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القاعدة الثالثة: الفرق

;Teams ;–Ö’\ ;U4;ÎÄ]Ÿ

Definition;UÀÁÖ¬h;1 ;H ;4

4 - 1 - 1 يكــون الالعب مؤهًال للعب عندما يقر رســميا للعب ضمــن الفريق طبقا للقوانني 

الرسمية والتي تتضمن حتديد العمر طبقا للجهة املنظمة للمسابقة.

4 - 1 - 2 يســمح لعضو الفريق باللعب عندما يتم إدراج اســمه يف استامرة التسجيل قبل بداية 

املباراة ما دام مل يتم استبعاده أو ارتكابه مخسة (5) أخطاء.

4 - 1 - 3 خالل وقت اللعب يكون عضو الفريق:

 العًبا عندما يكون عىل أرض امللعب ومرصح له باللعب.

 بديًال عندما ال يكون عىل أرض امللعب لكن من املسموح له باللعب.

  العبا مبعدا عندما يكون قد ارتكب مخسة أخطاء وأصبح غري مرصح له باللعب.

4 - 1 - 4 خــالل اســرتاحة اللعب، يعامــل مجيع أعضاء الفريق املســموح هلم باللعب كأهنم 

العبون.

Rule ;UÎÅ¡]Õ;2 ;H ;4

4 -  - 2 -  - 1 يتكون كل فريق من: يتكون كل فريق من:

) من أعضاء فريق مســموح هلم باللعــب وبضمنهم رئيس   مــا ال يزيــد عن اثين عرش (12 

الفريق.

  مدرب ومساعد مدرب إذا ما رغب الفريق.

) من أنصار فريق كحــد أعىل يف منطقة مقعد الفريق ومبســئوليات خاصة مثل   ســبعة (7 
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مدير، طبيب، معالج طبيعي، إحصايئ، مرتجم، ...إلخ.

4 - 2 - 2 خالل زمن اللعب جيب أن يتواجد مخسة (5) العبني من كل فريق عىل أرض امللعب 

وميكن استبداهلم.

4 - 2 - 3 يصبح البديل العًبا والالعب بديال عندما:

 يشري احلكم إىل البديل بدخول أرض امللعب.

 يطلب البديل التبديل من املسجل خالل الوقت املستقطع أو اسرتاحة اللعب.

;Uniforms;UØe¡˜’\;äd˜Ÿ;3 ;H ;4

4 - 3 - 1 جيب أن تتكون مالبس أعضاء الفريق من:

  قمصان من نفس اللون السائد من األمام واخللف، وإذا كانت القمصان ذات أكامم جيب 

أن تنتهي قبل املرفق (األكامم الطويلة غري مســموح هبا). كام جيب عىل الالعبني (ذكور 

وإناث) أن يضعوا قمصاهنم داخل رساويلهم أثناء املباراة (قميص ورسوال قطعة واحدة) 

مسموح به.

  رساويــل من نفس اللون الغالب من األمــام واخللف، وأن تكون من نفس لون القمصان، 

وجيب أن تنتهي الرساويل فوق الركبة.

 جيب أن تكون اجلوارب موحدة ومرئية جلميع العبي الفريق.

4 - 3 - 2 جيــب أن يرتــدي كل العب قميًصا مرقًام من األمام واخللف بأرقام واضحة وبألوان 

موحدة مغايرة أللوان قميص اللعب.

وجيب أن تكون األرقام واضحة الرؤية وكذلك:

طول األرقام املثبتة من اخللف (20  سم) عىل األقل.

سم) عىل األقل. طول األرقام املثبتة من األمام (10 

جيب أن يكون عرض األرقام ال يقل عن (2  سم).
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.( جيب أن تستعمل الفرق األرقام (0) و(00) وكذلك من (1 - 99 

 ال جيوز لالعبي نفس الفريق استعامل أرقام مماثلة.

 جيــب أن تبعــد حجــم أي مادة دعائية عن مخســة (5  ســم) مــن األرقام اخلاصــة بقمصان 

اللعب.

4 - 3 - 3 جيب عىل الفرق امتالكها لطقمني من القمصان وكذلك:

  جيب عىل الفريق املذكور اسمه أوًال يف الربنامج (الفريق املضيف) أن يرتدي قمصانًا ذات 

لون فاتح (يفضل األبيض).

ــا يف الربنامج (الزائر) أن يرتــدي قمصانًا ذات لون    جيــب عىل الفريق املذكور اســمه ثانًي

داكن.

 وعىل أية حال إذا اتفق الفريقان عىل تبادل ألوان القمصان فلهام ذلك.

;Other equipment ;UÓÖ|^;k\ÂÄ^;4 ;H ;4

4 - 4 - 1 مجيــع األدوات املســتخدمة مــن قبل الالعبني جيــب أن تكون مالمئــة ملباراة لكرة 

الســلة، وال يســمح بأية أدوات مصممــة من أجل زيادة طــول الالعب أو قابليتــه لالرتقاء أو أية 

طريقة أخرى متنحه فائدة غري مرشوعة.

4 - 4 - 2 ال يســمح لالعبــني بارتداء أي أداة شــخصية من املحتمل أن تســبب إصابة لالعبني 

اآلخرين.

األدوات اآلتية غري مسموح هبا:األدوات اآلتية غري مسموح هبا:

ــع، اليد، الرســغ، املرفق أو محاية الســاعد أو اجلبهــة املصنوعة من املعدن    واقيــات األصب

املسبوك أو اللفائف املصنوعة من اجللد، البالستك، املرن املعدن أو أية مادة أخرى صلبة 

حتى لو غلفت بغطاء ناعم.

 أدوات ميكن أن جترح أو تسبب اخلدوش (جيب تقليم األظافر جيدا).

 أدوات الرأس، احليل والزينة.

القاعدة الثالثة: الفرق
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األدوات اآلتية مسموح هبا:األدوات اآلتية مسموح هبا:

  أدوات احلامية للكتف، أعىل الســاعد، الفخذ أو أسفل الساق إذا كانت األداة مغلفة حتى 

ال تسبب اإلصابة لالعبني اآلخرين.

 مشدات الذراع والساق. 

ــا أو جزئيا (عيون، أنف، شــفاه، إلخ) وال    غطــاء الــرأس ال يغطي أي جزء من الوجه كلي

جيــوز أن يكــون خطرا عىل الالعب الذي يرتديــه و/ أو العبني آخرين. جيب أال يكون 

للقبعــات منافذ فتح/ إغالق حــول الوجه و/ أو العنق وال جيــوز أن يكون هلا أي أجزاء 

بثق من سطحه.

 دعائم الركبة إذا كانت مغطاة بشكل مناسب.

 أداة احلامية لألنف املكسور حتى لو كانت مصنوعة من مادة صلبة.

 واقي فم غري ملون (شفاف).

 النظارات، إذا مل تعرض اآلخرين للخطر.

سم)، املصنوعة من قامش. لفاف الرأس بعرض ال يزيد عن (10 

. واقيات للركبة، األكتاف، السيقان...إلخ  

 أرشطة وقاية الذراعني والكتفني والساقني... إلخ.

 واقيات الكاحل.

ويجـــب علي جميع الالعبين فـــي الفريق أن يكون كل ما لديهم مـــن واقيات الذراع 
والساق ومشدات األكمام والقبعات والمعصم والرؤوس واألشرطة الواقية من نفس اللون.

4 - 4 - 3 تكون أحذية الالعبني بأي لون برشط أن تكون متناســقة أي ال خيتلف لون احلذاء 

اليمني عن اليسار، وال يسمح بوميض أو عاكس للضوء.

4 - 4 - 4 ال يســمح لالعب خالل املباراة أن يعرض، عىل جســده أو يف شــعره أو بأي طريقة 

أخرى عىل سبيل املثال، (اسم - عالمة - شعار أو تعريف جتاري تروجيي أو خريي).
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4 - 4 - 5 أيــة أدوات أخرى غــري مذكورة حتديدا يف هذا املادة جيب أن حتظى مبوافقة اللجنة 

الفنية لالحتاد الدويل لكرة السلة.

;PlayersU;Injury;Ïd]ê¸\;U‡Êe¡˜’\;U5;ÎÄ]Ÿ

5 - 1 يف حالة إصابة العب، حيق للحكم إيقاف املباراة.

ــاراة حتى  5 - 2 إذا كانــت الكــرة حيــة عند حــدوث اإلصابة، عىل احلكــم عدم إيقاف املب

تســتكمل اللعبة، كأن يكون الفريق املســيطر عىل الكرة قد صوب إلحــراز إصابة ميدانية، فقد 

السيطرة عىل الكرة، امتنع عن لعب الكرة أو أصبحت الكرة ميتة.

وعــىل أيــة حال يســمح للحكام إيقــاف اللعب فــوًرا إذا اقتضــت الرضورة محايــة الالعب 

املصاب.

5 - 3 إذا مل يتمكن الالعب املصاب من اســتئناف اللعــب فوًرا (15ثانية تقريًبا) أو إذا تلقى 

العالج، فيجب أن يتم استبداله ما مل يقل عدد العبي الفريق عن مخسة العبني.

5 - 4 ميكن ألفراد مقعد الفريق (المدرب، مساعد المدرب، البدالء، الالعبين المستبعدين 

وأنصار الفريق) من الدخول إلى ســـاحة اللعب فقط عندما يســمح احلكام بذلك لالطمئنان عىل 

الالعب املصاب قبل استبداله.

5 - 5 حيــق للطبيــب الدخول إىل أرض امللعب دون إذن من احلكام إذا كان يف تقدير الطبيب 

أن الالعب املصاب حيتاج معاجلة فورية.

5 - 6 خالل املباراة جيب اســتبدال أي العب ينزف أو يصاب بجرح، ويسمح لالعب العودة 

إىل امللعــب فقط بعد أن يتوقــف النزيف ومتت تغطية املنطقة املصابة أو املجروحة بشــكل آمن 

كلًيا.

5 - 7 وإذا متت معاجلة الالعب املصاب خالل الوقت املســتقطع الذي طلبه أي من الفريقني 

وقبل إشارة املسجل الستبداله، فيسمح هلذا الالعب االستمرار يف اللعب.

5 - 8 يسمح باستبدال الالعبني الذين تم تعيينهم من قبل املدرب لبدء املباراة يف حالة إصابتهم 
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أو الذيــن يتلقون العالج بني الرميات احلرة، ويف هذه احلالة حيق للمنافســني باســتبدال نفس عدد 

الالعبني إذا ما رغبوا يف ذلك.

„h]Ş÷àÂ;„h]ep\Â;UœÁÖ’\;äËÑ;U6;ÎÄ]zŸ
CaptainU;Duties and powers 

6 - 1 رئيس الفريق هو الالعب الذي يعني من قبل مدربه ليك ميثل فريقه عىل أرض امللعب، 

ويســمح له االتصال باحلكام أثناء املباراة للحصول عىل معلومات، ومهام يكن، جيب أن يتم هذا 

بطريقة لبقة فقط، عندما تكون الكرة ميتة وساعة املباراة متوقفة.

6 - 2 جيــب عىل رئيــس الفريق أن يعلم قائد طاقم التحكيم يف مــدة أقصاها (15) دقيقة عند 

ــاراة إذا كان فريقه يعرتض عىل نتيجة املباراة بالتوقيع عىل اســتامرة التســجيل يف املكان  هنايــة املب

املخصص (توقيع رئيس الفريق يف حالة االعرتاض).

CoachesU;Duties and powers;€‚h]Ş÷àÂ;€‚h]ep\Â;U‡ÊdÑÅ∏\;U7;ÎÄ]zŸ

7 - 1 جيب عىل كل مدرب أو من ميثله أن يزود املســجل بقامئة مكتوبة بأسامء وأرقام أعضاء 

الفريق املؤهلني للعب يف املباراة وكذلك اســم رئيس الفريـق، املدرب ومساعد املدرب وذلك قبل 

موعـد املباراة بأربعني دقيقة (40) عىل األقل، وحيق لكل الالعبني املدرجة أســامؤهم يف اســتامرة 

التسجيل اللعب حتى وإن وصلوا بعد بدء املباراة.

7 - 2 قبــل بدء املباراة بعــرش (10) دقائق عىل األقل، جيب عىل كال املدربني تأكيد موافقتهم 

عىل أسامء وأرقام أعضاء الفريق وأسامء املدربني املدونة بالتوقيع يف استامرة التسجيل ويف الوقت 

نفســه يؤرشان عىل الالعبني اخلمســة (5) الذين ستبدأ هبم املباراة وعىل مدرب فريق (أ) أن يكون 

البادئ بتزويد هذه املعلومات.

7 - 3 أفــراد مقعد الفريق (المدرب، مســـاعد المدرب، البدالء، الالعبين المســـتبعدين 

وأنصار الفريق) هم فقط املسموح هلم بالبقاء عىل مقاعد الفريق.

7 - 4 يســمح للمــدرب أو مســاعد املدرب التوجــه واالتصال مــع إداري الطاولة أثناء 
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ــاراة للحصول عىل معلومــات إحصائية، فقط عندما تكون الكرة ميتة وســاعة املباراة  املب

متوقفة.

7 - 5 يســـمح للمـــدرب االتصال مع الحـــكام للحصول على توضيحـــات، فقط عندما 
تكون الكرة ميتة وساعة المباراة متوقفة.

7 - 6 يسمح للمدرب أو مساعد املدرب (واحدا منهام فقط) بالبقاء واقفا أثناء املباراة ويسمح 

ــه بتوجيه الالعبني رشط البقــاء ضمن منطقة مقاعد الفريق وال حيق ملســاعد املدرب التكلم مع  ل

احلكام.

7 - 7 إذا كان هناك مســاعد للمدرب فيجب أن يدون اســمه عىل اســتامرة التســجيل قبل بدء 

ــاراة (توقيعــه غري رضوري) وجيب عليــه أن يتوىل مجيع واجبات وســلطات املــدرب، إذا مل  املب

يتمكن املدرب من االستمرار ألي سبب كان.

7 - 8 جيب عىل املدرب أن يعلم احلكم برقم الالعب الذي ســيقوم بعمل رئيس الفريق عندما 

يغادر رئيس الفريق أرض امللعب.

7 - 9 جيــب أن يقوم رئيــس الفريق بعمل املدرب إذا مل يكن هناك مدرب أو إذا كان املدرب 

غري قادر عىل االســتمرار ومل يكن هناك مساعد للمدرب مدون اسمه يف استامرة التسجيل (أو إذا 

كان املســاعد غري قادر عىل االســتمرار)، وإذا تعني عىل رئيس الفريق مغــادرة أرض امللعب ألي 

ســبب مرشوع يسمح له باالستمرار بالعمل كمدرب، ومع ذلك إذا غادر أرض امللعب عقب خطأ 

عــدم األهلية، أو إذا مل يتمكن من العمل كمدرب بســبب إصابة فيحــق لبديله كرئيس فريق أن 

حيل حمله كمدرب.

7 - 10 جيــب عىل املدرب أن يعني رامــي الرميات احلرة لفريقه يف مجيع احلاالت التي مل حيدد 

فيها القانون رامي الرميات احلرة.

القاعدة الثالثة: الفرق
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