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القاعدة الرابعة: قوانين اللعب

ÏË…]î¸\;k\2’\Â;ÏqËifi’]d;ÿÄ]¬i’\;Gf¬÷’\;jÕÂ;U8;ÎÄ]Ÿ

playing time tied score and extra periods

8 - 1 تتكون املباراة من أربع (4) أرباع كل ربع من (10) دقائق.

8 - 2 هناك اسرتاحة اللعب من (20) دقيقة قبل الوقت املحدد لبداية املباراة.

8 - 3 هناك اســرتاحة من (2) دقيقتني بني الربعني األول والثاين وبني الربعني الثالث والرابع 

وقبل كل وقت إضايف.

8 - 4 هناك اسرتاحة لعب الشوط األول من (15) مخس عرشة دقيقة.

8 - 5 تبدأ اسرتاحة اللعب:

) عرشين دقيقة من الوقت املحدد لبدء املباراة. قبل (20 

 عند انطالق ساعة املباراة بانتهاء الربع أو الوقت اإلضايف.

8 - 6 تنتهي اسرتاحة اللعب:

 عندما ترتك الكرة يد قائد طاقم التحكيم يف كرة القفز لبداية الربع األول.

  عندمــا تكون الكرة حتــت ترصف الالعب املنفذ لرمية اإلدخــال، يف بداية مجيع األرباع 

واألوقات اإلضافية األخرى.

ــاراة يف الربــع الرابــع يجب أن  8 - 7 إذا كانــت النتيجــة التعــادل عنــد هنايــة زمــن املب

تســـتمر المبـــاراة ألي أوقـــات إضافية من خمـــس (5) دقائـــق تتطلبه الــرضورة لكرس 
التعادل.

ــة ملجموع املباراتني يف مباريات ذهــاب وإياب بحيث إن جمموع  إذا كانــت النتيجة متعادل
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النقــاط لنظام املنافســة سلســلة مرتبطة يف هناية املباراة الثانية، جيب أن تســتمر هــذه املباراة مع 

أوقات إضافية من 5 دقائق حسب الرضورة لكرس التعادل.

8 - 8 إذا ارتكب خطأ حلظة أو قبل انطالق إشــارة ســاعة املباراة بنهاية زمن الربع أو الوقت 

اإلضايف جيب أن تنفذ مجيع الرميات املستحقة جراء ذلك اخلطأ.

8 - 9 إذا تطلــب األمــر وقًتا إضافًيا كنتيجة هلذه الرمية (الرميــات) احلرة، فعليه جيب اعتبار 

مجيــع األخطاء املرتكبة بعد انتهاء زمن اللعب كأهنا حدثت خالل فرتة اســرتاحة اللعب والرمية 

(الرميات) احلرة يجب أن تنفذ قبل البدء بالوقت اإلضافي.

UÎ\Ñ]e∏\;Â^;Î2’\;ÏÁ]‚›Â;ÏÁ\Åd;U9;ÎÄ]Ÿ

Beginning and end of a period or the game 

9 - 1 يبدأ الربع األول عندما ترتك الكرة يد قائد طاقم التحكيم يف كرة القفز للبداية.

ــدأ بقية أرباع املباراة أو األوقات اإلضافية عندما توضع الكرة حتت ترصف الالعب  9 - 2 تب

املنفذ لرمية اإلدخال.

ــاراة إذا مل يتواجــد أحــد الفريقــني بخمســة العبــني جاهزيــن عىل أرض  ــدأ املب 9 - 3 ال تب

امللعب.

9 - 4 يف مجيــع املباريــات جيب أن يأخذ الفريق الذي يرد اســمه أوال مقعد الفريق والســلة 

اخلاصة به عىل اجلانب األيرس من طاولة التسجيل املواجهة ألرض امللعب ولكن إذا تم االتفاق بني 

الفريقني بتبادل مواقعهام (مقاعد الفريق أو السلة) فلهام ذلك.

9 - 5 يســمح للفريقني باإلمحاء قبل الربعني األول والثالث يف نصف امللعب املوجود به ســلة 

منافسيهم.

9 - 6 جيب أن يتبادل الفريقان السلتني يف النصف الثاين من املباراة.

9 - 7 يف مجيع األوقات اإلضافية يبقى الفريق مستمًرا يف اللعب باجتاه نفس السلة مثلام كان 

يف الربع الرابع.
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9 - 8 جيب أن ينتهي الربع، الوقت اإلضايف أو املباراة عندما تنطلق اإلشــارة الصوتية لســاعة 

ــاراة لنهايــة زمن (الربع أو الوقت اإلضــايف)، وعندما يتم جتهيز اللوحـــة الخلفية باإلضاءة  املب

الحمراء حول محيطها، فإن لإلضاءة األولوية على صوت ساعة المباراة.

Status of the ball;UÎÖ“’\;kˆ]t;U10;ÎÄ]Ÿ

10 - 1 تكون الكرة إما حية أو ميتة.

10 - 2 تصبح الكرة حية عندما:

 ترتك الكرة يد احلكم يف كرة القفز لبداية الفرتة األوىل.

 يضع احلكم الكرة يف متناول رامي الرمية احلرة، أثناء رمية حرة.

 يضع احلكم الكرة يف متناول الالعب إلدخاهلا أثناء رمية اإلدخال.

10 - 3 تصبح الكرة ميتة عندما:

 حتدث أي إصابة ميدانية أو رمية حرة ناجحة.

 يطلق احلكم صافرته والكرة حية.

 تبني أن الكرة لن تدخل السلة يف الرمية احلرة التي يتبعها:

 رمية (رميات) حرة أخرى.

 جزاء الحق (رمية/ رميات حرة/ أو رمية إدخال).

 تنطلق إشارة ساعة املباراة معلنة انتهاء الربع أو الوقت اإلضايف.

  تنطلق إشارة ســاعة التصويب معلنة انتهاء زمن اهلجمة بينام يكون الفريق مسيطرا عىل 

الكرة.

  يلمس العب من أي من الفريقني الكرة وهي يف اهلواء عىل أثر تصويبة ميدانية بعد أن:

 أطلق أي حكم صافرته.

القاعدة الرابعة: قوانين اللعب
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 انطلق صوت جهاز ساعة املباراة لنهاية الربع أو الوقت اإلضايف.

 انطلق صوت جهاز ساعة التصويب.

10 - 4 ال تصبح الكرة ميتة وحتتسب اإلصابة إذا حدثت عندما:

 تكون الكرة يف اهلواء عىل أثر تصويبة ميدانية و:

 يطلق احلكم صافرته.

 تنطلق إشارة ساعة املباراة لنهاية الربع أو الوقت اإلضايف.

 تنطلق إشارة ساعة الـتصويب.

  تكــون الكرة يف اهلواء عىل أثر رميــة حرة ويطلق احلكم صافرته ألي خمالفة للقواعد من 

أي العب غري رامي الرمية احلرة.

  الكرة حتت سيطرة العب يف وضع تصويب إلصابة ميدانية والذي أهنى التصويبة بحركة 

مســتمرة بدأت قبل إرتكاب خطأ من العــب منافس أو أي فرد جالس عىل مقاعد الفريق 

املنافس.

ال ينطبق هذا البند وال يتم احتساب اإلصابة:ال ينطبق هذا البند وال يتم احتساب اإلصابة:

 بعد أن يطلق احلكم صافرته عند القيام بعمل تصويب جديد كليا.

ــاراة لنهاية الربع أو   خالل اســتمرارية حركة الالعب للتهديف تنطلق إشــارة ســاعة املب

الوقت اإلضايف أو انطالق إشارة ساعة التصويب.

Location of aplayer and un official;€“¢\Â;f¡˜’\;‡]“Ÿ;U11;ÎÄ]Ÿ

11 - 1 يتحدد مكان الالعب باملوقع الذي يالمس فيه األرض.

فعندمــا يكــون يف اهلواء أثر قفزة، فإن مكانه يتحدد يف املوقع الذي كان يالمس فيه األرض، 

وهذا يشمل خطوط احلدود، خط املركز، خط الثالث نقاط، خط الرمية احلرة، اخلطوط املحددة 

ملنطقة الرمية احلرة واخلطوط املحددة لنصفي دائرة خطأ غري املهاجم.
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11 - 2 يتحدد مكان احلكم بنفس الطريقة كام بالنســبة لالعب فعندما تلمس الكرة احلكم 

تكون كأهنا ملست األرض املتواجد هبا احلكم.

Ï’Ä]ei∏\;ÎÜ]Ë¢\Â;áŒ’\;ÎÖ—;U12;ÎÄ]Ÿ

Jump ball and alternating possession

Definition ;UÀÁÖ¬h;1 ;H ;12

12 - 1 - 1 حتــدث كــرة القفز عندما يقذف احلكم الكرة بني أي العبني متنافســني يف الدائرة 

املركزية يف بداية الربع األول.

12 - 1 - 2 تكون الكرة ممســوكة عندما يطبق عىل الكرة بإحكام العبان متنافســان أو أكرث 

بإحدى أو كلتا اليدين بحيث يتعذر أي من الالعبني حتقيق السيطرة دون خشونة مفرطة.

UÔ\Özp¸\;2 ;H ;12

12 - 2 - 1 يقــف كل قافــز وقدميه داخــل نصف الدائرة القريب من الســلة اخلاصة بفريقه 

وإحدى قدميه قريبة من خط مركز الدائرة.

12 - 2 - 2 ال جيوز لالعبي نفس الفريق أن يشغلوا أماكن متجاورة حول الدائرة إذا ما رغب 

أحد املنافسني إشغال أحد هذه األماكن.

12 - 2 - 3 جيب أن يقذف احلكم الكرة بني القافزين إىل أعىل (عمودًيا) واىل ارتفاع أعىل من 

قدرهتام للوصول إىل الكرة بالقفز.

12 - 2 - 4 جيب أن يتم رضب الكرة بيد (يدي) أحد أو كال القافزين بعد أن تبلغ الكرة أعىل 

نقطة ممكنة.

12 - 2 - 5 ال جيوز لكال القافزين ترك مكاهنام إىل أن يتم رضب الكرة بشكل مرشوع.

12 - 2 - 6 ال جيوز ألي من القافزين إمساك الكرة أو ملسها أكرث من مرتني حتى تلمس العًبا 

من غري القافزين أو األرض.

القاعدة الرابعة: قوانين اللعب
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12 - 2 - 7 إذا مل ترضب الكرة من أحد القافزين، توجب إعادة كرة القفز.

12 - 2 - 8 ال جيوز ألي العب من غري القافزين أن يضع أي جزء من جسمه عىل أو فوق خط 

الدائرة قبل أن ترضب الكرة.

كرس املواد كرس املواد 1212 -  - 2 -  - 1، ، 1212 -  - 2 -  - 4، ، 1212 -  - 2 -  - 5، ، 1212 -  - 2 -  - 6، ، 1212 -  - 2 -  - 8، يعترب خمالفة.، يعترب خمالفة.

Jump ball situationsUáŒ’\;ÎÖ—;kˆ]t;3 ;H ;12

حتدت حالة كرة القفز عندما:حتدت حالة كرة القفز عندما:

 يتم احتساب كرة ممسوكة.

  خترج الكرة خارج احلدود مع اختالف احلكام أو عدم استطاعة احلكام تقرير َمْن آخر 

العب ملس الكرة قبل خروجها.

  حتــدث خمالفــة الرمية احلرة من قبل العبني متنافســني عقــب تنفيذ رمية حــرة أخرية غري 

ناجحة.

  تعلــق كرة حية بني احللقة ولوحة التهديف (ما عدا بــني الرميات احلرة أو بعد تنفيذ رمية 

حــرة أخــرية تعقبها تنفيذ رمية إدخال من خط اإلدخـــال في المنطقة األمامية مقابل 
طاولة التسجيل).

ا هلا.   بعدما تصبح الكرة ميتة وال يكون أيٌّ من الفريقني مسيطرا عىل الكرة أو مستحقًّ

  بعــد أن يتــم إلغاء اجلزاءات املتســاوية ضد كال الفريقني، ومل يكــن هناك جزاء لغرض 

التنفيــذ ومل يكــن أحد الفريقني مســيطًرا عىل الكــرة وال مؤهال للعب الكــرة قبل اخلطأ 

األول أو املخالفة.

  ستبدأ مجيع األرباع واألوقات اإلضافية عدا الربع األول.

definitionAlternating possession ;UÏ’Ä]ei∏\ ;ÎÜ]Ë¢\;ÀÁÖ¬h;4 ;H ;12

12 - 4 - 1 احليازة املتبادلة هي الطريقة للتسبب يف أن تصبح الكرة حية من رمية إدخال بدًال 

من كرة القفز.
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12 - 4 - 2 احليازة املتبادلة:

 تبدأ عندما تكون الكرة يف متناول الالعب إلجراء رمية اإلدخال.

 تنتهي عندما:

 ُتلمس أو َتلمس الكرة بشكل مرشوع من قبل العب داخل امللعب.

 يرتكب الفريق املنفذ لرمية اإلدخال خمالفة.

 تعلق كرة حية عىل حوامل السلة خالل رمية اإلدخال.

UÏ’Ä]ei∏\ ;ÎÜ]Ë¢\;k\Ô\Öpb;5 ;H ;12

12 - 5 - 1 يف مجيــع حــاالت كــرة القفز بخالف البــدء لبداية املباراة جيــب ان تتبادل الفرق 

احليازة لرمية إدخال من املوقع األقرب حلدوث حالة كرة القفز.

12 - 5 - 2 يبدأ عملية احليازة املتبادلة الفريق الذي مل حيقق السيطرة عىل كرة حية يف امللعب 

بعد كرة القفز التي تبدأ هبا الفرتة األوىل.

ــازة املتبادلة عند هناية الربــع أو الوقت  ــدأ الفريــق الــذي له حق احلي 12 - 5 - 3 جيــب أن يب

اإلضايف برمية إدخال من منتصف الساحة املقابل لطاولة التسجيل لبداية الربع أو الوقت اإلضايف 

التايل، مامل يكن هناك رميات حرة الحقة وحيازة كجزاء جيب أن ينفذ.

12 - 5 - 4 يتحدد الفريق املستحق إدخال احليازة املتبادلة بواسطة سهم احليازة املتبادلة باجتاه 

سلة املنافسني، ويتم عكس سهم احليازة مبارشة عندما تنتهي رمية إدخال احليازة املتبادلة.

12 - 5 - 5 تتسبب خمالفة الفريق أثناء تنفيذ رمية اإلدخال جراء حالة احليازة املتبادلة بفقده 

رميــة اإلدخال ويتم عكس ســهم احليازة املتبادلة مبارشة للفريــق املنافس الذي له احلق يف احليازة 

املتبادلة حلالة كرة القفز التالية.

وجيــب منح الفريق املنافس رمية إدخــال كنتيجة ملخالفة الفريق لتنفيذ رمية إدخال احليازة 

املتبادلة من مكان رمية اإلدخال األصلية.

12 - 5 - 6 اخلطأ من قبل أي من الفريقني.

القاعدة الرابعة: قوانين اللعب
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 قبل بدء أي ربع أو وقت إضايف عدا الربع األول، أو

 خالل رمية اإلدخال من حيازة متبادلة.

يف هذه احلالة، ال يفقد الفريق فرصته يف رمية اإلدخال التالية من حالة احليازة املتبادلة.

;How the ball is played;ÎÖ“’\;f¬÷h;ÀË—;U13;ÎÄ]Ÿ

Difinition;UÀÁÖ¬h

13 - 1 خالل املباراة، تلعب الكرة بواسطة اليد (األيدي) فقط وميكن أن مترر، ترمى، تدفع، 

تدحرج أو حياور هبا يف أي اجتاه وضمن القيود املنصوص عليها يف املواد القانونية.

RuleRule :1313 -  - 2 قاعدة:  قاعدة

جيب عىل الالعب أن ال جيري بالكرة أويتعمد ركلها أو صدها بأي جزء من الساق أو يرضهبا 

بقبضة اليد، ولكن أن حتتك الكرة أو تلمس بأي جزء من القدم بدون قصد ال يعترب خمالفة.

كرس قواعد املادة 13 - 2 يعترب خمالفة.

;Control of the ball;ÎÖ“’\;Ì÷¡;ÎÖŞËâ’\;U14;ÎÄ]Ÿ

Difinition ;UÀÁÖ¬h;1 ;H ;14

14 - 1 - 1 يكون الفريق مسيطرا عىل الكرة عندما يكون العبا من ذلك الفريق مسيطًرا عىل 

كرة حية بحال مسكها أو املحاورة هبا، أو تكون حتت ترصفه كرة حية.

14 - 1 - 2 تستمر سيطرة الفريق عندما:

 يكون العب من ذلك الفريق مسيطًرا عىل كرة حية.

 تكون الكرة يف حالة مترير بني أفراد ذلك الفريق.

14 - 1 - 3 تنتهي سيطرة الفريق عندما:

 حيقق أي العب منافس السيطرة عىل الكرة.
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 تصبح الكرة ميتة.

 ترتك الكرة يد (يدي) الالعب يف حالة تصويبة ميدانية أو رمية حرة.

;player in the acte of shooting;fÁÊëi’\;√îÂ;∫;f¡˜’\;U15;ÎÄ]Ÿ

;Difinition ;UÀÁÖ¬h;1 ;H ;15

15 - 1 - 1 التصويبــة امليدانيــة أو الرميــة احلــرة عىل اهلدف هي عندما تكــون الكرة بني يد 

(يدي) الالعب ويرمى هبا يف اهلواء باجتاه سلة اخلصم.

املتابعة هي توجيه الكرة باليد (اليدين) مبارشة إىل سلة اخلصم.

كبس الكرة هو وضع الكرة يف الســلة بقوة بواســطة يد واحدة أو كلتا اليدين وتعترب املتابعة 

والكبس كأهنا تصويبة ميدانية.

 acte of shootingacte of shooting :1515 -  - 1 -  - 2 وضع التصويب:  وضع التصويب

  يبدأ وضع التصويب عندما يبدأ الالعب يف احلركة املســتمرة التي يعقبها إطالق الكرة ويف 

تقدير احلكم أنه قد بدأ حماولة التسجيل، برمي، متابعة أو كبس الكرة نحو سلة املنافس.

  ينتهي التصويب عندما ترتك الكرة يد (يدي) الالعب، ويف احلالة التي يكون فيها الرامي 

يف اهلواء، تعود كال القدمني إىل األرض.

وخالل ذلك من المحتمل أن يتم إمساك ذراع (ذراعي) الالعب الذي يحاول التسجيل 
من قبل منافس، ليمنعه من التسجيل وفي هذه الحالة ليس من الضروري ألن تترك الكرة 

يد (يدي) الالعب.

 وعندما يكون العب يف وضع التصويب وبعد أن ارتكب خطأ ضده قام بإعطاء متريرة، مل يعد يعترب 

يف وضع تصويب. ال يوجد عالقة بني عدد اخلطوات املرشوعة التي استخدمت ووضع التصويب.

15 - 1 - 3 احلركة املستمرة يف وضع التصويب:

ــدأ عندما تســتقر الكــرة يف يد (يدي) الالعــب وبدأت حركة التصويــب التي عادة ما    تب

تكون إىل األعىل.

القاعدة الرابعة: قوانين اللعب
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  وميكن أن تشــمل ذراع (ذراعي) الالعب و/ أو حركة اجلســم املســتخدمة منه يف حماولة 

التصويب إلصابة ميدانية.

ــام بحركة تصويب    تنتهــي عندمــا ختــرج الكرة من يد (يــدي) الالعــب أو إذا ما تم القي

جديدة كليا.

Goal Uwhen made and its value;]‚i⁄ËÕÂ;oÅü;ÌiŸ;UÏd]ê¸\;U16;ÎÄ]Ÿ

Definition;UÀÁÖ¬h;1 ;H ;16

16 - 1 - 1 حتدث اإلصابة عندما تدخل كرة حية السلة من أعىل وتستقر هبا أو متر خالهلا.

16 - 1 - 2 تعترب الكرة داخل الســلة عندما يكون أقل جزء منها داخل احللقة وأسفل مستوى 

احللقة.

Rule ;UÎÅ¡]Õ;2 ;H ;16

16 - 2 - 1 يتم احتساب اإلصابة للفريق املهاجم للسلة التي دخلتها الكرة كام ييل:

) واحدة. حتتسب اإلصابة من الرمية احلرة بنقطة (1 

) اثنتني. حتتسب اإلصابة امليدانية من منطقة النقطتني بنقطتني (2 

) نقاط. حتتسب اإلصابة امليدانية من منطقة الثالث نقاط بثالث (3 

  بعــد أن متس الكرة احللقة بعد الرمية احلــرة األخرية أو الوحيدة وتلمس بطريقة مرشوعة 

من قبل مهاجم أو مدافع قبل دخوهلا للسلة فيتم احتساهبا نقطتني.

16 - 2 - 2 إذا ما ســجل العب إصابة ميدانية يف ســلته باملصادفة يتم تســجيل النقاط وكأهنا 

أحرزت من قبل رئيس الفريق املنافس املتواجد يف أرض امللعب.

16 - 2 - 3 إذا مــا ســجل العــب إصابــة ميدانيــة يف ســلته متعمــدا تعترب خمالفة وال حتتســب 

اإلصابة.

16 - 2 - 4 إذا ما تسبب العب بإدخال الكرة بأكملها من أسفل السلة تعترب خمالفة.
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ــة رميــة اإلدخال أو املتابعة بعد الرميــة احلرة األخرية حلظة أن يلمس الكرة  16 - 2 - 5 يف حال

العــب داخل امللعــب إىل أن يصوهبا، جيب أن يتوفر حد أدىن من الوقــت ملثل هذه التصويبة قبل 

انقضــاء الوقت. فإذا ما تم عرض (00.3) ثالثة أعشــار الثانية عىل ســاعة املباراة، فإنه من واجب 

احلكم (احلكام) أن يقرر ما إذا تركت الكرة قبل انطالق إشارة ساعة املباراة النتهاء الفرتة.

وعــىل كٍل، إذا تم عرض (00.2) عــرشي أو (00.1) عرش ثانية عىل ســاعة املباراة فإن النمط 

الوحيد لإلصابة املتحققة تكون برضب الكرة أو غمسها مبارشة من العب باهلواء.

ThrowHin;Uÿ]|Ä¸\;ÏËŸÑ;U17;ÎÄ]Ÿ

Definition ;UÀÁÖ¬h;1 ;H ;17

17 - 1 - 1 رميــة اإلدخــال هــي مترير الكرة من قبــل العب خارج احلدود إىل داخل ســاحة 

اللعب.

Procedure;UÔ\Öp¸\;2 ;H ;17

17 - 2 - 1 عــىل احلكــم أن يســلم أو يضع الكــرة يف متناول يــد الالعب الذي ســيقوم برمية 

اإلدخال. ممكن للحكم أن يقذف أو يرتد بالكرة لالعب الذي سينفذ رمية اإلدخال رشيطة أن:

) أمتار من الالعب الذي سينفذ رمية اإلدخال.  يكون احلكم عىل بعد ال يزيد عن (4 

  يكون الالعب الذي سينفذ رمية اإلدخال يف املكان الصحيح كام هو حمدد من احلكم.

17 - 2 - 2 جيــب عىل الالعب تنفيذ رمية اإلدخال من اخلارج عند أقرب مكان للمخالفة كام 

حدده احلكم أو املكان الذي توقف عنده اللعب باستثناء خلف اللوحة مبارشة.

17 - 2 - 3 لبداية جميع األرباع واألوقات اإلضافية عدا بداية الربع األول، يجب أن 
تنفذ رمية اإلدخال الالحقة من خط امتداد منتصف الملعب مقابل طاولة التسجيل.

وجيــب عــىل الالعب املنفــذ لرمية اإلدخال من منتصــف امللعب أن يضع إحــدى قدميه عىل 

أحــد جانبــي امتداد خط املركز، وحيق له أن ميرر الكرة إىل زميــل بالفريق يف أي موقع عىل أرض 

امللعب.

القاعدة الرابعة: قوانين اللعب
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17 - 2 - 4 عندمــا تظهــر عىل ســاعة املباراة (00:2) دقيقة أو أقل مــن الربع الرابع أو كل 

وقت إضايف، بعد وقت مســتقطع تم منحه للفريق املســتحق إلدخال الكــرة يف منطقة فريقه 

ــة، يكون لمـــدرب ذلك الفريـــق الحق في اتخاذ قرار اســـتئناف المبـــاراة رمية  اخللفي
اإلدخـــال من منطقة فريقه األماميـــة أو الخلفية عند أقرب مكان لموقع الكرة عند 

توقف المباراة.

17 - 2 - 5 عىل أثر خطأ شخيص ارتكبه العب من الفريق املسيطر عىل كرة حية أو الفريق 

املستحق للكرة، جيب استئناف املباراة لرمية اإلدخال من أقرب مكان لوقوع املخالفة.

17 - 2 - 6 بعد خطأ فني، يجب اســـتئناف المباراة لرمية اإلدخال للفريق المســـتحق 
للكرة من أقرب مكان لموقع الكرة وقت اإلعالن عن الخطأ الفني ما عدا ما يخالف هذه 

القاعدة.

17 - 2 - 7 بعد خطأ سوء سلوك أو عدم أهلية، يجب استئناف المباراة لرمية اإلدخال 
عند خط رمية اإلدخال في المنطقة األمامية عدا ما يخالف هذه القاعدة.

17 - 2 - 8 بعد حالة عراك، يكون استئناف المباراة حسب القاعدة 39.

17 - 2 - 9 عندمــا تدخل الكرة يف الســلة وال يتم احتســاب اإلصابــة امليدانية أو الرمية احلرة 

جيب استئناف املباراة لرمية اإلدخال مع امتداد خط الرمية احلرة.

17 - 2 - 10 بعد تسجيل إصابة ميدانية أو الرمية احلرة الوحيدة أو األخرية ناجحة:

  يســتطيع أي العب منافس للفريق الذي سجل إصابة أن ينفذ رمية اإلدخال من أي مكان 

ــة، هذا ينطبق أيضــا بعد أن يســلم احلكم الكرة  مــن خط النهاية حيث ســجلت اإلصاب

لالعــب أو يضعهــا حتــت ترصفه بعد الوقــت املســتقطع أو بعد أي إيقاف للعب بســبب 

تصويبة ميدانية أو الرمية احلرة األخرية أو الوحيدة إذا كانت ناجحة.

ــا و/ أو إىل اخللف وميكن مترير    ميكــن لالعب الــذي ينفذ رمية اإلدخــال بالتحرك جانبي

الكرة بني أفراد الفريق الواحد عىل أو خلف اخلط النهايئ، ولكن احتســاب الـ (5) ثوان 

يبدأ عندما تصبح الكرة حتت ترصف أول العب خارج احلدود.
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Rule;UÎÅ¡]Õ;3 ;H ;17

17 - 3 - 1 جيب عىل الالعب املنفذ لرمية اإلدخال أال:

) ثواٍن لرتك الكرة. يستنفد أكرث من مخس (5 

 خيطو إىل أرض امللعب قبل أو حلظة ترك الكرة.

 يتسبب يف أن تلمس الكرة خارج احلدود، بعد تركها يف رمية اإلدخال.

 يلمس الكرة يف امللعب قبل أن تلمس العبا آخر.

 يتسبب يف أن تدخل الكرة يف السلة مبارشة.

) مرت واحد أو أن يتحرك يف أكــرث من اجتاه من املكان   يتحــرك جانبا مســافة تزيد عن (1 

الــذي حــدد من قبل احلكــم قبل أو أثناء تــرك الكرة، ماعدا خلف خط احلــد النهايئ بعد 

إصابة ناجحة أو رمية حرة أخرية ناجحة.

ــه التحرك من اخلــط إىل اخللف مبــارشة طاملا ســمحت الظروف  وعــىل كلٍّ فإنــه مســموح ل

بذلك.

17 - 3 - 2 ال يسمح ألي العب آخر أن:

 يتجاوز بأي جزء من جسمه خط احلدود قبل أن ترمى الكرة عرب اخلط.

) مرت واحد من الالعب الذي ينفــذ رمية اإلدخال عندما   يتواجد عىل مســافة تقل عــن (1 

تكــون املنطقة (احليز) اخلايل من العوائق خارج احلــدود يف نقطة رمية اإلدخال يقل عن 

(2) مرتين.

17 - 3 - 2 عندمـــا تظهر ســـاعة المباراة (2:00) دقيقتين أو أقـــل في الربع الرابع أو 
الوقت اإلضافي، يجب على الحكم اســـتخدام إشـــارة تحذيرية لخط الحدود أثناء تنفيذ 

رمية اإلدخال.

إذا قام الالعب المدافع:

 تحريك أي جزء من جسمه على خط الحدود للتأثير على تنفيذ رمية اإلدخال أو 

القاعدة الرابعة: قوانين اللعب
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) متر عن الالعب المنفذ لرمية اإلدخال عندما يكون مكان   يكـــون أقرب من (1 
رمية اإلدخال محصورا بأقل من (2) . «هذه مخالفة ممكن ان تؤدي إلى خطأ فني».

كرس ما ورد يف املادة 17 - 3 يعترب خمالفة.

Ô\á°\;4 ;H ;17

متنح الكرة للمنافسني لرمية إدخال من موقع رمية اإلدخال األصلية.

;Time H;out;U√ŞŒiâ∏\;jÕÊ’\;U18;ÎÄ]Ÿ

;Definition ;UÀÁÖ¬h;1 ;H ;18

الوقت املستقطع هو قطع (إيقاف) للمباراة بطلب من مدرب أو مساعد مدرب.

;Rule ;UÎÅ¡]Õ;2 ;H ;18

18 - 2 - 1 جيب أن يستغرق كل وقت مستقطع (1) دقيقة واحدة.

18 - 2 - 2 مينح الوقت املستقطع خالل فرصة الوقت املستقطع.

18 - 2 - 3 تبدأ فرصة الوقت املستقطع:

  للفريقــني عندما تصبح الكرة ميتة وســاعة املباراة متوقفة، وبعــد أن ينهي احلكم اتصاله 

مع طاولة التسجيل.

 للفريقني عندما تصبح الكرة ميتة بعد نجاح الرمية احلرة األخرية أو الوحيدة.

 عندما يتم إحراز إصابة ميدانية ضد الفريق الذي طلب وقًتا مستقطًعا.

18 - 2 - 4 تنتهي فرصة الوقت املستقطع عندما تصبح الكرة يف متناول يد الالعب لتنفيذ رمية 

اإلدخال أو الرمية احلرة األوىل .

18 - 2 - 5 مينح كل فريق:

) وقتني مستقطعني خالل الشوط األول من املباراة.  2)
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وقتين مستقطعين كحد   (3) ثالثة أوقات مستقطعة خالل الشوط الثاين من املباراة مع  

أعلى عندما تظهر ساعة المباراة (2:00) دقيقتين أو أقل من الربع الرابع.

) وقًتا مستقطًعا واحًدا خالل كل وقت إضايف.  1)

18 - 2 - 6 ال يســمح بنقــل األوقــات املســتقطعة غري املســتنفدة إىل الشــوط الثــاين أو الفرتة 

اإلضافية.

18 - 2 - 7 حيتسب الوقت املستقطع ضد الفريق الذي بادر مدربه بالطلب أوال ما مل يتم منح 

الوقت املستقطع بعد إصابة ميدانية سجلت بواسطة منافسني وبدون اإلعالن عن خمالفة.

18 - 2 - 8 اليســمح للفريق الذي حيرز إصابة أن يعطى وقًتا مســتقطًعا عندما تتوقف ســاعة 

ــاراة عىل أثر إصابــة ميدانية ناجحة خــالل (2) الدقيقتني األخريتني من الربــع الرابع، أو (2)  املب

الدقيقتني األخريتني من كل وقت إضايف، ما مل يوقف احلكم املباراة.

Procedure ;UÔ\Öp¸\;3 ;H ;18

18 - 3 - 1 حيــق فقــط للمدرب أو مســاعد املدرب طلــب الوقت املســتقطع وجيب أن يفعل 

ذلك بالتوجه شــخصيا إىل طاولة املســجل ويطلب بوضوح وقًتا مستقطًعا مستخدًما يديه باإلشارة 

التقليدية اخلاصة.

18 - 3 - 2 يســمح بإلغاء طلب الوقت املستقطع فقط قبل أن تنطلق إشارة املسجل معلنة ملثل 

هذا الطلب.

18 - 3 - 3 فرتة الوقت املستقطع:

  تبدأ فرتة الوقت املستقطع عندما يطلق احلكم صافرته ويعطي إشارة الوقت املستقطع.

  تنتهي فرتة الوقت املســتقطع عندما يطلق احلكم صافرته ويشــري إىل الفريقني بالعودة إىل 

امللعب.

18 - 3 - 4 حاملا تبدأ فرصة الوقت املســتقطع جيب عىل املســجل أن يشــري إىل احلكام أن طلبا 

للوقت املستقطع قد حصل بإطالق إشارته الصوتية.
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ــة تســجيل إصابة ميدانية ضد الفريــق الذي طلب وقًتا مســتقطًعا، جيب عىل ميقايت  ويف حال

املباراة إيقاف ساعة املباراة فورا وإطالق إشارته الصوتية.

18 - 3 - 5 يســمح لالعبــني تــرك أرض امللعب واجللوس عىل مقاعد منطقة الفريق، ويســمح 

ألعضاء منطقة مقاعد الفريق بالدخول إىل أرضية امللعب أثناء األوقات المستقطعة واستراحات 

اللعب قبل بداية الربعين الثاني والرابع أو الوقت اإلضافي رشيطة بقائهم ضمن حيز منطقة 

مقاعد الفريق.

18 - 3 - 6 إذا تم طلب الوقت املســتقطع من أي من الفريقني بعد أن تكون الكرة يف متناول 

رامي الرمية احلرة األوىل أو األخرية، مينح الوقت املستقطع إذا:

 نجحت الرمية احلرة األخرية .

لم تنجح الرمية الحرة األخيرة و كانت متبوعة برمية إدخال. 

  تم احتســاب خطأ بني الرميات احلــرة يف هذه احلالة جيب اســتكامل تنفيذ الرميات احلرة 

ويســمح بأخذ الوقت املســتقطع قبل تنفيذ جزاء اخلطأ اجلديد، ما لم ينص على خالف 

ذلك في هذه القواعد.

  تم احتساب خطأ قبل أن تصبح الكرة حية عقب الرمية احلرة أو الوحيدة، ويف هذه احلالة 

يسمح أخذ الوقت املستقطع قبل تنفيذ جزاء اخلطأ اجلديد.

  تم احتســاب خمالفة قبل أن تصبح الكرة حية عقب الرميــة احلرة الوحيدة، يف هذه احلالة 

يسمح أخذ الوقت املستقطع قبل تنفيذ رمية اإلدخال.

ــة وجــود جمموعة من الرميات احلرة و/ أو حيازة عىل الكرة ناجتة عن جزاء أكرث من  ويف حال

خطأ واحد (1) يتم التعامل مع كل جمموعة عىل حدة.

Substitution;◊ÁÅei’\;U19;ÎÄ]Ÿ

Definition ;UÀÁÖ¬h;1 ;H ;19

التبديل هو أي قطع للمباراة بطلب من البديل ليصبح العبا.
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Rule ;UÎÅ¡]Õ;2 ;H ;19

19 - 2 1- يسمح للفريق بتبديل العب أو أكرث خالل فرصة التبديل.

19 - 2 - 2 تبدأ فرصة التبديل:

  للفريقني عندما تصبح الكرة ميتة وساعة املباراة متوقفة، وينهي احلكم اتصاله مع طاولة 

املسجل.

  للفريقني عندما تصبح الكرة ميتة بعد الرمية احلرة األخرية أو الوحيدة الناجحة.

 (  للفريق الذي مل يسجل عندما يتم إحراز إصابة ميدانية، عندما تشري ساعة املباراة إىل (2 

دقيقتني أو أقل من الربع الرابع وكل وقت إضايف.

19 - 2 - 3 تنتهــي فرصــة التبديــل عندما تكون الكــرة يف متناول الالعــب لرمية اإلدخال أو 

لتنفيذ رمية حرة أوىل أو وحيدة.

19 - 2 - 4 ال يســتطيع الالعب الذي أصبح بديال والبديل الذي أصبح العبا العودة إىل املباراة 

أو ترك املباراة حتى تصبح الكرة ميتة مرة أخرى بعد حدوث حالة دوران لساعة املباراة ما مل:

) العبني عىل أرض امللعب. ينقص الفريق ألقل من مخسة (5 

  يكــون الالعب املحدد لتنفيذ رميات حرة نتيجة لتصحيح خطأ موجود عىل مقعد الفريق 

بعد أن تم استبداله بطريقة مرشوعة.

19 - 2 - 5 ال يســمح بالتبديــل عندمــا تتوقف ســاعة املباراة عىل أثر إصابــة ميدانية أحرزت 

مــن قبل الفريق طالب التبديل خـالل الدقيقتني (2) األخريتــني من الربع الرابع أو الدقيقتني (2) 

األخريتني من كل وقت إضايف ما مل يوقف احلكم املباراة.

Procedure ;UÔ\Öp¸\;3 ;H ;19

19 - 3 - 1 للبديــل احلــق فقط يف أن يطلب التبديل وجيب عليه هو (ليس املدرب أو مســاعد 

املدرب) أن يتوجه إىل طاولة التسجيل وأن يطلب التبديل بوضوح مستخدما يديه باإلشارة اخلاصة 

بالتبديل يشكل واضح، أو جيلس عىل مقعد التبديل وجيب عليه أن يكون جاهزا للعب فورا.

القاعدة الرابعة: قوانين اللعب
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19 - 3 - 2 يسمح بإلغاء طلب التبديل، قبل أن تنطلق إشارة املسجل ملثل هذا الطلب.

19 - 3 - 3 حاملا تبدأ فرصة التبديل جيب عىل املســجل أن يطلق إشــارته ليك يشعر احلكام أن 

طلبا للتبديل قد تم.

19 - 3 - 4 جيــب عــىل البديل البقاء خارج احلدود إىل أن يطلق احلكم صافرته، يعطي إشــارة 

التبديل ويشري إليه لدخول أرض امللعب.

19 - 3 - 5 ال يتوجب عىل الالعب املســتبدل أخطار أيا من املســجل أو احلكم ويسمح له أن 

يتوجه إىل مقعد الفريق مبارشة.

19 - 3 - 6 جيــب أن يتم التبديل بأرسع ما ميكن وجيب أن يســتبدل الالعب املرتكب خلطئه 

(5) اخلامــس أو املســتبعد بعدم األهلية فورا ليس أكثر مـــن (30) ثالثين ثانية، فإذا كان 

هناك برأي احلكم تأخري غري مربر يتم احتســاب وقت مســتقطع عىل الفريق املخالف، وإذا كان 

الفريق املخالف ال ميلك وقًتا مستقطًعا ميكن احتساب خطأ فين عىل مدرب الفريق لتأخريه اللعب 

.(«B» يقيد)

19 - 3 - 7 إذا تم طلب التبديل خالل الوقت املستقطع أو خالل اسرتاحة اللعب توجب عىل 

البديل أن خيطر املسجل قبل دخوله املباراة.

19 - 3 - 8 إذا توجب استبدال رامي الرمية احلرة ألنه:

 يكون مصابا أو.

 ارتكب خطأه اخلامس أو.

 تم استبعاده (عدم أهلية).

جيب أن تنفذ الرمية (الرميات) احلرة بواسطة بديله والذي ال يسمح باستبداله إال بعد دوران 

ساعة املباراة وتوقفها لفرتة أخرى.

19 - 3 - 9 إذا تم طلب التبديل ألي من الفريقني، بعد أن تكون الكرة يف متناول رامي الرمية 

احلرة األوىل، يسمح بالتبديل يف حال:
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 نجاح الرمية احلرة األخرية .

إذا كانت الرمية الحرة األخيرة غير ناجحة متبوعة برمية إدخال. 

  احتســاب خطأ بــني الرميات احلــرة، يف هذه احلالة جيب اســتكامل الرميــات احلرة ويتم 

التبديل قبل تنفيذ جزاء اخلطأ اجلديد مالم ينص على خالف ذلك في هذه القواعد.

  احتســاب خطــأ قبل أن تصبــح الكرة حية عقــب الرمية احلرة األخرية يف هــذه احلالة يتم 

التبديل قبل تنفيذ جزاء اخلطأ اجلديد.

  احتســاب خمالفــة قبل أن تصبح الكرة حية عقب الرمية احلــرة األخرية، يف هذه احلالة يتم 

التبديل قبل تنفيذ رمية اإلدخال.

ــة وجود جمموعة متتابعة من الرميات احلرة الناجتة عن جزاء أكرث من خطأ (1) واحد  يف حال

يتم التعامل مع كل جمموعة عىل حدة.

;game lost by forfeit;g]uâ›ˆ]d;Î\Ñ]e∏\;ÎÑ]â|;U20;ÎÄ]Ÿ

;Rule ;UÎÅ¡]Õ;1 ;H ;20

سوف خيرس الفريق املباراة باالنسحاب إذا:

 (  مل يتواجــد الفريق أو مل يتمكن من حتضري مخســة (5) العبني جاهزين للعب بعد (15 

مخس عرشة دقيقة عىل الزمن الرسمي لبدء املباراة.

 يقوم بأفعال حتول دون االستمرار باللعب.

 رفض اللعب بعد أن طلب قائد طاقم التحكيم منه ذلك.

;Penalty ;UÔ\á°\;2 ;H ;20

20 - -2 1 متنح املباراة للمنافســني وتكون النتيجة عرشين إىل صفر (20 إىل صفر) إضافة 

إىل حصول الفريق املنسحب عىل صفر (0) من النقاط يف التصنيف.

القاعدة الرابعة: قوانين اللعب
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20 - 2 - 2 خيــرس الفريــق الذي ينســحب املجموع الــكيل للنقاط للمباريــات من مرتني 

(ملعبه وخارج ملعبه) وبالنسبة للمباريات اإلقصائية (الفائز مبباراتني من ثالث) فإن الفريق 

الذي ينسحب من املباراة األوىل، الثانية أو الثالثة سوف خيرس تسلسله أو املباريات اإلقصائية 

باالنســحاب، وهــذا ال ينطبق عىل املباريــات اإلقصائية (الفائز بثــالث مباريات من مخس أو 

الفائز بخمس مباريات من سبع).

20 - 2 - 3 إذا مــا كــرر الفريــق عملية االنســحاب للمــرة الثانية فــإن الفريق يقىص من 

املسابقة، وتشطب مجيع نتائجه مع الفرق األخرى.

;Me lost by default;–]|¸]d;Î\Ñ]e∏\;ÎÑ]â|;U21;ÎÄ]Ÿ

;RuleUÎÅ¡]Õ;1 ;H ;21

ــاراة باإلخفاق إذا قل عــدد العبي ذلك الفريق داخــل امللعب عن  ســوف خيــرس الفريق املب

العبني اثنني داخل امللعب جاهزين للعب.

;Penalty;UÔ\á°\;2 ;H ;21

21 - 2 - 1 إذا كان الفريــق الــذي منــح الفــوز متقدمــا تبقى النتيجة كام هــي عند وقت 

اإليقاف، إذا كان الفريق الذي منح الفوز غري متقدم فإن النتيجة تسجل لصاحله (2 إىل صفر) 

عالوة عىل أن الفريق املخفق حيصل عىل (1) نقطة واحدة يف التصنيف.

21 - 2 - 2 للمجمــوع الــكيل للنقاط يف املباريــات من مرتني (ملعبه وخــارج ملعبه) فإن 

الفريق املخفق من املباراة األوىل أو الثانية سوف خيرس تسلسله «باإلخفاق».
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