف قدـ ارتكاز 
لمبدء بالمحاورة ، يسمح لالعب برفع أي مف القدميف قبؿ ترؾ الكرة اليد  -

 )اليديف(.
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كف الحدى او كمتا عند التمرير أو التصويب الصابة ميدانية ، يم -
القدميف اف ترفع عمى أف ال تعود إلى األرض قبؿ ترؾ الكرة اليد 

 )اليديف(.
 
 الالعب الواقع، الممدد أو الجالس عمى األرض:  25-2-3

Player falling , lying or sitting on the floor : 
  يكوف مف المشروع عندما يقع العب ممسؾ بالكرة عمى األرض، أو أف

 سيطرة عمى الكرة أثناء تمدده أو جموسو عمى األرض. يحصؿ عمى
  تكوف مخالفة إذا قاـ الالعب بعد ذلؾ بالتدحرج أو محاولة الوقوؼ وىو

 ممسؾ بالكرة.
 

                          Three Secondsثالث ثوان   - 26مادة 
                                   Ruleقاعدة  26-1
عب البقاء أكثر مف ثالث ثواف متواصمة في المنطقة ال يجوز لال 26-1-1

المحرمة لممنافسيف عندما يكوف فريقو مسيطرا عمى كرة حية في 
 منطقتو األمامية والساعة في حالة دوراف.

 يجب السماح لالعب الذي: 26-1-2
 .يسعى في المحاولة لمغادرة المنطقة المحرمة 
  أحد زمالئو في وضع يكوف في المنطقة المحرمة عندما يكوف ىو أو

التصويب وتكوف الكرة في حالة مغادرة أو تركت لمتو يد )يدي( الالعب 
 لتصويبة ميدانية.
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 ( ثالث ثواف والالعب في حالة 3يكوف في المنطقة المحرمة ألقؿ مف )
 محاورة لمحاولة اصابة ميدانية.

يجب عمى الالعب أف يضع كمتا قدميو عمى األرض خارج  26-1-3
 محرمة لكي يثبت نفسو خارج المنطقة المحرمة.المنطقة ال

 
       Closely Guarded playerالالعب المطبق عميه - 27مادة 
                      Definitionتعريف  27-1

يكوف الالعب الممسؾ لكرة حية داخؿ الممعب مطبقا عميو عندما 
 واحد.( متر 1يكوف منافس في وضع دفاعي فعاؿ وبمسافة ال تزيد عف )

                     Ruleقاعدة  27-2
يجب عمى الالعب المطبؽ عميو أف يمرر ، يصوب ، يحاور بالكػرة 

 ( خمس ثواف.5خالؿ )
 

              Eight Secondsثمانية ثوان   -28مادة 
 Ruleقاعدة                28-1
 عندما :  28-1-1
 الخمفية . يحرز العب السيطرة عمى كرة حية في منطقتو -
تكوف رمية ادخاؿ ، وتممس الكرة او تمس بصورة مشروعة مف قيؿ العب  -

في المنطقة الخمفية ، واعطيت الكرة لرمية ادخاؿ لنفس الفريؽ 
 المسيطرعمى الكرة في منطقتو  الخمفية.
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( ثمانية 8يجب عمى فريقو التسبب في نقؿ الكرة إلى منطقتو األمامية خالؿ )
 ثواف.

 : األمامية عندما تومنطق الىالكرة  في نقؿ بب الفريؽيتس 28-1-2
 .تممس الكرة المنطقة األمامية ، ولـ يكف أي مف الفريقيف مسيطرا عمييا 
   تمس الكرة او تممس العبا مياجما وكمتا قدميو عمى تماس مع

 المنطقة األمامية.
   تمس الكرة او تممس العبا مدافعا يكوف جزء مف جسمو عمى تماس

 منطقة الخمفية.مع  ال
  تمس الكرة حكما يكوف جزء مف جسمو عمى  تماس مع  المنطقة

 األمامية لمفريؽ المسيطر عمى الكرة.
  خالؿ المحاورة مف المنطقة الخمفية الى المنطقة االمامية عندما تكوف

 كمتا قدمي الالعب المحاور والكرة بالكامؿ مالمسا المنطقة االمامية.
( ثماف ثواني مف وقت األيقاؼ عندما يتـ منح 8يستمر عد الػ ) 28-1-3

نفس الفريؽ المسيطر عمى الكرة رمية أدخاؿ في المنطقة الخمفية 
 ( ثواني كنتيجة لػ:8ضمف مدة الػ)

 .خروج الكرة خارج الحدود 
 .أصابة العبا مف نفس الفريؽ المسيطر عمى الكرة 
 .حالة كرة قفز 
 .)الخطأ المزدوج ) المتقابؿ 
  متساوية عمى كال الفريقيف.إلغاء جزاءات 
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 Twenty - Four Secondsاربعة وعشرون ثانية      - 29مادة 
          Ruleقاعدة  29-1
 عندما:  29-1-1
 يحقؽ العب السيطرة عمى كرة حية داخؿ الممعب. -
تكوف رمية ادخاؿ ، تمس الكرة او تممس بطريؽ مشروعة مف قبؿ أي  -

 يطرا عمى الكرة.العب في الممعب يكوف فريقو مس
( أربعة 24، توجب عمى فريقو محاولة التصويب الصابة ميدانية ضمف مدة )

 وعشروف ثانية.
 ( ثانية:24لمشروعية التصويب الصابة ميدانية خالؿ )

  ثانية. 24يجب أف تترؾ الكرة يد )يدي( الالعب  قبؿ انطالؽ أشارة الػ 
 مس الكرة الحمقة أو بعد أف تترؾ الكرة يد )يدي( الالعب ، يجب أف تم

 تدخؿ الكرة السمة.
ثانية  24عندما تتـ محاولة تصويبة ميدانية قرب نياية فترة الػ  29-1-2

بينما تكوف الكرة في  الصوتية لساعة التصويب وتنطمؽ األشارة
 اليواء :

  إذا دخمت كرة السمة ولـ تحدث مخالفة يتـ التغاضي عف االشارة ويجب
 أف تحتسب األصابة.

 مست الكرة الحمقة ولـ تدخؿ اليدؼ ولـ تحدث مخالفة يتـ إذا ل
 التغاضي عف األشارة ويجب أف يستمر المعب.
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  إذا ضربت الكرة الموحة فقط )ال الحمقة( أو أخطأت الحمقة، تحدث
مخالفة، وعمى كؿ اذا حقؽ المنافسوف سيطرة مباشرة وواضحة عمى 

 لمباراة.الكرة ، يتـ التغاضي عف األشارة ويجب أف تستمر ا
 يجب أف تطبؽ جميع القيود المتعمقة بالتأثير عمى اليدؼ وأعاقة الكرة .

    Procdureاالجراء :           29-2
المباراة مف قبؿ  ايقاؼاذا تـ  يجب اعادة ضبط ساعة التصويب  29-2-1

 الحكـ :
  لخطأ او مخالفة ) ليس خروج الكرة خارج الحدود ( بواسطة الفريؽ غير

 عمى الكرة.المسيطر 
 .الي  سبب كاف التوقؼ بسبب الفريؽ غير المسيطر عمى الكرة 
 . الي  سبب مشروع غيرمرتبط بأي مف  الفريقيف 

 يتـ منح الحيازة لمفريؽ الذي كاف مسيطرًا عمى الكرة . في ىذه الحالة   
  ، فانو يجب اعادة اذا ما توجب تنفيذ رمية االدخاؿ في المنطقة الخمفية ،

 ثا ( جديدة . 24الى )  التصويبساعة ضبط 
  اذا ما توجب تنفيذ رمية االدخاؿ في المنطقة االمامية، ، فانو يجب اعادة

 الى عمى النحو االتي :ساعة التصويب ضبط 
ثا ( او اكثر عند 14يعرض رقـ)   ساعة التصويباذا كاف جياز  .1

يجب  ساعة التصويبالوقت الذي توقفت عندىا المباراة ، فاف جياز 
 يبقى كما ىو وال يعاد ضبطو. اف

ثا ( او اقؿ عند 13يعرض رقـ)  ساعة التصويباذا كاف جياز  .2
يجب  ساعة التصويبالوقت الذي توقفت عندىا المباراة ، فاف جياز 
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اذا كاف التوقؼ مف  وعمى كؿ حاؿ ثا (.14اف يعاد ضبطو الى ) 
ر كاف بتقدي و،  قبؿ الحكـ الي سبب ليس متعمؽ بأي مف الفريقيف

جياز ، فيجب استمرار  اف المنافسيف قد وقعوا في موقع ضررالحكـ 
 مف لحظة توقفيا . الوقتبعد  ساعة التصويب

ثانية ، عندما  24ساعة التصويب الى يجب اعادة ضبط جياز  29-2-2
يتـ منح رمية ادخاؿ لمفريؽ المنافس بعد ايقاؼ المباراة مف قبؿ 

 ؿ الفريؽ المسيطر عمى الكرة.الحكاـ لخطأ او مخالفة ارتكبت مف قب
بعد لمس الكرة لحمقة سمة الفريؽ المنافس ، يجب اعادة ضبط  29-2-3

 ساعة التصويب الى :
 24 .ثانية اذا تـ السيطرة عمى الكرة مف قبؿ الفريؽ المنافس 
 14  ثانية اذا تـ السيطرة عمى الكرة مف قبؿ نفس الفريؽ الذي كاف

 الكرة الحمؽ.مسيطرا عمى الكرة قبؿ اف تممس 
بالخطأ بينما كاف احد الفريقيف  ساعة التصويباذا انطمقت اشارة  29-2-4

مسيطرا عمى الكرة او لـ يكف ايا منيما مسيطرا عمى الكرة يتـ 
 التغاضي عف االشارة ويجب اف تستمر المباراة. 

وعمى كؿ حاؿ ،اذا كاف بتقدير الحكـ اف ضررا لحؽ بالفريؽ الحائز 
جب عمى الحكـ اف يوقؼ المباراة فورا ،ويجب تصحيح الوقت عمى الكرة، في
واعادة حيازة الكرة لمفريؽ الذي كاف مسيطرا عمى  ساعة التصويبعمى جياز 
 الكرة مسبقا.
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 Ball returned to the        الخمفية المنطقةعودة الكرة الى   - 30مادة  
backcourt   

   Difintionتعريف     30-1
 عندما : الفريؽ مسيطرا عمى كرة حية في منطقتو االمامية يعد 1 -30-1
 االمامية وىو لمنطقة بكمتا قدميو ا الفريؽ مالمسا ذاتا مف العب يكوف

 .ممسؾ يممس او يحاور بالكرة أو
  المنطقة في  الفريؽ ذاتتكوف الكرة في حالة تمرير بيف العبي

 .االمامية
مشروعة الى المنطقة الخمفية تعتبر الكرة انيا عادت بطريقة غير  30-1-2

عندما يكوف العب مف الفريؽ المسيطر عمى كرة اخر العب 
لمس الكرة في المنطقة االمامية ومف ثـ اوؿ مف يممس الكرة ذلؾ 

 الالعب او زميؿ لو في المنطقة الخمفية.
 الذي يالمس جزء مف جسمو المنطقة الخمفية أو 
 لفريؽ. بعد مالمسة الكرة لممنطقة الخمفية لذات ا 

يطبؽ ىذا الحظر عمى جميع الحاالت في منطقة الفريؽ االمامية بما فييا 
وعمى كؿ حاؿ ، فال تطبؽ مخالفة ارجاع الكرة الى المنطقة  رمية االدخاؿ.

الخمفية عمى الالعب الذي يقفز مف منطقتو االمامية ويؤسس حيازة جديدة 
 طقة فريقو الخمفية.لفريقو وىو اليزاؿ في اليواء، وييبط بعد ذلؾ في من
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  Ruleقاعدة       30-2
اليسمح لمفريؽ المسيطر عمى كرة حية في منطقتو االمامية التسبب في   

     منطقتو الخمفية بطريقة غير مشروعة. عودة الكرة الى
  Penaltyالجزاء       30-3

طة تمنح الكرة الى المنافسيف لرمية ادخاؿ في المنطقة االمامية عند اقرب نق
 لحدوث المخالفة عدا تحت لوحة اليدؼ مباشرة.

 
 التأثير عمى الهدف واعاقة الكرة - 31مادة 

Interference Goal tending and 
 Definitionتعريف    31-1
 التصويب لتصويبة ميدانية او رمية حرة: 31-1-1
  .تبدأ عندما تترؾ كرة حية يد )يدي( الالعب في وضع التصويب 
 كرة :تنتيي عندما ال 

 تدخؿ السمة مباشرة مف اعمى وتستقر او تمر خالؿ السمة.  -
 تبيف عدـ احتمالية دخوليا السمة.  -
 تممس الكرة الحمقة.  -
 تممس الكرة االرض.  -
 تصبح الكرة ميتة.  -

  Ruleقاعدة             
يحدث التأثير عمى اليدؼ خالؿ تصويبة الصابة ميدانية عندما  31-2-1

 ب الكرة عندما تكوف بكامميا فوؽ مستوى الحمقة وكذلؾ:يممس الالع
  .في حالة ىبوط الى داخؿ السمة 
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  .بعد اف تضرب الموحة 
يحدث التأثير عمى اليدؼ خالؿ تصويبة الرمية الحرة عندما  31-2-2

يممس الالعب الكرة وىي في حالة طيراف باتجاه السمة وقبؿ اف 
 تممس الحمقة. 

 تأثير عمى اليدؼ حتى:تسري محظورات ال 31-2-3
  .يتبيف بانو لـ يعد فرصة لدخوؿ الكرة الى السمة خالؿ التصويب 
  .لمست الكرة الحمقة 
 تحدث اعاقة الكرة عندما : 31-2-4

  يممس العب السمة او الموحة بينما تكوف الكرة عمى تماس 
 مع الحمقة بعد تصويبة الصابة ميدانية او رمية حرة اخيرة. 

 ع الكرة ، السمة او لوحة اليدؼ بينما الزالت ىناؾ يممس العب مداف
 احتمالية لدخوؿ الكرة الى السمة بعد رمية حرة متبوعة برميات.

  . يممس العب الكرة بالوصوؿ الييا خالؿ السمة مف االسفؿ 
  يممس العب مدافع الكرة او السمة بينما تكوف الكرة في السمة ،مما

 يؤدي الى منع الكرة مف دخوؿ السمة.
  يتسبب العب مدافع باىتزاز الموحة او يمسؾ الحمقة وبطريقة تؤدي

 حسب قناعة الحكـ الى منع دخوؿ الكرة الى السمة. 
 .يمسؾ العب الحمقة لمعب الكرة ، حتى بعد لمس الكرة الحمقة 

 عندما : 31-2-5
  يطمؽ الحكـ صافرتو بينما تكوف الكرة بيدي الالعب الذي ىو في

 لكرة في اليواء بتصويبة الصابة ميدانية. وضع تصويب أو تكوف ا
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  تنطمؽ اشارة ساعة المباراة بانتياء الفترة بينما تكوف الكرة في اليواء
 بتصويبة الصابة ميدانية .

اليجوز الي العب اف يممس الكرة بعد اف لمست الحمقة طالما ظمت  
 االمكانية قائمة لدخوؿ الكرة الى السمة.

 تأثير عمى اليدؼ واعاقة الكرة. يجب تطبيؽ جميع الشروط لم
  Penaltyالجزاء       31-3
اذا ارتكبت المخالفة مف الالعب المياجـ، ال تمنح نقاط وتمنح  31-3-1

الكرة الى المنافسيف لرمية ادخاؿ مف خارج الحدود وعند امتداد خط 
 الرمية الحرة، ما لـ تكف ىناؾ قواعد اخرى تطبيؽ. 

 فة مف المدافع، يمنح الفريؽ المياجـ :اذا ارتكبت المخال 31-3-2
 (1 .نقطة واحدة عند ترؾ الكرة في الرمية الحرة ) 
 (2 .نقطتاف عند ترؾ الكرة مف منطقة االصابة الميدانية بنقطتيف ) 
 (3 .نقاط عند ترؾ الكرة مف منطقة االصابة الميدانية بثالث نقاط ) 

 يكوف منح النقاط كما لو اف الكرة دخمت السمة.
اذا ارتكبت المخالفة مف الالعب المدافع خالؿ الرمية الحرة  31-3-3

( لمفريؽ المياجـ ،تعقبيا جزاء خطأ فني 1االخيرة او الوحيدة ، تمنح نقطة )
 عمى الالعب المدافع.
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  Foulsالقاعدة السادسة : األخطاء        

 
 األخطاء :   - 32مادة 
  Definitionتعريف :    32-1
أ ىو كسر لمقواعد يتضمف احتكاؾ شخصي غير مشروع مع الخط 32-1-1

 منافس او/ وسموؾ غير رياضي. 
يمكف احتساب اي عدد مف االخطاء ضد فريؽ، وكؿ خطأ يجب  32-1-2

اف يحتسب ويسجؿ في استمارة التسجيؿ ضد مرتكبو ويجازى طبقا 
 لنوع الخطأ. 

 
 General Principlesاالحتكاك : قواعد اساسية      - 33مادة 
  Cylinder Principleمبدأ االسطوانة :                 33-1

يعرؼ مبدأ االسطوانة ذلؾ الحيز ضمف االسطوانة الوىمية المشغولة مف 
 قبؿ العب عمى االرض ويشمؿ الحيز فوؽ الالعب وتكوف محددة مف:

  .االماـ براحة اليديف 
  .الخمؼ بالمؤخرة 
 ف والساقيف. الجانبيف بالحافة الخارجية لمذراعي 
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ويسمح بمد اليديف والذراعيف اماـ الجذع بما ال يتجاوز موضع القدميف  

مع ثني الذراعاف بحيث يكوف الساعداف والذراعاف مرفوعاف وتكوف المسافة 

 بيف قدمي الالعب متناسبة مع طوؿ قامتو.

 

 ( مبدأ االسطوانة5شكل )  
 

  Principle of Verticalityمبدأ العامودية :           33-2
خالؿ المباراة، يحؽ لكؿ العب في اف يشغؿ أي موقع )اسطوانة( 

 عمى ارض الممعب ليس مشغواًل مف منافس اخر اساسًا. 
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يحمي ىذا المبدأ الحيز الذي يشغمو الالعب عمى ارض الممعب  
 والحيز الذي فوقو عندما يقفز عموديا خارج ذلؾ الحيز. 

امودي )االسطوانة( ويحدث حالما يغادر الالعب موقعو الع
احتكاؾ بدني مع العب منافس الذي سبؽ واف اسس موقعو العامودي 
)االسطوانة( يكوف الالعب الذي غادر موقعو العامودي )االسطوانة( 

 مسؤواًل عف االحتكاؾ. 

يجب اف ال يعاقب الالعب المدافع الرتقائو عف االرض عموديًا 
 و وذراعيو فوقو وفي حدود اسطوانتو. )في حدود اسطوانتو( او لكونو مد يدي

يجب اف اليسبب الالعب المياجـ، سواء كاف عمى االرض او 
 -في اليواء االحتكاؾ مع الالعب المدافع في وضع دفاعي قانوني باف:

  .)يستخدـ ذراعيو اليجاد فراغ اضافي لنفسو )التفريغ 
 عد يباعد بيف ساقيو او ذراعيو الحداث احتكاؾ خالؿ او مباشرة ب

 تصويبة الصابة ميدانية. 
 

   Legal guarding Positionالوضع القانوني لمدفاع :       33-3
يكوف الالعب المدافع قد اسس الوضع التمييدي المشروع لمدفاع 

 عندما :
  يكوف في مواجية منافسو، و 
  .تكوف كمتا قدميو عمى االرض 
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ة( مف يمتد الوضع المشروع لمدفاع فوقو عاموديًا )االسطوان
االرض الى السقؼ ويجوز لو اف يرفع ذراعيو ويديو فوؽ رأسو او اف يقفز 
عاموديًا ولكف يجب عميو االبقاء عمييما بوضع عامودي داخؿ االسطوانة 

 الوىمية. 

 الدفاع ضد العب مسيطر عمى الكرة 33-4
              Guarding a Player who Controls The Ball  

مسيطرًا عمى الكرة )ممسكًا او محاورًا(  عند الدفاع ضد العب
 فان عنصري الزمن والمسافة ال يطبقان. 

يجب عمى الالعب الذي تكوف معو الكرة اف يتوقع المدافعة ويجب 
اف يكوف مستعدا لموقوؼ او تغيير اتجاىو حالما يتخذ المنافس امامو موقعًا 

 قانونيا لمدفاع حتى لو تـ ذلؾ خالؿ جزء مف الثانية. 
جب عمى الالعب المدافع اف يؤسس الموقع التمييدي القانوني ي

 لمدفاع دوف احداث احتكاؾ بدني قبؿ اخذ موقعو.

حالما اسس الالعب المدافع الموقع التمييدي القانوني لمدفاع، 
يجوز لو اف يتحرؾ لكي يدافع ضد منافسو، لكف ال يسمح لو بمد ذراعيو، 

 احتكاؾ لمنع المحاور مف تجاوزه. كتفيو، حوضو او ساقيو وبشكؿ يتسبب ب

عند الحكـ عمى حاالت االعاقة / المياجمة المتضمنة العبًا بالكرة، 
 :  عمى الحكـ اف يعمؿ وفؽ المبادئ االتية
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  يجب عمى الالعب المدافع اف يؤسس موقعا تمييديًا قانونيًا لمدفاع
 بمواجية الالعب بالكرة وكمتا قدميو عمى االرض. 

 لمدافع اف يبقى ثابتًا او القفز عاموديًا، التحرؾ جانبًا يجوز لمالعب ا
 او الى الخمؼ في سبيؿ الحفاظ عمى موقعو التمييدي القانوني لمدفاع. 

  يسمح لالعب عند التحرؾ لمحفاظ عمى الموقع التمييدي القانوني
لمدفاع، برفع احدى او كمتا القدميف لمحظة طالما اف تحركو يكوف 

 ؼ لكف ليس في اتجاه الالعب بالكرة. جانبًا او الى الخم
  يجب اف يحدث االحتكاؾ عمى الجذع، بمعنى اعتبار الالعب المدافع

 متواجد في موقع االحتكاؾ اواًل. 
  بعد اف اسس المدافع وضعًا قانونيًا لمدفاع يمكنو االستدارة ضمف

 اسطوانتو المتصاص أي صدمة او تالفي االصابة. 
مذكورة اعاله، سوؼ يتـ اعتبار الخطأ قد اذا وجد أي مف الحاالت ال

 ارتكب مف قبؿ الالعب بالكرة.
 الدفاع ضد العب غير مسيطر عمى الكرة  33-5

 Guarding Player who does not Control The Ball  
يحؽ لالعب غير المسيطر عمى الكرة اف يتحرؾ بحرية عمى ارض 

  الممعب واف يتخذ أي مكاف غير مشغوؿ مف العب اخر.
عند الدفاع ضد العب غير مسيطر عمى الكرة يجب تطبيؽ عنصري 
المسافة والزمف. ال يستطيع الالعب المدافع اف يتخذ مكانًا عمى درجة مف 
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القرب و / أو مف السرعة في طريؽ منافس متحرؾ بحيث ال يممؾ االخير 
 الوقت او المسافة الكافيتيف لموقوؼ او لتغيير االتجاه. 

عف ابدا بشكؿ مباشر مع سرعة المنافس، ال تقؿ  تتناسب المسافة
 . عادية( خطوة واحدة 1)

اذا لـ يحتـر الالعب عنصري المسافة والزمف عند اتخاذه الموقع 
القانوني التمييدي لمدفاع وحدث احتكاؾ مع منافس فانو المسؤوؿ عف ذلؾ 

 االحتكاؾ. 
دفاع، يسمح لو اف حالما يتخذ الالعب المدافع موقعًا قانونيًا تمييديًا لم

يتحرؾ لمدافعة خصمو. ال يجوز لو منع منافس مف تجاوزه ببسط ذراعيو، 
كتفيو، حوضو او ساقيو في الممر العائد لو. ويجوز لو اف يستدير او اف 

 يضع يده )يديو( امامو وقريبًا مف جسمو ضمف اسطوانتو لتجنب االصابة. 
 

  A Player Who is in The Airالالعب الذي في الهواء    33-6
الالعب الذي قفز في اليواء مف موقع في الممعب لو الحؽ في 

 اليبوط ثانية عمى نفس الموقع.
ولو الحؽ اف ييبط عمى موقع اخر في الممعب شريطة اف ال يكوف 
الممر المباشر بيف موقع االرتقاء واليبوط تـ اشغالو مف منافس )منافسيف( 

 لحظة االرتقاء. 
قد ارتقى ثـ ىبط، ولكنو احتؾ مع منافسو نتيجة قوة اذا كاف الالعب 

اندفاعو الذي اتخذ موقعًا قانونيًا لمدفاع ابعد مف موقع اليبوط، عندئٍذ يكوف 
 القافز مسؤواًل عف االحتكاؾ. 
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ال يجوز لممنافس اف يتحرؾ في ممر الالعب بعد اف قفز ذلؾ 
 الالعب في اليواء. 

ليواء وسبب االحتكاؾ في يكوف التحرؾ تحت الالعب الذي في ا
 العادة سوء سموؾ ويمكف اعتباره خطأ عدـ اىمية في بعض االحواؿ. 

            الستارة : قانونية وغير قانونية                          33-7
                                  Screening:Legal and Illegal 

غير مسيطر عمى الكرة الستارة ىي محاولة لتأخير او منع منافس 
 مف الوصوؿ الى موقع عمى ارض الممعب يرغب الوصوؿ اليو. 

تكوف الستارة قانونية عندما يكوف الالعب الذي قاـ بعمؿ ستارة 
 : لمنافسو
  .ثابتًا )داخؿ اسطوانتو( عندما يحدث احتكاؾ 
  .كمتا قدميو عمى االرض عندما يحدث االحتكاؾ 

ما يكوف الالعب الذي قاـ بعمؿ ستارة تكوف الستارة غير قانونية عند
 : لمنافسو
  .متحركًا عند حدوث االحتكاؾ 
  لـ يترؾ المسافة الكافية عند تأسيس الستارة خارج مدى رؤية المنافس

 الثابت عندما حدث االحتكاؾ. 
  لـ يحتـر عنصري المسافة والزمف عمى منافس في حالة حركة عند

 حدوث االحتكاؾ. 
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ي مدى رؤية المنافس الثابت )امامية او جانبية( اذا اسست الستارة ف
فانو يسمح لالعب الذي عمؿ الستارة اف يؤسس الستارة عمى مقربة مف 

 الخصـ حسبما يشاء شريطة عدـ حدوث احتكاؾ. 
اذا اسست الستارة خارج مدى رؤية المنافس الثابت، توجب عمى 

دية واحدة باتجاه الالعب الذي عمؿ الستارة اف يسمح لممنافس بأخذ خطوة عا
 الستارة دوف حدوث احتكاؾ. 

اذا كاف المنافس في حالة حركة، فيجب تطبيؽ عنصري المسافة 
والزمف عمى الساتر اف يترؾ حيزًا كافيًا بحيث يمكف لالعب المعموؿ عميو 

 الستارة القدرة عمى الوقوؼ او تغيير االتجاه لمتخمص مف الستارة. 
( خطوة عادية واحدة او تزيد 1ا عف )ال تقؿ المسافة المطموبة ابد

( خطوتيف. يكوف الالعب الذي عممت عميو ستارة قانونية مسؤواًل عف 2عف )
 أي احتكاؾ مع الالعب الذي عمؿ الستارة. 

  Chargingالمهاجمة :                   33-8
مع او بدوف الكرة، بالدفع او  مشروعىي احتكاؾ شخصي غير 

 منافس.  االندفاع في جذع العب
 

  Blockingاالعاقة :                      33-9
ىي احتكاؾ شخصي غير مشروع يحوؿ دوف تقدـ العب منافس 

 بالكرة او بدونيا. 
الالعب الذي يحاوؿ عمؿ ستارة يكوف قد ارتكب خطأ االعاقة اذا 

 حدث االحتكاؾ عندما يكوف متحركًا ومنافسو ثابتًا او متراجع عنو. 
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لالعب الكرة، وواجو منافسًا وتحرؾ مف مكانو مع حركة اذا تجاىؿ ا
منافسو فانو يكوف المسؤوؿ الرئيس عف اي احتكاؾ يحدث ما لـ تتداخؿ 

 عوامؿ اخرى.
عبارة )مالـ تتداخؿ عوامؿ اخرى( تعني الدفع المتعمد ، المياجمة او 

 مسؾ الالعب المعموؿ عميو الستارة. 
و )ذراعيو( او المرفؽ )المرفقيف( يكوف قانونيًا اف يبسط الالعب ذراع

خارج اسطوانتو عند اتخاذه موقعًا عمى االرض، ولكف يجب تحريكيما داخؿ 
اسطوانتو عندما يحاوؿ منافس المرور بجانبو، واذا كانت الذراع )الذراعيف( او 
 المرفؽ )المرفقيف( خارج اسطوانتو وحدث احتكاؾ فانو يكوف اعاقة او مسؾ. 

 No-charge semi-circleرة خطأ غير المهاجم نصفي دائ 10 – 33
areas 

يرسـ نصفي دائرة خطأ غي المياجـ عمى ارض الممعب تحت السمتيف ،    
ـ( مف مركز  1.25وتكوف مسافة الحافة الداخمية لنصؼ الدائرة عمى بعد )

 السمة ) عمى االرض ( .
أ مياجـ وفي جميع حاالت القطع عمى السمة ، اليجوز اطالقا احتساب خط  

عندما يكوف االحتكاؾ مف قبؿ الالعب المياجـ مع الالعب المدافع واقعا 
ضمف نصؼ دائرة خطأ غير المياجـ ، مالـ يستخدـ الالعب المياجـ بطريقة 

عندما : ويتـ تطبيؽ ىذه القاعدة غير مشروعة يديو ، ذراعيو ، رجميو اوجسمو 
: 

 في اليواء و:يكوف الالعب المياجـ مسيطرا عمى الكرة ومحموال  
 حاوؿ التصويب او المناولة  و:ي 
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  دائرة خطأ  عمى تماس معمالعب المدافع ل فقدميال قدـ واحدة اوكانت
 الالعب غير المياجـ.

 
 لمس المنافس باليد )اليدين( و/أو الذراع )الذراعين(  33-11

Contacting an Oppenent with the hand(s) and/or 
arm(s) 

 افس باليد )اليديف(، ال يكوف بالضرورة خطأ بحد ذاتو.لمس الالعب المن 
يجب عمى الحكاـ اف يقرروا ما اذا كاف الالعب المسبب لالحتكاؾ 
قد حقؽ فائدة غي مشروعة. فاذا تسبب االحتكاؾ مف قبؿ العب وباي طريقة 

 الحد مف حرية حركة المنافس، فاف مثؿ ىذا االحتكاؾ يكوف خطأ. 
مشروع لميد )اليديف( او الذراع الممتدة يحدث االستخداـ غير ال

)الذراعيف( عندما يقـو العب في موقؼ الدفاع بوضع يده )يديو( او ذراعو 
 )ذراعيو( وابقائيا عمى تماس مع منافس بالكرة او بدونيا العاقة حركتو. 

الممس او الدفع المتكرر لمنافس بالكرة او بدونيا يعتبر خطأ النو 
 ة المعب. يمكف اف يؤدي الى خشون

 
 يعتبر خطأ عمى الالعب المهاجم بالكرة ان :

  يحوط" او يمؼ الذراع او المرفؽ حوؿ العب مدافع في سبيؿ تحقيؽ"
 فائدة. 

  الدفع" في سبيؿ منع العب مدافع مف لعب او محاولة لعب الكرة، او"
 لتحقيؽ حيز كبير بينو وبيف الالعب المدافع. 
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 ناء المحاورة لمنع منافس مف تحقيؽ يستخدـ ساعده او يده الممدودة اث
 السيطرة عمى الكرة. 

 يعتبر خطأ عمى الالعب المياجـ بدوف الكرة اف يدفع مف اجؿ اف :  
  .يتحرر الستالـ الكرة 
  .يمنع الالعب المدافع مف لعب او محاولة لعب الكرة 
 .لتحقيؽ حيز اكبر بينو وبيف الالعب المدافع 

 
  Post Playلعبة االرتكاز :   33-12

 يطبؽ مبدأ العامودية أيضًا عمى لعب االرتكاز. 
يجب عمى الالعب المياجـ في موقع االرتكاز ومنافسو المدافع ضده 

 اف يحتـر كؿ منيما حؽ العامودية )االسطوانة(. 
يعتبر خطأ مف الالعب المياجـ او المدافع في موقع االرتكاز 

و او اف يتدخؿ لمحد مف باستخداـ كتفو او حوضو الخراج منافسو مف موقع
حرية حركة منافس باستخداـ مرفقيو الممتديف، ذراعيو، ركبتيو او اجزاء اخرى 

 مف جسمو. 
 

 الدفاع غير المشروع من الخمف 33-13
                             Illegal Guarding From The Rear 

 الدفاع غير المشروع مف الخمؼ ىو احتكاؾ شخصي مع الخصـ مف قبؿ
الالعب المدافع مف الخمؼ،اف حقيقة محاولة المدافع لعب الكرة ال تبرر 

 احتكاكو مع المنافس مف الخمؼ.
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  Holdingالمسك :                            33-14
المسؾ ىو احتكاؾ شخصي غير مشروع بالعب منافس يتعارض مع 

مف  حريتو في الحركة وىذا االحتكاؾ )المسؾ( ممكف اف يحصؿ باي جزء
 الجسـ. 

  Pushingالدفع  :                             33-15
الدفع ىو احتكاؾ شخصي غير مشروع باي جزء مف الجسـ والذي 
يحدث عندما يزيح العب او يحاوؿ بالقوة ازاحة العب منافس مسيطر او غير 

 مسيطر عمى الكرة. 
 

  Personal Foulالخطأ الشخصي :             34 –مادة 
  Definitionتعريف              34-1
 غير مشروع احتكاؾمع العب الخطأ الشخصي ىو خطأ  1 – 34-1

 بمنافس سواء كانت الكرة حية او ميتة. 
ال يجوز لالعب اف يمسؾ، يعيؽ، يدفع، يياجـ، يعرقؿ، أو يحوؿ 
دوف تقدـ العب منافس بمد يده، ذراعو، مرفقو، كتفو، حوضو، ساقو، ركبتو 

وال اف ينحني بجسمو بوضع "غير طبيعي" )خارج اسطوانتو( وال اف او قدمو 
 يشارؾ في اية خشونة او لعبة عنيفة. 

  Penaltyالجزاء :                       34-2
 يحتسب خطأ شخصي عمى مرتكبو. 

 اذا ارتكب الخطأ عمى العب ليس في وضع تصويب: 34-2-1
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 ؽ الذي ارتكب ضده الخطأ تستأنؼ المباراة برمية ادخاؿ مف قبؿ الفري
 مف المكاف االقرب لوقوع الخطأ. 

  41اذا كاف الفريؽ مرتكب الخطأ في وضع جزاء الفريؽ فاف المادة 
 )اخطاء الفريؽ :الجزاء( توضع موضع التنفيذ. 

اذا ارتكب الخطأ عمى العب في وضع التصويب يجب اف يمنح  34-2-2
 الالعب عدد مف الرميات الحرة وحسب ما يمي:

  مف منطقة االصابة الميدانية ناجحة يتـ قذفت اذا كانت التصويبة
 ( حرة اضافية واحدة.1احتسابيا مع منحة رمية )

  مف منطقة االصابة الميدانية بنقطتيف غير قذفت اذا كانت التصويبة
 ( حرتاف. 2ناجحة يتـ منحو رميتاف )

  نقاط  مف منطقة االصابة الميدانية بثالثقذفت اذا كانت التصويبة
 ( رميات حرة. 3غير ناجحة ، يتـ منحو ثالث )

  اذا ارتكب الخطأ عمى العب عند او قبؿ لحظة انطالؽ اشارة ساعة
المباراة ، مشيرة الى انتياء فترة او قبؿ لحظة انطالؽ اشارة جياز 

، بينما  الزالت الكرة في يد )يدي( الالعب وتنجح  ساعة التصويب
يتـ احتساب االصابة، ويتـ منح رميتاف  االصابة الميدانية، فانو ال

 ( رميات حرة. 3( او ثالث )2)
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  Double Foulالخطأ المزدوج :            - 35مادة  
  Definitionتعريف :               35-1
الخطأ المزدوج ىو وضع يرتكب فيو العباف متنافساف خطأ  35-1-1

 . شخصي ضد بعضيما البعض في نفس الوقت تقريباً 
  Penaltyالجزاء :                  35-2
يحتسب خطأ شخصي ضد الالعبيف المذيف ارتكباه بدوف منح رميات  -   

 حرة. 
 و يتـ استئناؼ المباراة وفقًا لالتي :  -

  اذا سجمت اصابة ميدانية ،او الرمية الحرة االخيرة او الوحيدة، يتـ منح
مية ادخاؿ مف اي مكاف الكرة لمنافسي الفريؽ الذي سجؿ اصابة لر 

 عمى الخط النيائي. 
  اذا كاف الفريؽ مسيطرًا عمى الكرة او لو الحؽ بالكرة، تمنح الكرة ليذا

 الفريؽ لرمية ادخاؿ مف اقرب مكاف لحدوث الخطأ. 
  ، اذا لـ يكف أي مف الفريقيف مسيطرًا عمى الكرة او لو الحؽ بالكرة

 تحدث حالة كرة القفز. 
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 – 36مادة  
  Technical Foulالخطأ الفني :                    
  Rules of Conductقواعد السموك :                    36-1
تتطمب االدارة الجيدة لممباراة تعاونًا كاماًل ومخمصًا مف افراد كال  36-1-1

الفريقيف )العبيف، بدالء، العبيف مستبعديف، مدربيف، مساعدي 
يؽ( مع الحكاـ، اداريوا الطاولة والمراقب المدربيف وانصار الفر 

 الفني. 
مف حؽ كؿ فريؽ بذؿ قصارى جيده الحراز النصر ولكف يجب  36-1-2

 اف يتـ ىذا بروح رياضية ولعب نظيؼ. 
أي تعمد او تكرار لعدـ التعاوف او لعدـ االنصياع لروحية ىذه  36-1-3

 القواعد يجب اعتباره خطأ فنيًا ويجازى وفقًا لو. 
يمكف لمحكـ اف يمنع االخطاء الفنية بالتنبيو عمى اعضاء الفريؽ  36-1-4

او حتى التغاضي عف المخالفات الفنية الثانوية ذات الطابع االداري 
التي مف الواضح انيا غير متعمدة وليس ليا تأثير مباشر عمى 

 المباراة، ما لـ يعاد تكرار نفس المخالفة بعد التنبيو. 
ر المخالفة الفنية بعد اف اصبحت الكرة حية يجب ايقاؼ اذا تـ اقرا 36-1-5

المباراة واحتساب الخطأ الفني ويتـ تنفيذ الجزاء وكأف الخطأ الفني 
قد حدث لحظة احتسابو. وكؿ ما يحدث خالؿ الفترة بيف الخطأ 

 الفني وايقاؼ المباراة يكوف ساري المفعوؿ. 
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  Violenceالعنف :            36-2
حداث عنؼ يمكف اف تقع خالؿ المباراة، تتنافى مع الروح ا 36-2-1

الرياضية والمعب النظيؼ، يجب عمى الحكاـ ايقافيا فورًا او بواسطة القوات 
 المسؤولة عف حفظ النظاـ اذا تطمب االمر. 

تقع احداث عنؼ بيف الالعبيف أو أفراد مقاعد البدالء عمى  عندما 36-2-2
ى الحكاـ اتخاذ االجراءات ارض الممعب او في جواره ، عم

 الضرورية اليقافيـ. 
يجب اف يستبعد مف المباراة فورًا أيًا مف االشخاص المذكوريف  36-2-3

اعاله المدانيف بافعاؿ عدوانية فاضحة ضد المنافسيف او الحكاـ. 
ويجب عمى الحكاـ اف يرفعوا تقريرًا بالحادث لمييئة المنظمة 

 لممسابقة. 
االمف العاـ دخوؿ ارض الممعب فقط اذا ما طمب يسمح لضباط  36-2-4

الحكاـ منيـ ذلؾ، ومع ذلؾ يجب عمى ضباط االمف العاـ التدخؿ 
فورًا لحماية الفريقيف والحكاـ في حاؿ دخوؿ المتفرجيف الرض 

 الممعب وبقصد واضح الرتكاب اعماؿ عنؼ. 
رؼ جميع المناطؽ االخرى وتشمؿ المداخؿ، المخارج، الممرات، غ 36-2-5

الخ، تقع تحت مسؤولية الييئة المنظمة لممسابقة … المالبس
 ولمقوات المسؤولة عف حفظ النظاـ العاـ. 

يجب اف ال يسمح الحكاـ باالفعاؿ البدنية لالعبيف أو أفراد مقاعد  36-2-6
 البدالء والتي يمكف اف تؤدي الى اتالؼ اجيزة المعب. 
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يعة، يجب تحذير مدرب الفريؽ وعندما يالحظ الحكاـ افعااًل مف ىذه الطب
 المخالؼ فورًا. 

واذا ما تكرر الفعؿ )االفعاؿ(، يجب احتساب خطأ فني فورًا عمى الشخص 
 )االشخاص( المعنييف. 

 
 Definitionتعريف :                      36-3
الخطأ الفني ىو خطأ العب مف دوف احتكاؾ ، نتيجة لسموكو وىي  36-3-1

  عمى سبيؿ المثاؿ :
  .تجاىؿ تنبييات الحكاـ 
  لمس الحكاـ، المراقب الفني، اداري الطاولة او افراد مقعد الفريؽ دوف

 احتراـ. 
   يتصؿ بالحكاـ، المراقب الفني، اداري الطاولة او المنافسيف دوف

 احتراـ. 
 .يؤرجح المرفقيف بإفراط 
  .استخداـ لغة او ايماءات توحي باالساءة او تحرض المشاىديف 
  منافس او يحجب رؤيتو عف طريؽ التمويح بيديو قرب عينيو. يضايؽ 
  تأخير المعب بتعمد لمس الكرة بعد مرورىا عبر السمة أو اعاقة تنفيذ

 رمية ادخاؿ الكرة فورا.  
  .يصطنع السقوط الكتساب خطأ 
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  يتعمؽ بالحمقة بطريقة تجعؿ وزف الالعب محمواًل بواسطة الحمقة، ما
لحظية بعد تيديفة الكبس او كاف في تقدير لـ تكف ىناؾ حالة تعميؽ 

 الحكـ اف التعمؽ لمنع اصابة الالعب نفسو او العب اخر. 
  التأثير او اعاقة اليدؼ خالؿ الرمية الحرة االخيرة او الوحيدة بواسطة

 المدافع وقبؿ اف تممس الكرة الحمقة او يتبيف اف الكرة ستممس الحمقة. 
مياجـ، يعقبيا جزاء الخطأ الفني عمى الالعب ( واحدة لمفريؽ ال1تمنح نقطة )

 المدافع. 
الخطأ الفني عمى طاولة مقاعد الفريؽ ىو خطأ ناتج عف مخاطبة  36-3-2

او االتصاؿ مع اولمس الحكاـ، المراقب الفني، طاولة التسجيؿ او 
المنافسيف، بدوف احتراـ او اية مخالفة لالجراءات ذات طبيعة 

 ادارية.
عند احتساب خطأيف لمفترة المتبقية مف المباراة لالعب يستبعد ا 36-3-3

 فنييف عميو.
 

 :بعدـ االىمية عندمالمفترة المتبقية مف المباراة يتـ استبعاد المدرب  36-3-4
 ( ( فنييف )2يتـ احتساب خطأيفC .كنتيجة لسوء سموكو الشخصي ) 
 ( ( أخطاء فنية اما اف تكوف كميا )3يحتسب عميو ثالثBاو واحده ) 

( تراكمت نتيجة تصرؼ مسمكي فاضح مف قبؿ افراد مقعد Cمنيـ )
 الفريؽ . 
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-36ـ االىمية وفقًا لممػادة )دالمدرب بعالالعب أو اذا تـ استبعاد  36-3-5
فاف ذلؾ الخطأ الفني يكوف ىو الخطأ  ،(4-3-36أو ) (3-3

 الوحيد الذي تتـ مجازاتو وال يتـ تنفيذ أي جزاءات اضافية لالستبعاد. 
  Penaltyالجزاء :                        36-4
 اذا ارتكب الخطأ الفني : 38-4-1
  مف قبؿ العب، يحتسب خطأ فني ضده كخطأ العب ويسجؿ ضمف

 اخطاء الفريؽ. 
  يجب اف يسجؿ الخطأ الفني ضد المدرب أفراد مقاعد الفريؽمف قبؿ ،

 وال يحتسب ىذا الخطأ مف ضمف اخطاء الفريؽ. 
 متبوعة بـ : حرة( 1) نح المنافسين رميةيجب م 38-4-2
  .رمية ادخاؿ مف منتصؼ الممعب المقابؿ لطاولة التسجيؿ 
  .كرة قفز في الدائرة المركزية لبداية الفترة االولى 

 
 Unsportsmanlike Foulخطأ سوء السموك :      - 37مادة  

  Definitionتعريف :                       37-1
السموؾ ىو خطأ احتكاؾ يرتكبو الالعب الذي ىو في خطأ سوء  37-1-1

 : رأي الحكـ 
  .محاولة غير مشروعة لمعب الكرة ضمف روح القانوف واىدافو 
  اذا تسبب الالعب باحتكاؾ شديد )خطأ خشف( اثناء مجيوده لمعب

 الكرة عندئذ يتـ الحكـ عمى االحتكاؾ بكونو سوء سموؾ. 
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 ع الالعب المياجـ مف الخمؼ اذا تسبب الالعب المدافع باحتكاؾ م
او الجانب في محاولة اليقاؼ اليجـو السريع واليوجد بيف الالعب 

 أخر.المياجـ وسمة الخصـ العب مدافع 
  اذا تسبب الالعب المدافع باحتكاؾ مع أي العب منافس داخؿ

الممعب خالؿ الدقيقتيف االخيرتيف مف الفترة الرابعة أو أي فترة 
الكرة خارج الحدود لرمية ادخاؿ ومازالت بيف اضافية ، عندما تكوف 

 يدي الحكـ او في متناوؿ الالعب الذي يقـو برمية االدخاؿ.
 

يجب عمى الحكـ اف يفسر اخطاء سوء السموؾ عمى نفس المبدأ  37-1-2
 خالؿ المباراة باكمميا وعمى الفعؿ فقط.

 
 Penaltyالجزاء :                37-2
 لسموؾ عمى مرتكبو. يحتسب خطأ سوء ا 37-2-1
يتـ منح الالعب الذي حصؿ ضده الخطأ رمية )رميات( حرة  37-2-2

 متبوعة:
  .رمية ادخاؿ مف منتصؼ الممعب مقابؿ طاولة التسجيؿ 
  .كرة قفز في الدائرة المركزية لبداية الفترة االولى مف المباراة 

 يكوف عدد الرميات الحرة المستحقة كما يمي:
 ( مرتاف ا2رميتاف ) ذا ارتكب الخطأ عمى العب ليس في وضع

 التصويب. 
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  اذا ارتكب الخطأ عمى العب في وضع تصويبة ميدانية: ونجحت
 رمية حرة. ( 1)االصابة يتـ احتسابيا مع منح 

  اذا ارتكب الخطأ عمى العب في وضع تصويبة ميدانية، ولـ تنجح
 ( رميات حرة. 3( او ثالث )2االصابة: يتـ منح رميتيف )

(خطأيف 2يتـ استبعاد الالعب بعدـ االىمية عندما يحتسب عميو ) 37-2-3
 سوء سموؾ.

فاف  3-2-36اذا تـ استبعاد الالعب بعدـ االىمية وفقا لممادة  37-2-4
خطأ السموؾ ذاؾ يكوف ىو الخطأ الوحيد الذي يجازى واليتـ تنفيذ اية جزاءات 

 اضافية لالستبعاد.
 

 Disqualifying Foul      خطأ عدم االهمية :    - 38مادة  
  Definitionتعريف :                       38-1
خطأ عدـ االىمية أي سوء سموؾ فاضح مف العب، العب  38-1-1

 مستبعد، بديؿ، مدرب، مساعد مدرب او نصير فريؽ. 
يتـ استبداؿ المدرب الذي تمقى خطأ عدـ االىمية بمساعد المدرب  38-1-2

لتسجيؿ اذا لـ يرد في استمارة التسجيؿ مساعد الوارد في استمارة ا
 مدرب يتـ استبدالو برئيس الفريؽ)الكابتف(. 

 Penaltyالجزاء :              38-2
 يحتسب خطأ عدـ االىمية عمى مرتكبو.  38-2-1
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عند استبعاد المخالؼ وفقا الحكاـ المواد العائدةليذه القواعد، يجب  38-2-2
يؿ المالبس لفريقو والبقاء فييا حتى نياية عميو التوجو الى غرفة تبد

 و اف يغادر المبنى اذا رغب ذلؾ. المباراة ا
 

 يجب منح الرميات الحرة الى: 38-2-3
  الى أي منافس معيف مف قبؿ مدربو في حالة حصوؿ الخطأ بعدـ

 وجود احتكاؾ. 
  الى الالعب الذي ارتكب ضده الخطأ في حالة حصوؿ الخطأ مع

 االحتكاؾ. 
 عة بـ:متبو 
  .رمية ادخاؿ مف منتصؼ الممعب المقابؿ لطاولة التسجيؿ 
  .كرة قفز في الدائرة المركزية لبداية الفترة االولى 
 يكوف عدد الرميات المستحقة كاالتي:  38-2-4
  دوف وجود احتكاؾ.الخطأ  احتسبرميتاف حرتاف اذا 
 ( حرة واحدة اضافية اذا ارتكب الخطأ عمى العب في وضع 1رمية )

 التصويب واحتسبت االصابة. 
 ( رميات حرة اذا ارتكب الخطأ عمى العب 3( او ثالث )2رميتاف )

في وضع التصويب ولـ تحتسب االصابة، وفقًا لممكاف الذي حصمت 
 فيو االصابة الميدانية. 
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   Fightingالعراك :             – 39مادة  
  Definitionتعريف :               39-1

وافراد مقاعد او اكثر )العبوف،  متنافسيفو اعتداء جسدي متبادؿ بيف العراؾ ى
 (. الفريؽ
الذيف يغادروف حدود  افراد مقاعد الفريؽتنطبؽ ىذه المادة فقط عمى     

 منطقة مقعد الفريؽ اثناء العراؾ او اثناء أي وضع قد يؤدي الى عراؾ. 
 

  Ruleقاعدة :                39-2
عاد البدالء، الالعبيف المبعديف او انصار الفريؽ الذيف يجب استب 39-2-1

يغادروف حدود منطقة مقعد الفريؽ اثناء عراؾ، او اثناء أي وضع 
 قد يؤدي الى عراؾ. 

يسمح لممدرب و مساعد المدرب فقط بمغادرة منطقة مقعد الفريؽ  39-2-2
اثناء العراؾ او اثناء أي وضع قد يؤدي الى عراؾ مف اجؿ مساعدة 

لحكاـ في الحفاظ عمى النظاـ او استعادتو، وفي ىذه الحالة ال يتـ ا
 استبعاد المدرب وال مساعد المدرب. 

اذا ما غادر المدرب اومساعده منطقة مقعد الفريؽ ولـ يساعد او  39-2-3
يحاوؿ اف يساعد الحكاـ في الحفاظ عمى النظاـ او استعادتو يتـ 

 استبعاده.
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  Penalty       الجزاء :         39-3
( بغض النظر Bيحتسب خطأ فني واحد ضد مدرب الفريؽ ،يقيد ) 39-3-1

 لمغادرتيـ حدود منطقة مقعد الفريؽ.  افراد مقاعد الفريؽ ،عف عدد 
اذا تـ استبعاد اعضاء مف كال الفريقيف وفقًا ليذه المادة ولـ يكف  39-3-2

لمباراة كما ىناؾ جزاءات الخطاء اخرى تذكر لمتنفيذ، تستأنؼ ا
 يمي.

 اذا توقفت المباراة بسبب العراؾ وفي نفس الوقت تقريبا:
   تـ تسجيؿ اصابة ميدانية ناجحًة، تمنح الكرة لمفريؽ الذي سجمت

 اصابة في سمتو لرمية ادخاؿ مف اي نقطة عمى الخط النيائي. 
   كاف احد الفريقيف مسيطرًا عمى الكرة او كاف مستحقا لمكرة، فاف الكرة

ح ليذا الفريؽ برمية ادخاؿ عند امتداد خط المركز مقابؿ طاولة تمن
 التسجيؿ. 

  لـ يكف أيًا مف الفريقيف مسيطرًا عمى الكرة او مستحقا لمكرة، تحدث
 حالة كرة قفز. 

 يتـ تدويف جميع اخطاء االستبعاد كما ىو موصوؼ في  39-3-3
 وال يتـ احتسابيا ضمف اخطاء الفريؽ.   (8.3)ب 

تـ التعامؿ مع جميع جزاءات االخطاء التي تحدث قبؿ حالة ي 39-3-4
 )الحاالت الخاصة(. 42قًا لممادة العراؾ وف

 
 
 


