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القاعدة السادسة: األخطاء

;Fouls;Ô]Ş|¯\;U32;ÎÄ]Ÿ

Definition ;UÀÁÖ¬h;1 ;H ;32

32 - 1 - 1 اخلطــأ هو كرس للقواعد يتضمن احتكاًكا شــخصيًّا غــري مرشوع مع منافس أو/ 

وسلوك غري ريايض.

32 - 1 - 2 ميكــن احتســاب أي عــدد مــن األخطاء ضــد فريق، وكل خطأ جيب أن حيتســب 

ويسجل يف استامرة التسجيل ضد مرتكبه وجيازى طبقا لنوع اخلطأ وحسب هذه القواعد.

General Principles;ÏËà]à^;Å¡\ÊÕ;U‘]“itˆ\;U33;ÎÄ]Ÿ

Cylinder Principle ;UÏ›\ÊŞà¯\;^ÅeŸ;1 ;H ;33

يعــرف مبدأ األســطوانة ذلك احليز ضمن األســطوانة الومهية املشــغولة مــن قبل العب عىل 

األرض ويشمل احليز فوق الالعب وتكون حمددة من:

 األمام براحة اليدين.

 اخللف باملؤخرة.

 اجلانبني باحلافة اخلارجية للذراعني والساقني.

ويســمح مبد اليديــن والذراعني أمام اجلذع مبــا ال يتجاوز موضع القدمني مــع ثين الذراعني 

بحيث يكون الســاعدان والذراعان مرفوعني وتكون املسافة بني قدمي الالعب متناسبة مع طول 

قامته.
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شكل (5) مبدأ األسطوانة

Principle of Verticality;UÏÁÄÊŸ]¬’\ ;^ÅeŸ;2 ;H ;33

ــاراة، حيق لكل العب يف أن يشــغل أي موقع (أســطوانة) عــىل أرض امللعب ليس  خــالل املب

مشغوًال من منافس آخر أساًسا.

حيمي هذا املبدأ احليز الذي يشــغله الالعب عىل أرض امللعب واحليز الذي فوقه عندما يقفز 

عموديا خارج ذلك احليز.

حاملا يغادر الالعب موقعه العامودي (األســطوانة) وحيدث احتكاك بدين مع العب منافس 

الذي ســبق وأن أســس موقعه العامودي (األســطوانة) يكون الالعب الذي غادر موقعه العامودي 

(األسطوانة) مسئوًال عن االحتكاك.

جيب أن ال يعاقب الالعب املدافع الرتقائه عن األرض عمودًيا (يف حدود أسطوانته) أو لكونه 

مد يديه وذراعيه فوقه ويف حدود أسطوانته.

جيب أن اليسبب الالعب املهاجم، سواء كان عىل األرض أو يف اهلواء االحتكاك مع الالعب 

املدافع يف وضع دفاعي قانوين بأن:

 يستخدم ذراعيه إلجياد فراغ إضايف لنفسه (التفريغ).
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   يباعــد بني ســاقيه أو ذراعيه إلحــداث احتكاك خــالل أو مبارشة بعــد تصويبة إلصابة 

ميدانية.

Legal guarding Position;Uƒ]…Å÷’;È›Ê›]Œ’\ ;√îÊ’\;3 ;H ;33

يكون الالعب املدافع قد أسس الوضع التمهيدي املرشوع للدفاع عندما:

 يكون يف مواجهة منافسه.

 وتكون كلتا قدميه عىل األرض.

ميتد الوضع املرشوع للدفاع فوقه عامودًيا (األســطوانة) من األرض إىل السقف وجيوز له أن 

يرفع ذراعيه ويديه فوق رأسه أو أن يقفز عامودًيا ولكن جيب عليه اإلبقاء عليهام بوضع عامودي 

داخل األسطوانة الومهية.

UÎÖ“’\;Ì÷¡;ÖŞËâŸ;f¡ˆ;Åî;ƒ]…Å’\;4 ;H ;33
Guarding a Player who Controls The Ball

عند الدفاع ضد العب مســيطًرا عىل الكرة (ممســًكا أو حماوًرا) فإن عنرصي الزمن واملسافة 

ال يطبقان.

جيب عىل الالعب الذي تكون معه الكرة أن يتوقع املدافعة وجيب أن يكون مستعدا للوقوف أو 

تغيري اجتاهه حاملا يتخذ املنافس أمامه موقًعا قانونيا للدفاع حتى لو تم ذلك خالل جزء من الثانية.

جيب عىل الالعب املدافع أن يؤســس املوقع التمهيدي القانوين للدفاع دون إحداث احتكاك 

بدين قبل أخذ موقعه.

حاملا أســس الالعب املدافع املوقع التمهيدي القانــوين للدفاع، جيوز له أن يتحرك ليك يدافع 

ضد منافســه، لكن ال يســمح له مبد ذراعيه، كتفيه، حوضه أو ســاقيه وبشكل يتسبب باحتكاك 

ملنع املحاور من جتاوزه.

عنــد احلكــم عىل حاالت اإلعاقة/ املهامجة املتضمنة العًبا بالكــرة، عىل احلكم أن يعمل وفق 

املبادئ اآلتية:

القاعدة السادسة: األخطاء
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  جيب عىل الالعب املدافع أن يؤسس موقعا متهيدًيا قانونًيا للدفاع مبواجهة الالعب بالكرة 

وكلتا قدميه عىل األرض.

  جيوز للالعب املدافع أن يبقى ثابًتا أو القفز عامودًيا، التحرك جانًبا أو إىل اخللف يف سبيل 

احلفاظ عىل موقعه التمهيدي القانوين للدفاع.

  يســمح لالعب عند التحرك للحفاظ عىل املوقع التمهيدي القانوين للدفاع، برفع إحدى أو 

كلتا القدمني للحظة طاملا أن حتركه يكون جانًبا أو إىل اخللف لكن ليس يف اجتاه الالعب 

بالكرة.

ــار الالعب املدافــع متواجد يف موقع    جيــب أن حيــدث االحتكاك عىل اجلــذع، مبعىن اعتب

االحتكاك أوًال.

  بعد أن أســس املدافع وضًعا قانونًيا للدفاع ميكنه االستدارة ضمن أسطوانته المتصاص أي 

صدمة أو تاليف اإلصابة.

إذا وجد أي من احلاالت املذكورة أعاله، ســوف يتم اعتبار اخلطأ قد ارتكب من قبل الالعب 

بالكرة.

UÎÖ“’\;Ì÷¡;ÖŞËâŸ;3≈;f¡ˆ;Åî;ƒ]…Å’\;5 ;H ;33
Guarding Player who does not Control The Ball

حيق لالعب غري املسيطر عىل الكرة أن يتحرك بحرية عىل أرض امللعب وأن يتخذ أي مكان 

غري مشغول من العب آخر.

عنــد الدفــاع ضد العب غري مســيطر عــىل الكرة جيــب تطبيق عنــرصي املســافة والزمن. 

ال يســتطيع الالعــب املدافــع أن يتخــذ مكانًا عىل درجة مــن القرب و/ أو مــن الرسعة يف طريق 

منافس متحرك بحيث ال ميلك األخري الوقت أو املسافة الكافيتني للوقوف أو لتغيري االجتاه.

تتناسب املسافة بشكل مبارش مع رسعة املنافس، ال تقل أبًدا عن (1) خطوة واحدة عادية.

إذا مل حيــرتم الالعب عنرصي املســافة والزمن عنــد اختاذه املوقع القانــوين التمهيدي للدفاع 

وحدث احتكاك مع منافس فإنه املسئول عن ذلك االحتكاك.
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حاملا يتخذ الالعب املدافع موقًعا قانونًيا متهيدًيا للدفاع، يسمح له أن يتحرك ملدافعة خصمه. 

ــه منع منافس من جتاوزه ببســط ذراعيه، كتفيه، حوضه أو ســاقيه يف املمــر العائد له.  ال جيــوز ل

وجيــوز له أن يســتدير أو أن يضع يده (يديه) أمامه وقريًبا من جســمه ضمن أســطوانته لتجنب 

اإلصابة.

A Player Who is in The Air;UÔ\Ê6\;∫;ÿÊ⁄,\;f¡˜’\;6 ;H ;33

الالعب الذي قفز يف اهلواء من موقع يف امللعب له احلق يف اهلبوط ثانية عىل نفس املوقع.

ــه احلــق أن هيبط عىل موقع آخــر يف امللعب رشيطــة أن ال يكون املمر املبــارش بني موقع  ول

االرتقاء واهلبوط تم إشغاله من منافس (منافسني) حلظة االرتقاء.

إذا كان الالعــب قــد ارتقى ثم هبط، ولكنه احتك مع منافســه نتيجة قوة اندفاعه الذي اختذ 

موقًعا قانونًيا للدفاع أبعد من موقع اهلبوط، عندئٍذ يكون القافز مسئوًال عن االحتكاك.

ال جيوز للمنافس أن يتحرك يف ممر الالعب بعد أن قفز ذلك الالعب يف اهلواء.

يكون التحرك حتت الالعب الذي يف اهلواء وســبب االحتكاك يف العادة ســوء سلوك وميكن 

اعتباره خطأ عدم أهلية يف بعض األحوال.

Legal and IllegalScreening ;UÏË›Ê›]Õ;3≈Â;ÏË›Ê›]Õ;UÎÑ]iâ’\;7 ;H ;33

الســتارة هي حماولة لتأخري أو منع منافس غري مســيطر عىل الكرة مــن الوصول إىل موقع عىل 

أرض امللعب يرغب الوصول إليه.

تكون الستارة قانونية عندما يكون الالعب الذي قام بعمل ستارة ملنافسه:

 ثابًتا (داخل أسطوانته) عندما حيدث احتكاك.

 كلتا قدميه عىل األرض عندما حيدث االحتكاك.

تكون الستارة غري قانونية عندما يكون الالعب الذي قام بعمل ستارة ملنافسه:

 متحرًكا عند حدوث االحتكاك.

القاعدة السادسة: األخطاء
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  مل يرتك املســافة الكافية عند تأســيس الســتارة خارج مدى رؤية املنافــس الثابت عندما 

حدث االحتكاك.

  مل حيرتم عنرصي املسافة والزمن عىل منافس يف حالة حركة عند حدوث االحتكاك.

إذا أسســت الســتارة يف مدى رؤيــة املنافس الثابــت (أمامية أو جانبية) فإنه يســمح لالعب 

الذي عمل الســتارة أن يؤســس الســتارة عىل مقربة من اخلصم حسبام يشــاء رشيطة عدم حدوث 

احتكاك.

إذا أسست الستارة خارج مدى رؤية املنافس الثابت، توجب عىل الالعب الذي عمل الستارة 

أن يسمح للمنافس بأخذ خطوة عادية واحدة باجتاه الستارة دون حدوث احتكاك.

إذا كان املنافس يف حالة حركة، فيجب تطبيق عنرصي املســافة والزمن عىل الســاتر أن يرتك 

حيًزا كافًيا بحيث ميكن لالعب املعمول عليه الستارة القدرة عىل الوقوف أو تغيري االجتاه للتخلص 

من الستارة.

ال تقل املســافة املطلوبة أبًدا عن (1) خطوة عادية واحدة أو تزيد عن (2) خطوتني. يكون 

الالعب الذي عملت عليه ستارة قانونية مسئوًال عن أي احتكاك مع الالعب الذي عمل الستارة.

Charging ;UÏμ]‚∏\;8 ;H ;33

هي احتكاك شــخيص غــري مرشوع مع أو بدون الكرة، بالدفــع أو االندفاع يف جذع العب 

منافس.

Blocking;UÏÕ]¡¸\;9 ;H ;33

هي احتكاك شخيص غري مرشوع حيول دون تقدم العب منافس بالكرة أو بدوهنا.

الالعب الذي حياول عمل ســتارة يكون قد ارتكب خطأ اإلعاقة إذا حدث االحتكاك عندما 

يكون متحرًكا ومنافسه ثابًتا أو مرتاجًعا عنه.

ــا وحترك من مكانه مع حركة منافســه فإنه يكون  إذا جتاهــل الالعــب الكرة، وواجه منافًس

املسئول الرئيس عن أي احتكاك حيدث ما مل تتداخل عوامل أخرى.
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عبارة (ما مل تتداخل عوامل أخرى) تعين الدفع املتعمد، املهامجة أو مســك الالعب املعمول 

عليه الستارة.

يكون قانونًيا أن يبســط الالعب ذراعه (ذراعيه) أو املرفق (املرفقني) خارج أســطوانته عند 

اختــاذه موقًعا عــىل األرض، ولكن جيب حتريكهام داخل أســطوانته عندما حيــاول منافس املرور 

ــه، وإذا كانــت الذراع (الذراعان) أو املرفق (املرفقان) خارج أســطوانته وحدث احتكاك  بجانب

فإنه يكون إعاقة أو مسًكا.

;NoHcharge semiHcircle areas;U€p]‚∏\;3≈;_Ş|;ÎÖ\Ä;]ë›;10 ;H ;33

يرســم نصفا دائرة خطأ غي املهاجم عىل أرض امللعب حتت الســلتني، وتكون مســافة احلافة 

الداخلية لنصف الدائرة عىل بعد (1.25م) من مركز السلة (عىل األرض).

ويف مجيــع حــاالت القطع عىل الســلة، ال جيوز إطالقا احتســاب خطأ مهاجــم عندما يكون 

االحتكاك من قبل الالعب املهاجم مع الالعب املدافع واقًعا ضمن نصف دائرة خطأ غري املهاجم، 

مــا مل يســتخدم الالعب املهاجــم بطريقة غري مرشوعة يديــه، ذراعيه، رجليه أو جســمه: ويتم 

تطبيق هذه القاعدة عندما:

 يكون الالعب املهاجم مسيطرا عىل الكرة وحمموال يف اهلواء:

 وحياول التصويب أو املناولة:

  كانــت قدم واحــدة أو القدمــني للالعب املدافع عىل متــاس مع دائرة خطــأ الالعب غري 

املهاجم.

CØ¡\ÑÉ’\D;ƒ\ÑÉ’\;Â^JÂ;CflÁÅË’\D;ÅË’]d;ä…]fi∏\ ;ä∏;11 ;H ;33
Contacting an Oppenent with the handCsD;andJor armCsD

ملس الالعب املنافس باليد (اليدين)، ال يكون بالرضورة خطأ بحد ذاته.

جيــب عىل احلــكام أن يقرروا مــا إذا كان الالعب املســبب لالحتكاك قد حقــق فائدة غري 

مرشوعة. فإذا تســبب االحتكاك من قبل العب وبأي طريقة احلد من حرية حركة املنافس، فإن 

مثل هذا االحتكاك يكون خطأ.

القاعدة السادسة: األخطاء
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ــذراع املمتدة (الذراعــني) عندما يقوم  حيدث االســتخدام غري املــرشوع لليد (اليدين) أو ال

العــب يف موقف الدفــاع بوضع يده (يديــه) أو ذراعه (ذراعيــه) وإبقائها عىل متــاس مع منافس 

بالكرة أو بدوهنا إلعاقة حركته.

اللمس أو الدفع املتكرر ملنافس بالكرة أو بدوهنا يعترب خطأ ألنه ميكن أن يؤدي إىل خشونة 

اللعب.

يعترب خطأ عىل الالعب املهاجم بالكرة أن:

 «حيوط» أو يلف الذراع أو املرفق حول العب مدافع يف سبيل حتقيق فائدة.

  «الدفع» يف ســبيل منع العب مدافع من لعب أو حماولة لعب الكرة، أو لتحقيق حيز كبري 

بينه وبني الالعب املدافع.

  يســتخدم ســاعده أو يده املمــدودة أثناء املحــاورة ملنــع منافس من حتقيق الســيطرة عىل 

الكرة.

يعترب خطأ عىل الالعب املهاجم بدون الكرة أن يدفع من أجل أن:

 يتحرر الستالم الكرة.

 مينع الالعب املدافع من لعب أو حماولة لعب الكرة.

 لتحقيق حيز أكرب بينه وبني الالعب املدافع.

Post Play ;UÜ]“hÑˆ\;Ïe¬’;12 ;H ;33

يطبق مبدأ العامودية أيًضا عىل لعب االرتكاز.

جيــب عىل الالعب املهاجم يف موقع االرتكاز ومنافســه املدافع ضده أن حيرتم كل منهام حق 

العامودية (األسطوانة).

يعتــرب خطأ مــن الالعب املهاجــم أو املدافع يف موقع االرتكاز باســتخدام كتفــه أو حوضه 

إلخراج منافسه من موقعه أو أن يتدخل للحد من حرية حركة منافس باستخدام مرفقيه املمتدين، 

ذراعيه، ركبتيه أو أجزاء أخرى من جسمه.
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Illegal Guarding From The Rear ;UÀ÷£\;flŸ;ƒÂÖç∏\;3≈;ƒ]…Å’\;13 ;H ;33

الدفاع غري املرشوع من اخللف هو احتكاك شــخيص مع اخلصم من قبل الالعب املدافع من 

اخللف، إن حقيقة حماولة املدافع لعب الكرة ال تربر احتكاكه مع املنافس من اخللف.

Holding;U”â∏\;14 ;H ;33

املسك هو احتكاك شخيص غري مرشوع بالعب منافس يتعارض مع حريته يف احلركة وهذا 

االحتكاك (املسك) ممكن أن حيصل بأي جزء من اجلسم.

Pushing ;U√…Å’\;15 ;H ;33

الدفــع هو احتكاك شــخيص غــري مرشوع بأي جزء من اجلســم والذي حيــدث عندما يزيح 

العب أو حياول بالقوة إزاحة العب منافس مسيطر أو غري مسيطر عىل الكرة.

deFake being foul ;U_Ş£\;Ì÷¡;ÿÊëu÷’;ƒ\Å£\;16 ;H ;33

 هــو أي فعــل من قبل العب لبيان أنه قد تعرض إىل خطأ أو لعمل حركات مبالغ فيها للتمثيل، 

من أجل خداع وإهيام احلكم ليحصل منه عىل اخلطأ وبالتايل احلصول عىل ميزة إضافية.

Personal Foul;UÈë}ç’\;_Ş£\;U34;ÎÄ]Ÿ

Definition ;UÀÁÖ¬h;1 ;H ;34

34 - 1 - 1 اخلطــأ الشــخيص هو خطــأ العب مع احتكاك غري مرشوع مبنافس ســواء كانت 

الكرة حية أو ميتة.

ال جيوز لالعب أن ميســك، يعيــق، يدفع، هياجم، يعرقل، أو حيــول دون تقدم العب منافس 

مبد يده، ذراعه، مرفقه، كتفه، حوضه، ســاقه، ركبته أو قدمه وال أن ينحين بجســمه بوضع «غري 

طبيعي» (خارج أسطوانته) وال أن يشارك يف أية خشونة أو لعبة عنيفة.

القاعدة السادسة: األخطاء
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Penalty ;UÔ\á°\;2 ;H ;34

حيتسب خطأ شخصيًّا عىل مرتكبه.

34 - 2 - 1 إذا ارتكب اخلطأ عىل العب ليس يف وضع تصويب:

ــاراة برمية إدخال من قبــل الفريق الذي ارتكب ضــده اخلطأ من املكان    تســتأنف املب

األقرب لوقوع اخلطأ.

إذا كان الفريــق مرتكــب اخلطــأ يف وضــع جــزاء الفريــق فــإن املــادة 41  (أخطــاء 

الفريق:اجلزاء) توضع موضع التنفيذ.

34 - 2 - 2 إذا ارتكب اخلطأ عىل العب يف وضع التصويب جيب أن مينح الالعب عدد من 

الرميات احلرة وحسب ما ييل:

  إذا كانت التصويبة قذفت من منطقة اإلصابة امليدانية ناجحة يتم احتساهبا مع منحة 

رمية (1) حرة إضافية واحدة.

  إذا كانت التصويبة قذفت من منطقة اإلصابة امليدانية بنقطتني غري ناجحة يتم منحه 

رميتني (2) حرتني.

  إذا كانــت التصويبة قذفت من منطقة اإلصابة امليدانية بثالث نقاط غري ناجحة، يتم 

منحه ثالث (3) رميات حرة.

  إذا ارتكب اخلطأ عىل العب عند أو قبل حلظة انطالق إشــارة ســاعة املباراة، مشرية إىل 

انتهاء فرتة أو قبل حلظة انطالق إشــارة جهاز ســاعة التصويب، بينام الزالت الكرة يف 

يد (يدي) الالعب وتنجح اإلصابة امليدانية، فإنه ال يتم احتســاب اإلصابة، ويتم منح 

رميتني (2) أو ثالث (3) رميات حرة.
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Double Foul ;UsÂÄá∏\;_Ş£\;U35;ÎÄ]Ÿ

Definition;UÀÁÖ¬h;H1 ;35

35 - 1 - 1 اخلطأ املزدوج هو وضع يرتكب فيه العبان متنافســان خطأ شــخصيًّا ضد بعضهام 

البعض يف نفس الوقت تقريًبا.

35 - 1 - 2 لتحديد ان الخطأ ئين هو خطأ المزدوج يجب توافر الشروط اآلتية:

كال الخطأين أخطاء العبين. 

 كال الخطأئين ناتجة عن احتكاك جسمي.

  كال الخطأين بين العبين متنافســـين يرتكبان خطأ شخصيًا ضد بعضهما البعض 
في نفس الوقت تقريبًا.

 كال الخطأين لهما نفس الجزاء.

Penalty ;UÔ\á°\;2 ;H ;35

  حيتســب خطأ شــخيص ضد الالعبني اللذيــن ارتكباه بــدون منح رميات حــرة، ويتم 

استئناف املباراة وفًقا لآليت:

إذا ماتم بنفس وقت احتساب الخطأ المزدوج: 

  إن ســجلت إصابــة ميدانية، أو الرمية احلــرة األخرية، يتم منــح الكرة ملنافيس 

الفريق الذي سجل إصابة لرمية إدخال من أي مكان خلف اخلط النهايئ.

ــه احلق بالكرة، متنح الكــرة هلذا الفريق    إذا كان الفريــق مســيطًرا عىل الكرة أو ل

لرمية إدخال من أقرب مكان حلدوث اخلطأ.

  إذا مل يكــن أي مــن الفريقني مســيطًرا عىل الكرة أو له احلــق بالكرة، حتدث حالة 

كرة القفز.
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Technical Foul;U:’\;_Ş£\;U36;ÎÄ]Ÿ

Rules of Conduct ;U‘Ê÷â’\;Å¡\ÊÕ;H1 ;36

ــا كامــًال وخملًصــا من أفــراد كال الفريقني  ــاراة تعاونً 36 - 1 - 1 تتطلــب اإلدارة اجليــدة للمب

(العبــني، بدالء، العبني مســتبعدين، مدربني، مســاعدي املدربني وأنصار الفريــق) مع احلكام، 

إداريو الطاولة واملراقب الفين.

36 - 1 - 2 من حق كل فريق بذل قصارى جهده إلحراز النرص ولكن جيب أن يتم هذا بروح 

رياضية ولعب نظيف.

36 - 1 - 3 أي تعمــد أو تكــرار لعدم التعاون أو لعدم االنصيــاع لروحية هذه القواعد جيب 

اعتباره خطأ فنًيا وجيازى وفًقا له.

36 - 1 - 4 ميكــن للحكــم أن مينع األخطاء الفنية بالتنبيه عىل أعضاء الفريق أو حتى التغايض 

عن املخالفات الفنية الثانوية ذات الطابع اإلداري التي من الواضح أهنا غري متعمدة وليس هلا تأثري 

مبارش عىل املباراة، ما مل ُيَعْد تكرار نفس املخالفة بعد التنبيه.

36 - 1 - 5 إذا تــم إقــرار املخالفــة الفنيــة بعد أن أصبحــت الكرة حية جيب إيقــاف املباراة 

واحتســاب اخلطــأ الفين ويتم تنفيــذ اجلزاء وكأن اخلطــأ الفين قد حدث حلظة احتســابه. وكل ما 

حيدث خالل الفرتة بني اخلطأ الفين وإيقاف املباراة يكون ساري املفعول.

Definition ;UÀÁÖ¬h;2 ;H ;36

36 - 2 - 1 اخلطــأ الفــين هــو خطأ العب من دون احتكاك، نتيجة لســلوكه وهي عىل ســبيل 

املثال:

 جتاهل تنبيهات احلكام.

 ملس احلكام، املراقب الفين، إداري الطاولة أو أفراد مقعد الفريق دون احرتام.

 يتصل باحلكام، املراقب الفين، إداري الطاولة أو املنافسني دون احرتام.

 استخدام لغة أو إمياءات توحي باإلساءة أو حترض املشاهدين.
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 ضايق و يسخر من املنافس.

 حيجب رؤيته املنافس عن طريق التلويح بيديه قرب عينيه.

 يؤرجح املرفقني بإفراط.

  تأخري اللعب بتعمد ملس الكرة بعد مرورها عرب الســلة أو إعاقة تنفيذ رمية إدخال الكرة 

فورا.

 يصطنع السقوط الكتساب خطأ.

  يتعلق باحللقة بطريقة جتعل وزن الالعب حمموًال بواســطة احللقة، ما مل تكن هناك حالة 

تعليــق حلظيــة بعد هتديفه الكبس أو كان يف تقدير احلكــم أن التعلق ملنع إصابة الالعب 

نفسه أو العب آخر.

  التأثــري أو إعاقة اهلــدف خالل الرمية احلرة األخرية أو الوحيدة بواســطة املدافع وقبل أن 

تلمس الكرة احللقة أو يتبني أن الكرة ستلمس احللقة.

متنح نقطة (1) واحدة للفريق املهاجم، يعقبها جزاء اخلطأ الفين عىل الالعب املدافع.

36 - 2 - 2 اخلطــأ الفــين علـــى أحد يجلس علـــى طاولة مقاعد الفريق هــو خطأ ناتج عن 

خماطبة أو االتصال مع أو ملس احلكام، املراقب الفين، طاولة التسجيل أو املنافسني، بدون احرتام 

أو أية خمالفة لإلجراءات ذات طبيعة إدارية.

36 - 2 - 3 يســتبعد الالعــب للفــرتة املتبقية من املباراة عند احتســاب خطأين فنيني عليه، أو 

خطأين سوء سلوك أو احتسب ضده خطأ فين وخطأ سوء سلوك.

36 - 2 - 4 يتم استبعاد املدرب للفرتة املتبقية من املباراة بعدم األهلية عندما:

) كنتيجة لسوء سلوكه الشخيص.  C) يتم احتساب خطأين (2) فنيني

) تراكمت   C) أو واحده منهم (B) حيتسب عليه ثالث (3) أخطاء فنية إما أن تكون كلها 

نتيجة ترصف مسلكي فاضح من قبل أحد أفراد مقعد الفريق.

ــادة (36 - 2 - 3)  ــا للمـ 36 - 2 - 5 إذا تــم اســتبعاد الالعــب أو املــدرب بعــدم األهليــة وفًق
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أو (36 - 2 - 4)، فــإن ذلك اخلطــأ الفين يكون هو اخلطأ الوحيد الذي تتم جمازاته وال يتم تنفيذ أي 

جزاءات إضافية لالستبعاد.

Penalty ;UÔ\á°\;3 ;H ;36

36 - 3 1- إذا ارتكب اخلطأ الفين:

.   من قبل العب، حيتسب خطأ فين ضده كخطأ العب ويسجل ضمن أخطاء الفريق 

، جيب أن يســجل اخلطأ الفين ضــد املدرب وال   مـــن قبـــل أحد أفراد مقاعـــد الفريق 

حيتسب هذا اخلطأ من ضمن أخطاء الفريق.

36 - 3 - 2 يجب منح المنافسين رمية (1) حرة وتستأنف المباراة كاآلتي:

  تنفذ رمية إدخال مباشـــرة بعـــد الرمية الحرة للفريق المســـيطر على الكرة أو 
المستحق للحيازة عند اإلعالن عن الخطأ الفني عند أقرب مكان لموقع الكرة 

وقت توقف المباراة.

  تنفذ الرمية الحرة مباشـــرة، بغض النظر عن أية إجراءات ألخطاء أخرى بدأت 
للتنفيذ، وبعد تنفيذ الرمية الناتجة عن الخطأ الفني تستأنف المباراة بواسطة 
الفريق المسيطر على الكرة أو المستحق للحيازة عند اإلعالن عن الخطأ الفني 

عند المكان الذي توقفت المباراة بسبب الخطأ الفني.

  إذا تـــم تســـجيل إصابـــة ميدانية أو رمية حـــرة أخيرة ناجحة، فيتم اســـتئناف 
المباراة برمية إدخال في أي مكان خلف خط النهائية.

إذا لم يكن أي من الفريقين مسيطر على الكرة، تصبح حالة كرة قفز. 

 كرة قفز يف الدائرة املركزية لبداية املباراة يف الربع األول.
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Unsportsmanlike Foul ;U‘Ê÷â’\;ÔÊà;_Ş|;H;37;ÎÄ]Ÿ

Definition ;UÀÁÖ¬h;1 ;H ;37

37 - 1 - 1 خطأ سوء السلوك هو خطأ احتكاك يرتكبه الالعب الذي هو يف رأي احلكم:

  حماولة مبارشة غري مرشوعة للعب الكرة ضمن روح القانون وأهدافه. (ليس هنالك جهد 

للعب عىل الكرة).

 احتكاك شديد (مفرط) تسبب به الالعب يف حماولته للعب الكرة أو عىل املنافس.

  احتكاك غري رضوري يسببه الالعب املدافع لغرض إيقاف تقدم الفريق املهاجم وينطبق 

ذلك حتى يبدأ الالعب املهاجم يف التصويب عىل السلة..

  احتــكاك العب مدافع من اخللف أو من اجلانب عىل الالعــب املنافس يف حماولة إليقاف 

اهلجــوم الرسيــع ومل يكــن هناك أي العــب مدافع بــني الالعب املهاجم وســلة الفريق 

املنافس. وينطبق ذلك حتى يبدأ الالعب اهلجومي يف التصويب عىل السلة..

تظهرســــاعة المباراة   احتكاك العب مدافع عىل الالعب املنافس عىل أرض امللعب عندما  

(2:00) دقيقتين أو أقل من الربع الرابع وفي أي وقت إضافي، عندما تكون الكرة خارج 
احلدود لرمية إدخال ومازالت بيدي احلكم أو حتت ترصف الالعب املدخل للرمية احلرة.

37 - 1 - 2 جيــب عــىل احلكم أن يفرس أخطاء ســوء الســلوك عىل نفس املبدأ خــالل املباراة 

بأكملها وعىل الفعل فقط.

Penalty;UÔ\á°\;2 ;H ;37

37 - 2 - 1 حيتسب خطأ سوء السلوك عىل مرتكبه.

37 - 2 - 2 يتم منح الالعب الذي حصل ضده اخلطأ رمية (رميات) حرة متبوعة:

رمية إدخال من خط اإلدخال في المنطقة األمامية للفريق. 

 كرة قفز يف الدائرة املركزية لبداية الربع األول من املباراة.
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يكون عدد الرميات احلرة املستحقة كام ييل:

) مرتان إذا ارتكب اخلطأ عىل العب ليس يف وضع التصويب. رميتان (2 

  إذا ارتكب اخلطأ عىل العب يف وضع تصويبة ميدانية: ونجحت اإلصابة يتم احتساهبا 

مع منح (1) رمية حرة.

ــة، ومل تنجح اإلصابة: يتم منح    إذا ارتكــب اخلطــأ عىل العب يف وضع تصويبة ميداني

رميتني (2) أو ثالث (3) رميات حرة.

37 - 2 - 3 يتم اســتبعاد الالعب بعدم األهلية عندما حيتسب عليه (2) خطأين سوء سلوك 

أو خطأين فنية أو (خطأ سوء سلوك وخطأ فين).

37 - 2 - 4 إذا تم اســتبعاد الالعب بعدم األهلية وفقا للامدة 36 - 2 - 3 فإن خطأ الســلوك 

ذاك يكون هو اخلطأ الوحيد الذي جيازى وال يتم تنفيذ أية جزاءات إضافية لالستبعاد.

Disqualifying Foul;UÏË÷·¯\;‹Å¡;_Ş|;U38;ÎÄ]Ÿ

Definition;UÀÁÖ¬h;1;H;38

38 - 1 - 1 خطــأ عــدم األهلية أي ســوء ســلوك فاضح من العب، العب مســـتبعد، بديل، 

مدرب، مساعد مدرب أو نصير فريق.

38 - 1 - 2 يتم استبدال املدرب الذي تلقى خطأ عدم األهلية مبساعد املدرب الوارد يف استامرة 

التسجيل إذا مل يرد يف استامرة التسجيل مساعد مدرب يتم استبداله برئيس الفريق (الكابنت).

Violence ;UÀfi¬’\;2 ;H ;38

38 - 2 - 1 أحداث عنف ميكن أن تقع خالل املباراة، تتناىف مع الروح الرياضية واللعب النظيف، 

جيب عىل احلكام إيقافها فوًرا أو بواسطة القوات املسئولة عن حفظ النظام إذا تطلب األمر.

38 - 2 - 2 عندمــا تقع أحداث عنف بني الالعبني أو أفراد مقاعد البدالء عىل أرض امللعب أو 

يف جواره، عىل احلكام اختاذ اإلجراءات الرضورية إليقافهم.
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38 - 2 - 3 جيــب أن يســتبعد مــن املباراة فوًرا أًيا من األشــخاص املذكوريــن أعاله املدانني 

بأفعال عدوانية فاضحة ضد املنافســني أو احلــكام. وجيب عىل احلكام أن يرفعوا تقريًرا باحلادث 

للهيئة املنظمة للمسابقة.

38 - 2 - 4 يســمح لضبــاط األمــن العام دخــول أرض امللعب فقط إذا ما طلــب احلكام منهم 

ذلك، ومع ذلك جيب عىل ضباط األمن العام التدخل فوًرا حلامية الفريقني واحلكام يف حال دخول 

املتفرجني ألرض امللعب وبقصد واضح الرتكاب أعامل عنف.

38 - 2 - 5 جميــــع مناطــــق اللعب أو بالقرب منها وتشــــمل املداخل، املخــارج، املمرات، غرف 

املالبس... إلخ، تقع حتت مسئولية اهليئة املنظمة للمسابقة وللقوات املسئولة عن حفظ النظام العام.

38 - 2 - 6 جيــب أن ال يســمح احلكام باألفعال البدنية لالعبــني أو أفراد مقاعد البدالء والتي 

ميكــن أن تــؤدي إىل إتالف أجهزة اللعــب. وعندما يالحظ احلكام أفعاًال مــن هذه الطبيعة، جيب 

حتذير مدرب الفريق املخالف فوًرا.

وإذا ما تكرر الفعل (األفعال)، جيب احتساب خطأ فني أو عدم أهلية فوًرا عىل الشخص 

(األشخاص) املعنيني.

Penalty ;UÔ\á°\;3 ;H ;38

38 - 3 - 1 حيتسب خطأ عدم األهلية عىل مرتكبه.

38 - 3 - 2 عنــد اســتبعاد املخالف وفقا ألحــكام املواد العائدة هلــذه القواعد، جيب عليه 

ــاراة أو أن يغادر املبىن إذا  التوجــه إىل غرفة تبديل املالبــس لفريقه والبقاء فيها حتى هناية املب

رغب ذلك.

38 - 3 - 3 جيب منح الرميات احلرة إىل:

 أي منافس معني من قبل مدربه يف حالة حصول اخلطأ بعدم وجود احتكاك.

 الالعب الذي ارتكب ضده اخلطأ يف حالة حصول اخلطأ مع االحتكاك.
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متبوعة بـ:

رمية إدخال من خط اإلدخال في المنطقة األمامية للفريق. 

 كرة قفز يف الدائرة املركزية لبداية الربع األول.

38 - 3 - 4 يكون عدد الرميات املستحقة كاآليت:

 رميتان حرتان إذا احتسب اخلطأ دون وجود احتكاك.

 رميتان حرتان إذا ارتكب اخلطأ عىل العب ليس يف وضع تصويب.

) حــرة واحــدة إضافيــة إذا ارتكــب اخلطــأ عىل العــب يف وضــع التصويب   رميــة (1 

واحتسبت اإلصابة.

) رميات حــرة إذا ارتكب اخلطأ عىل العب يف وضع التصويب  ــان (2) أو ثالث (3   رميت

ومل حتتسب اإلصابة.

 رميتان حرتان إذا احتسب خطأ عدم االهلية على المدرب.

  رميتان حرتان ويســـجل خطأ فني على المدرب إذا احتسب خطأ عدم أهلية على 
مساعد المدرب، البديل، الالعب المستبعد أو أحد أعضاء أنصار الفريق.

إضافة فيما إذا احتســـب خطأ عدم أهلية على مســـاعد المـــدرب، البديل، الالعب 
المســـتبعد أو أحـــد أعضـــاء أنصار الفريـــق وذلك لمغادرتهـــم منطقة مقاعـــد الفريق 

ومشاركتهم الفعلية خالل أي حالة عراك.

 لكل حالة خطأ عدم أهلية على مساعد المدرب، البديل، الالعب المستبعد أو 
أحد أعضاء أنصار الفريق رميتان حرتان، وجميع األخطاء تسجل ضد مرتكبها.

  لـــكل حالة خطأ عدم أهلية علـــى أحد أعضاء أنصار الفريـــق رميتان حرتان، 
وجميع األخطاء تسجل ضد المدرب.

وتنفـــذ جميع جزاءات الرمية الحرة مالم يتم إلغاء جزاءات متكافئة على الفريق 
المنافس.
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Fighting;U‘\Ö¬’\;U39;ÎÄ]Ÿ

Definition;UÀÁÖ¬h;1 ;H ;39

العراك هو اعتداء جسدي متبادل بني متنافسني أو أكرث (العبون، مدرب، مساعد المدرب، 

البديل، الالعب المستبعد أو أحد أعضاء أنصار الفريق).

تنطبــق هذه املــادة فقط عىل أفــراد مقاعد الفريق(المدرب، مســـاعد المـــدرب، البديل، 

الالعب المســـتبعد أو أحد أعضاء أنصار الفريق) الذين يغادرون حــدود منطقة مقعد الفريق 

أثناء العراك أو أثناء أي وضع قد يؤدي إىل عراك.

Rule;UÎÅ¡]Õ;2;H;39

39 - 2 - 1 جيب اســتبعاد البدالء، الالعبني املبعدين أو أنصار الفريق الذين يغادرون حدود 

منطقة مقعد الفريق أثناء عراك، أو أثناء أي وضع قد يؤدي إىل عراك.

39 - 2 - 2 يسمح للمدرب ومساعد املدرب فقط مبغادرة منطقة مقعد الفريق أثناء العراك أو 

أثناء أي وضع قد يؤدي إىل عراك من أجل مساعدة احلكام يف احلفاظ عىل النظام أو استعادته، ويف 

هذه احلالة ال يتم استبعاد املدرب وال مساعد املدرب.

39 - 2 - 3 إذا مــا غــادر املدرب أو مســاعده منطقــة مقعد الفريق ومل يســاعد أو حياول أن 

يساعد احلكام يف احلفاظ عىل النظام أو استعادته يتم استبعاده.

Penalty ;UÔ\á°\;3 ;H ;39

39 - 3 - 1 حيتســب خطــأ فــين واحد ضد مدرب الفريق، يقيــد (B) بغض النظر عن عدد 

أفراد مقاعد الفريق، ملغادرهتم حدود منطقة مقعد الفريق.

39 - 3 - 2 إذا تم استبعاد أعضاء من كال الفريقني وفًقا هلذه املادة ومل يكن هناك جزاءات 

ألخطاء أخرى تذكر للتنفيذ، تســتأنف املباراة كام ييل: إذا توقفت املباراة بســبب العراك ويف 

نفس الوقت تقريبا:
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  تم تسجيل إصابة ميدانية ناجحة أو رمية حرة أخرية، متنح الكرة للفريق الذي سجلت 

إصابة يف سلته لرمية إدخال من أي نقطة خلف الخط النهائي.

  كان أحد الفريقني مســيطًرا عىل الكرة أو كان مســتحقا للكــرة، فإن الكرة متنح هلذا 

الفريق برمية إدخال عند خطأ اإلدخال في المنطقة اإلمامية.

  مل يكن أًيا من الفريقني مسيطًرا عىل الكرة أو مستحقا للكرة، حتدث حالة كرة قفز.

39 - 3 - 3 يتــم تدويــن مجيــع أخطاء االســتبعاد كام هــو موصــوف يف (ب 8.3) وال يتم 

احتساهبا ضمن أخطاء الفريق.

39 - 3 - 4 يتم التعامل مع مجيع جزاءات األخطاء التي حتدث قبل حالة العراك وفًقا للامدة 

42 (احلاالت اخلاصة).

39 - 3 - 5 جميـــع الجزاءات الناتجة عن أخطأ عدم أهلية على مســـاعد المدرب، 
البديل، الالعب المستبعد أو أحد أعضاء أنصار الفريق المشاركين فعليا في العراك أو 

حالة تؤدي إلى العراك تجازى وفقا للمادة 38 - 3 - 4 الفقرة 6. 
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