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القاعدة الخامسة: المخالفات

;Violations;k]’]}∏\;U22;ÎÄ]Ÿ

;Definition;UÀÁÖ¬h;1 ;H ;22

املخالفة هي كرس لقواعد اللعبة.

;Penalty ;UÔ\á°\;2 ;H ;22

متنــح الكرة للمنافــس لرمية إدخال من خارج احلدود عند أقرب نقطة للمخالفة باســتثناء 

خلف اللوحة مبارشة، مالم ينص على خالف ذلك في هذه القواعد.

ÄÂÅ¢\;sÑ]|;ÎÖ“’\Â;ÄÂÅ¢\;sÑ]|;f¡˜’\;U23;ÎÄ]Ÿ

Player out of bounds and ball out of bounds 

;Definition;ÀÁÖ¬h;U1 ;H ;23

23 - 1 - 1 يكون الالعب خارج احلدود عندما ميس أي جزء من جســمه باألرض أو أي يشء 

آخر بخالف العب، عىل، فوق أو خارج خط احلدود.

23 - 1 - 2 تكون الكرة خارج احلدود عندما تلمس:

 العب أو أي شخص خارج احلدود.

 األرض أو أي يشء عىل، فوق، أو خارج خط احلدود.

 دعائم اللوحة، اللوحتني من اخللف أو أي يشء فوق ساحة اللعب.
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;Rule ;UÎÅ¡]Õ;2 ;H ;23

23 2- - 1 يكون املتســبب يف إخراج الكرة خارج احلدود آخر العب ملســها أو ملسته قبل أن 

خترج خارج احلدود، حتى لو كان خروج الكرة خارج احلدود بلمسها يشء بخالف الالعب.

23 - 2 - 2 إذا خرجت الكرة خارج احلدود بســبب ملسها من قبل العب أو ملسها العب كان 

عىل أو خارج خط احلدود، فإن ذلك الالعب يكون املتسبب يف خروج الكرة خارج احلدود.

ــان) إىل خارج احلدود أو إىل منطقتــه اخللفية أثناء كرة  23 - 2 - 3 إذا مــا حتــرك العب (العب

ممسوكة حتدث عندها حالة كرة قفز.

Dribbling;CÏeŞeŞ’\D;ÎÑÂ],\;U24;ÎÄ]Ÿ

Definition ;UÀÁÖ¬h;1 ;H ;24

24 - 1 - 1 املحاورة هي حركة كرة حية ســببها العب مسيطر عىل تلك الكرة برميها، دفعها، 

دحرجتها أو املحاورة بها على األرض ومعاودة لمسها ثانية قبل أن تلمس العبا آخر.

ــدأ املحــاورة عندما حيقق العب الســيطرة عىل كرة حية داخــل امللعب برميها،  24 - 1 - 2 تب

دفعها، دحرجتها أو املحاورة هبا عىل األرض ومعاودة ملسها ثانية قبل أن تلمس العبا آخر.

تنتهي املحاورة عندما يلمس الالعب الكرة بكلتا يديه يف ذات الوقت أو أن يسمح للكرة أن 

تستقر عىل يده أو كلتا يديه.

ويســمح برمي الكرة يف اهلواء أثناء املحاورة رشيطة أن تلمس الكرة األرض أو العب آخر 

قبــل أن يلمســها ثانية بيده الالعب الــذي رماها، ليس هناك من عدد حمدد للخطوات التي يســمح 

لالعب القيام هبا عندما ال تكون الكرة عىل متاس مع يده.

24 - 1 - 3 الالعب الذي يفقد السيطرة عىل كرة حية داخل امللعب عن غري قصد ثم يستعيدها 

يعترب متعرثا بالكرة.

24 - 1 - 4 احلاالت التالية ال تعترب حماورة:

 التصويبات املتتالية من أجل إصابة ميدانية.
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 التعرث بالكرة يف بداية أو هناية املحاورة.

 حماوالت حصول السيطرة عىل الكرة بدفعها عن حيز الالعبني اآلخرين.

 رضب الكرة من سيطرة العب آخر.

 عرقلة متريرة واستعادة السيطرة عىل الكرة.

  قذف الكرة من يد إىل أخرى ثم تركها تســتقر قبل أن تلمس األرض، رشيطة أال ترتكب 

خمالفة جري.

ضرب الكرة بلوحة الهدف (البورد) ومعاودة لمسها والسيطرة عليها. 

;Rule ;UÎÅ¡]Õ;2 ;H ;24

ال يســمح لالعب باملحاورة مرة ثانية بعد أن أهنى حماورته األوىل ما مل يكن قد فقد الســيطرة 

عىل كرة حية داخل امللعب، بسبب:

 تصويبة إلصابة ميدانية.

 ملس الكرة من قبل املنافس.

 متريرة أو تعرث الكرة ثم ملست أو ُملست بعد ذلك من قبل العب آخر.

;Travelling;ÍÖ°\;U25;ÎÄ]Ÿ

;Definition;UÀÁÖ¬h;1 ;H ;25

25 - 1 - 1 اجلــري هــو حركة غري قانونية ألحد أو كلتا القدمني، يتجاوز احلدود املوضحة يف 

هذه املادة، يف أي اجتاه خالل إمساك كرة حية داخل امللعب.

25 - 1 - 2 االرتكاز حركة مرشوعة خيطو خالهلا الالعب املمســك بكرة حية داخل امللعب 

مرة أو أكرث بنفس القدم يف أي اجتاه بينام تبقى القدم األخرى املســامة قدم االرتكاز عىل متاس يف 

نفس النقطة مع األرض.

القاعدة الخامسة: المخالفات
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;Rule ;UÎÅ¡]Õ;2 ;H ;25

25 - 2 - 1 تأسيس قدم ارتكاز لالعب ممسك بكرة حية عىل أرض امللعب:

 إذا استقبل الالعب الكرة بينام تكون كلتا القدمني عىل األرض:

 حلظة رفع إحدى القدمني، فإن القدم األخرى تصبح قدم ارتكاز.

  للبدء باملحاورة ال يسمح لالعب برفع قدم االرتكاز قبل ترك الكرة اليد (اليدين).

  عند التمرير أو التصويب إلصابة ميدانية يسمح له بأن يقفز عىل قدم االرتكاز عىل أن 

ال تعود أي من القدمني إىل األرض قبل ترك الكرة اليد (اليدين).

  إذا اســتقبل الالعب الكرة بينام يتقدم الســتكامل املحاورة مــن املمكن له أخذ خطوتني 

للتوقف ألداء التمرير أو التصويب:

.  إذا استقبل الالعب الكرة جيب عليه أن يرتك الكرة من يده لبدء املحاورة قبل خطوته الثانية 

  حتــدث اخلطــوة األوىل عندما تكون قــدم واحدة أو كلتا القدمــني تالمس األرض بعد 

السيطرة عىل الكرة.

  اخلطوة الثانية حتدث بعد اخلطوة األوىل حينام تالمس القدم األخرى األرض أو تالمس 

كلتا القدمني األرض بوقت واحد.

  إذا كان الالعب يتوقف خلطوته األوىل وتكون كلتا القدمني عىل األرض أو أهنا تالمس 

األرض يف نفــس الوقــت، عندها تكون أي القدمني قدم ارتــكاز، فإذا قام بالقفز بكلتا 

قدميه ال ميكن مالمسة األرض قبل أن ترتك الكرة من يده (يديه).

  إذا قــام الالعــب بالنــزول لــألرض بقدم واحــدة أوال، عندهــا تصبح تلــك القدم قدم 

االرتكاز.

ــا قدميه عىل األرض أو أهنــا تالمس األرض يف    إذا توقــف الالعــب خطوته األوىل بكلت

وقــت واحد فاالرتكاز يكون بــأي القدمني، وإذا قام بعدها بالقفــز بكلتا القدمني ال 

ميكن له مالمسة األرض قبل أن ترتك الكرة من يده (يديه).
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  إذا المس الالعب األرض بقدم واحدة أوال فتكون تلك هي قدم االرتكاز.

  بعد أخذ الالعب خطوته األوىل وتوقف عىل األرض بكلتا قدميه بوقت واحد يف اخلطوة 

الثانية، فال يكون لديه قدم ارتكاز مع أي من القدمني، وإذا قام بعدها بالقفز بقدم أو 

القدمني ال ميكن مالمسة األرض قبل أن ترتك الكرة من يده (اليدين).

  إذا كانت كلتا قدميه يف اهلواء والمس األرض بكلتا قدميه بوقت واحد فإن حلظة رفع 

إحدى قدميه تكون األخرى قدم ارتكاز.

  بعد انتهاء الالعب من املحاورة أو ســيطرته عىل الكــرة، قد ال يالمس الالعب األرض 

تواليا بنفس القدم أو القدمني.

25 - 2 - 2 الالعب الواقع، املمدد أو اجلالس عىل األرض:

Player falling, lying or sitting on the floor:

  يكون من املرشوع عندما يقع العب ممســك بالكرة عىل األرض، أو أن حيصل عىل سيطرة 

عىل الكرة أثناء متدده أو جلوسه عىل األرض.

  تكون خمالفة إذا قام الالعب بعد ذلك بالتدحرج أو حماولة الوقوف وهو ممسك بالكرة.

;Three Seconds;‡\Êl;o˜l;U26;ÎÄ]Ÿ

;Rule ;UÎÅ¡]Õ;1 ;H ;26

26 - 1 - 1 ال جيوز لالعب البقاء أكرث من ثالث ثوان متواصلة يف املنطقة املحرمة للمنافسني 

عندما يكون فريقه مسيطرا عىل كرة حية يف منطقته األمامية والساعة يف حالة دوران.

26 - 1 - 2 جيب السامح لالعب الذي:

  يسعى يف املحاولة ملغادرة املنطقة املحرمة.

  يكــون يف املنطقة املحرمــة عندما يكون هو أو أحد زمالئــه يف وضع التصويب وتكون 

الكرة يف حالة مغادرة أو تركت للتو يد (يدي) الالعب لتصويبة ميدانية.

القاعدة الخامسة: المخالفات
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) ثالث ثــوان والالعب يف حالة حمــاورة ملحاولة   يكــون يف املنطقــة املحرمة ألقل مــن (3 

إصابة ميدانية.

ــا قدميه عىل األرض خــارج املنطقة املحرمة ليك  26 - 1 - 3 جيــب عــىل الالعب أن يضع كلت

يثبت نفسه خارج املنطقة املحرمة.

;Closely Guarded player;„Ë÷¡;œeŞ∏\;f¡˜’\;U27;ÎÄ]Ÿ

;Definition;ÀÁÖ¬h;1 ;H ;27

يكــون الالعب املمســك لكرة حية داخل امللعب مطبقا عليــه عندما يكون منافس يف وضع 

دفاعي فعال ومبسافة ال تزيد عن (1) مرت واحد.

;Rule ;UÎÅ¡]Õ;2 ;H ;27

جيب عىل الالعب املطبق عليه أن ميرر، يصوب، حياور بالكـرة خالل (5) مخس ثوان.

;Eight Seconds;‡\Êl;È›]⁄l;U28;ÎÄ]Ÿ

Rule ;UÎÅ¡]Õ;1 ;H ;28

28 - 1 - 1 عندما:

  حيرز العب السيطرة عىل كرة حية يف منطقته اخللفية.

  تكــون رمية إدخــال، وتلمس الكرة أو متس بصــورة مرشوعة من قبــل العب يف املنطقة 

ــة، وأعطيــت الكــرة لرمية إدخال لنفــس الفريق املســيطر عىل الكــرة يف منطقته  اخللفي

اخللفية.

جيب عىل فريقه التسبب يف نقل الكرة إىل منطقته األمامية خالل (8) مثاين ثوان.

28 - 1 - 2 يتسبب الفريق يف نقل الكرة إىل منطقته األمامية عندما:

 تلمس الكرة املنطقة األمامية، ومل يكن أي من الفريقني مسيطرا عليها.
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 متس الكرة أو تلمس العبا مهامجا وكلتا قدميه عىل متاس مع املنطقة األمامية.

  متس الكرة أو تلمس العًبا مدافًعا يكون جزء من جسمه عىل متاس مع املنطقة اخللفية.

  متس الكرة حكام يكون جزء من جســمه عىل متاس مع املنطقة األمامية للفريق املسيطر 

عىل الكرة.

  خــالل املحاورة من املنطقة اخللفية إىل املنطقة األمامية عندما تكون كلتا قدمي الالعب 

املحاور والكرة بالكامل مالمسا املنطقة األمامية.

ـــ (8) مثــان ثواٍن مــن وقت اإليقــاف عندما يتم منح نفــس الفريق  28 - 1 - 3 يســتمر عــد ال

املسيطر عىل الكرة رمية إدخال يف املنطقة اخللفية ضمن مدة الـ(8) ثواٍن كنتيجة لـ:

 خروج الكرة خارج احلدود.

 إصابة العبا من نفس الفريق املسيطر عىل الكرة.

ارتكاب خطأ فني من نفس الفريق المسيطر على الكرة. 

 حالة كرة قفز.

 اخلطأ املزدوج (املتقابل).

 إلغاء جزاءات متساوية عىل كال الفريقني.

Twenty H;Four Seconds;ÏË›]l;‡ÂÖç¡Â;√dÑ^;U29;ÎÄ]Ÿ

;Rule ;UÎÅ¡]Õ;1 ;H ;29

29 - 1 - 1 عندما:

  حيقق العب السيطرة عىل كرة حية داخل امللعب.

  تكــون رمية إدخال، متس الكرة أو تلمس بطريــق مرشوعة من قبل أي العب يف امللعب 

ــة التصويب إلصابة ميدانية  يكــون فريقه مســيطرا عىل الكرة. توجب عىل فريقه حماول

ضمن مدة (24) أربع وعرشون ثانية.

القاعدة الخامسة: المخالفات
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ملرشوعية التصويب إلصابة ميدانية خالل (24) ثانية:

جيب أن ترتك الكرة يد (يدي) الالعب قبل انطالق إشارة الـ 24  ثانية.

  بعــد أن تــرتك الكــرة يد (يدي) الالعــب، جيب أن تلمــس الكرة احللقــة أو تدخل الكرة 

السلة.

ــة تصويبة ميدانية قــرب هناية فرتة الـ 24 ثانية وتنطلق اإلشــارة  29 - 1 - 2 عندمــا تتــم حماول

الصوتية لساعة التصويب بينام تكون الكرة يف اهلواء:

  إذا دخلــت كــرة الســلة ومل حتدث خمالفــة يتم التغايض عن اإلشــارة وجيب أن حتتســب 

اإلصابة.

  إذا ملســت الكــرة احللقــة ومل تدخل اهلدف ومل حتــدث خمالفة يتم التغايض عن اإلشــارة 

وجيب أن يستمر اللعب.

  إذا رضبــت الكــرة اللوحة فقط (ال احللقة) أو أخطأت احللقــة، حتدث خمالفة، وعىل كل 

إذا حقق املنافســون ســيطرة مبارشة وواضحة عىل الكرة، يتم التغايض عن اإلشارة وجيب 

أن تستمر املباراة.

عندما تكون لوحة التهديف مزودة بإضائة صفراء على محيطها، فإن اإلضائة تأخذ 

األسبقية عن اإلشارة الصوتية لساعة التصويب. و جيب أن تطبق مجيع القيود املتعلقة بالتأثري 

عىل اهلدف وإعاقة الكرة.

Procdure ;UÔ\Öp¸\;2 ;H ;29

29 - 2 - 1 جيب إعادة ضبط ساعة التصويب إذا تم إيقاف املباراة من قبل احلكم:

  خلطــأ أو خمالفــة (ليس خروج الكرة خارج احلدود) بواســطة الفريق غري املســيطر عىل 

الكرة.

 ألي سبب كان التوقف بسبب الفريق غري املسيطر عىل الكرة.

 ألي سبب مرشوع غري مرتبط بأي من الفريقني.
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يف هذه احلالة يتم منح احليازة للفريق الذي كان مسيطًرا عىل الكرة.

  إذا مــا توجــب تنفيــذ رمية اإلدخــال يف املنطقــة اخللفية، فإنــه جيب إعادة ضبط ســاعة 

التصويب إىل (24 ثا) جديدة.

ــة، فإنه جيب إعادة ضبط ســاعة    إذا مــا توجــب تنفيذ رميــة اإلدخــال يف املنطقة األمامي

التصويب إىل عىل النحو اآليت:

1 -  إذا كان جهاز ســاعة التصويب يعرض رقم (14ثا) أو أكرث عند الوقت الذي توقفت 

عندها املباراة، فإن جهاز ساعة التصويب جيب أن يبقى كام هو وال يعاد ضبطه.

2 -  إذا كان جهــاز ســاعة التصويب يعرض رقم (13ثا) أو أقل عنــد الوقت الذي توقفت 

عندها املباراة، فإن جهاز ساعة التصويب جيب أن يعاد ضبطه إىل (14ثا). وعىل كل 

حــال إذا كان التوقف من قبل احلكم ألي ســبب ليس متعلق بأي من الفريقني، وكان 

بتقديــر احلكم أن املنافســني قد وقعوا يف موقع رضر، فيجب اســتمرار جهاز ســاعة 

التصويب بعد الوقت من حلظة توقفها.

29 - 2 - 2 جيب إعادة ضبط جهاز ساعة التصويب إىل 24 ثانية، عندما يتم منح رمية إدخال 

للفريق املنافس بعد إيقاف املباراة من قبل احلكام خلطأ أو خمالفة (بما في ذلك لخروج الكرة 

خارج الحدود) ارتكبت من قبل الفريق املسيطر عىل الكرة.

ويجب إعادة ضبط جهاز ساعة التصويب عندما يتم منح رمية إدخال للفريق المهاجم 
طبقا الجراءات سهم الحيازة.

وإذا ما توجب تنفيذ رمية اإلدخال لنفس الفريق: 

في منطقته الخلفية، فانه يجب إعادة ضبط جهاز ساعة التصويب إلى 24 ثانية.

في منطقته األمامية، فانه يجب إعادة ضبط جهاز ساعة التصويب إلى 14 ثانية.

29 - 2 - 3 عندمـــا تظهر ســـاعة المباراة (2:00) دقيقتين أو أقـــل في الربع الرابع أو 
الوقت اإلضافي وبعد منح وقت مســـتقطع للفريق المســـتحق إلدخـــال الكرة في منطقته 
الخلفية، فإن للمدرب القرار الستئناف المباراة لرمية اإلدخال لفريقه من منطقته األمامية 

أو الخلفية ألقرب موقع للكرة عند توقف ساعة المباراة.
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بعد انتهاء الوقت المستقطع، يتم تنفيذ رمية اإلدخال على النحو التالي:  

 إذا كانت الكرة قد خرجت خارج الحدود وإذا كانت في ساحة الفريق:

- الخلفية، يجب أن تستمر ساعة التصويب من وقت توقفها.

-  األماميـــة، إذا كانت ســـاعة التصويب تظهر 13 ثانية أو أقل فإنها تســـتمر من 
وقـــت توقفها. وإذا ظهرت ســـاعة التصويـــب 14 ثانية أو أكثـــر ، فيجب إعادة 

ضبطها إلى 14 ثانية.

  إذا كانت كنتيجة الرتكاب خطأ أو مخالفة (ليس بسبب خروج الكرة خارج 
الحدود) وإذا كانت في ساحة الفريق:

- الخلفية، يجب إعادة ضبط ساعة التصويب إلى 24 ثانية.

- األمامية، يجب إعادة ضبط ساعة التصويب إلى 14 ثانية.

  إذا تم طلب الوقت المســـتقطع من قبل الفريق الذي لديه ســـيطرة جديدة على 
الكرة، وإذا كان في ساحةالفريق:

- الخلفية، يجب إعادة ضبط ساعة التصويب إلى 24 ثانية.

- األمامية، يجب إعادة ضبط ساعة التصويب إلى 14 ثانية.

29 - 2 - 4 عندما يتم منح رمية إدخال للفريق عندخط رمية اإلدخال في المنطقة 
األمامية وهو جزء من جزاء خطأ ســـوء ســـلوك أو عدم أهلية، فيجب إعادة ضبط ســـاعة 

التصويب إلى (14) ثانية . 

29 - 2 - 5 بعد ملس الكرة حللقة سلة الفريق املنافس، جيب إعادة ضبط ساعة التصويب إىل:

24  ثانية إذا تم السيطرة عىل الكرة من قبل الفريق املنافس أو.

 14  ثانية إذا تم السيطرة عىل الكرة من قبل نفس الفريق الذي كان مسيطًرا عىل الكرة قبل 

أن تلمس الكرة احللق.

29 - 2 - 6 إذا انطلقت إشــارة ســاعة التصويب باخلطأ بينام كان أحد الفريقني مســيطرا عىل 

الكرة أو مل يكن أيٌّ منهام مسيطرا عىل الكرة يتم التغايض عن اإلشارة وجيب أن تستمر املباراة.
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وعــىل كل حال، إذا كان بتقدير احلكم أن رضًرا حلق بالفريق احلائز عىل الكرة، فيجب عىل 

احلكــم أن يوقف املباراة فورا، وجيب تصحيح الوقت عىل جهاز ســاعة التصويب وإعادة حيازة 

الكرة للفريق الذي كان مسيطرا عىل الكرة مسبقا.

ÏË÷£\;ÏŒŞfi∏\;∞b;ÎÖ“’\;ÎÄÊ¡;U30;ÎÄ]Ÿ

Ball returned to the backcourt

Difintion ;UÀÁÖ¬h;1 ;H ;30

30 - 1 - 1 يعد الفريق مسيطًرا عىل كرة حية يف منطقته األمامية عندما:

ــا بكلتا قدميه املنطقة األمامية وهو ممســك يلمس أو    يكون العًبا من ذات الفريق مالمًس

حياور بالكرة.

  تكون الكرة يف حالة مترير بني العبي ذات الفريق يف املنطقة األمامية.

30 - 1 - 2 تعتــرب الكــرة أهنا عدت بطريقة غــري مرشوعة إىل املنطقة اخللفيــة عندما يكون 

العــب من الفريق املســيطر عىل كرة آخر العب ملس الكــرة يف املنطقة األمامية ومن ثم أول من 

ملس الكرة ذلك الالعب أو زميل له يف املنطقة اخللفية.

 الذي يالمس جزء من جسمه املنطقة اخللفية أو.

 بعد مالمسة الكرة للمنطقة اخللفية لذات الفريق.

يطبــق هذا احلظر عىل مجيع احلاالت يف منطقة الفريق األماميــة مبا فيها رمية اإلدخال. وعىل 

كل حــال، فــال تطبق خمالفة إرجاع الكرة إىل املنطقة اخللفية عــىل الالعب الذي يقفز من منطقته 

األمامية ويؤسس حيازة جديدة لفريقه وهو ال يزال يف اهلواء، وهيبط بعد ذلك يف منطقة فريقه 

اخللفية.

Rule;UÎÅ¡]Õ;2;H;30

ال يسمح للفريق املسيطر عىل كرة حية يف منطقته األمامية التسبب يف عودة الكرة إىل منطقته 

اخللفية بطريقة غري مرشوعة.
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Penalty ;UÔ\á°\;3 ;H ;30

متنح الكرة إىل املنافسني لرمية إدخال يف املنطقة األمامية عند أقرب نقطة حلدوث املخالفة 

عدا حتت لوحة اهلدف مبارشة.

ÎÖ“’\;ÏÕ]¡bÂ;ÃÅ6\;Ì÷¡;3l_i’\ ;U31;ÎÄ]Ÿ

InterferenceGoal tending and

Definition ;UÀÁÖ¬h;1 ;H ;31

31 - 1 - 1 التصويب لتصويبة ميدانية أو رمية حرة:

 تبدأ عندما ترتك كرة حية يد (يدي) الالعب يف وضع التصويب.

 تنتهي عندما الكرة:

 تدخل السلة مبارشة من أعىل وتستقر أو متر خالل السلة.

 تبني عدم احتاملية دخوهلا السلة.

 تلمس الكرة احللقة.

 تلمس الكرة األرض.

 تصبح الكرة ميتة.

Rule ;UÎÅ¡]Õ;2 ;H ;31

31 - 2 - 1 حيــدث التأثري عىل اهلــدف خالل تصويبة إلصابة ميدانيــة عندما يلمس الالعب 

الكرة عندما تكون بكاملها فوق مستوى احللقة وكذلك:

 يف حالة هبوط إىل داخل السلة.

 بعد أن ترضب اللوحة.
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31 - 2 - 2 حيدث التأثري عىل اهلدف خالل تصويبة الرمية احلرة عندما يلمس الالعب الكرة 

وهي يف حالة طريان باجتاه السلة وقبل أن تلمس احللقة.

31 - 2 - 3 ترسي حمظورات التأثري عىل اهلدف حتى:

 يتبني بأنه مل يعد فرصة لدخول الكرة إىل السلة خالل التصويب.

 ملست الكرة احللقة.

31 - 2 - 4 حتدث إعاقة الكرة عندما:

  يلمس العب السلة أو اللوحة بينام تكون الكرة عىل متاس مع احللقة بعد تصويبه إلصابة 

ميدانية أو رمية حرة أخرية.

  يلمس العب مدافع الكرة، الســلة أو لوحــة اهلدف بينام ال زالت هناك احتاملية لدخول 

الكرة إىل السلة بعد رمية حرة متبوعة برميات.

  يلمس العب الكرة بالوصول إليها خالل السلة من األسفل.

  يلمس العب مدافع الكرة أو الســلة بينام تكون الكرة يف الســلة، مما يؤدي إىل منع الكرة 

من دخول السلة.

  يتســبب العــب مدافع باهتزاز اللوحة أو ميســك احللقــة وبطريقة تؤدي حســب قناعة 

احلكم إىل منع دخول الكرة إىل السلة.

 ميسك العب احللقة للعب الكرة، حتى بعد ملس الكرة احللقة.

31 - 2 - 5 عندما:

  يطلــق أي احلكم صافرته بينام تكــون الكرة بيدي الالعب الذي هو يف وضع تصويب أو 

تكون الكرة يف اهلواء بتصويبة إلصابة ميدانية.

 تكون الكرة يف اهلواء إلصابة ميدانية أو لرمية حرة أخرية أو.

  تنطلق إشــارة ســاعة املباراة بانتهاء الربع أو الوقت اإلضايف بينــام تكون الكرة يف اهلواء 

بتصويبة إلصابة ميدانية.
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ال جيوز ألي العب أن يلمس الكرة بعد أن ملســت احللقة طاملا ظلت اإلمكانية قامئة لدخول 

الكرة إىل السلة.

جيب تطبيق مجيع الرشوط للتأثريعىل اهلدف وإعاقة الكرة.جيب تطبيق مجيع الرشوط للتأثريعىل اهلدف وإعاقة الكرة.

Penalty ;UÔ\á°\;3 ;H ;31

31 - 3 - 1 إذا ارتكبــت املخالفــة مــن الالعــب املهاجــم، ال متنــح نقاط ومتنــح الكرة إىل 

ــداد خط الرمية احلرة، مــا مل تكن هناك  املنافســني لرميــة إدخال من خــارج احلدود وعند امت

قواعد أخرى تطبيق.

31 - 3 - 2 إذا ارتكبت املخالفة من املدافع، مينح الفريق املهاجم:

(1) نقطة واحدة عند ترك الكرة يف الرمية احلرة.

(2) نقطتان عند ترك الكرة من منطقة اإلصابة امليدانية بنقطتني.

(3) نقاط عند ترك الكرة من منطقة اإلصابة امليدانية بثالث نقاط.

يكون منح النقاط كام لو أن الكرة دخلت السلة.

31 - 3 - 3 إذا ارتكبت املخالفة من الالعب املدافع خالل الرمية احلرة األخرية، متنح نقطة 

(1) للفريق املهاجم، تعقبها جزاء خطأ فين عىل الالعب املدافع.
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