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القاعدة السابعة: قواعد عامة

Five Fouls by a Play;f¡˜’\;Ì÷¡;Ô]Ş|^;Ïâ∑;U40;ÎÄ]Ÿ

40 - 1 الالعب الذي ارتكب مخسة أخطاء شخصية و/ أو فنية جيب أن يتم إبالغه بذلك من 

قبــل قائــد طاقم التحكيم وجيب عليه أن يغادر امللعب فوًرا، وجيب أن يتم اســتبداله خالل (30) 

ثانية.

40 - 2 اخلطــأ مــن العــب ارتكــب مؤخًرا خطــأه اخلامس، يعتــرب خطأ من العب مســتبعد 

.(B) وحيتسب ويدون يف استمـارة التسجيل ضد املدرب

Team FoulsU;Penalty;Ô\á°\;UœÁÖ’\;Ô]Ş|^;U41;ÎÄ]Ÿ

Definition;UÀÁÖ¬h;1 ;H ;41

41 - 1 - 1 أخطاء الفريق هي (شخصية، فنية، سوء سلوك أو عدم أهلية ترتكب من قبل العب) 

ويكون الفريق يف وضـع جزاء خطأ الفريق بعد ان يرتكب أربعة (4) أخطاء فريق بالفرتة.

41 - 1 - 2 مجيع أخطاء الفريق املرتكبة يف أي اســرتاحة لعب يتم اعتبارها كجزء من الربع 

التايل أو الوقت اإلضايف التالية.

41 - 1 - 3 مجيع أخطاء الفريق املرتكبة خالل أي وقت إضايف يتم اعتبارها كجزء من الربع 

الرابع.

Rule ;UÎÅ¡]Õ;2 ;H ;41

41 - 2 - 1 عندما يكون الفريق يف وضع جزاء الفريق، فإن مجيع أخطاء الالعبني الشخصية 

التي حتدث تاليا واملرتكبة عىل العب ليس يف وضع التصويب يتم جمازاهتا برميتني (2) حرتني بدًال 

من رمية إدخال، وجيب أن ينفذ الرميات الالعب الذي ارتكب ضده اخلطأ.
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41 - 2 - 2 إذا ارتكب خطأ شخيص من قبل العب الفريق املسيطر عىل كرة حية أو الفريق 

الذي من حقه رمية اإلدخال، فإن جزاء هذا اخلطأ تكون رمية إدخال للفريق املنافس.

Special Situations;Ïê]£\;kˆ]¢\;U42;ÎÄ]Ÿ

Definition ;ÀÁÖ¬h;1 ;H ;42

هي احلاالت التي تنشأ عند ارتكاب خطأ (أخطاء) إضايف يف نفس فرتة توقف الساعة التي تيل 

خطأ أو خمالفة.

;procedure;UÔ\Öp¸\;2 ;H ;42

42 - 2 - 1 يتم احتساب مجيع األخطاء وحتدد مجيع اجلزاءات.

42 - 2 - 2 يتم إقرار الرتتيب الذي حدثت فيه مجيع األخطاء.

42 - 2 - 3 يتم إلغاء مجيع اجلزاءات املتســاوية ضد كال الفريقني وكذلك جزاءات األخطاء 

املزدوجــة ومن اللحظة التي يتم فيها تســجيل األخطاء ويتم إلغاء اجلزاءات تعترب كأهنا مل حتدث 

أبًدا.

42 - 2 - 4 إذا احتســـب خطأ فني فإن جـــزاء ذلك الخطأ يجب ان ينفذ اوال، 
بغـــض النظـــر عما إذا كان ترتيب الجـــزاءات حددت أو تم الشـــروع بتنفيذ تلك 

الجزاءات.

ــازة الكــرة (كآخر جزء من اجلزاء الواجب تنفيــذه) يلغي أية حقوق  42 - 2 - 5 احلــق يف حي

سابقة حليازة الكرة.

42 - 2 - 6 حاملا تصبح الكرة حية للرمية احلرة األوىل أو لرمية إدخال، عندها فإن ذلك اجلزاء 

يصبح غري قابل لالستخدام إللغاء جزاء آخر.

42 - 2 - 7 مجيع اجلزاءات املتبقية يتم تنفيذها وفًقا للرتتيب الذي احتسبت فيه.

42 - 2 - 8 إذا مل يتبق ضد الفريقني جزاءات للتنفيذ بعد إلغاء اجلزاءات املتســاوية تستأنف 

املباراة كام ييل:
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إذا حدثت خمالفة يف نفس الوقت تقريبا:

  وســجلت إصابة ميدانية، جيب أن متنح الكرة إىل الفريق الذي ســجلت يف ســلته اإلصابة 

لرمية إدخال من أي مكان خلف الخط النهائي.

  كان أحد الفريقني مسيطًرا عىل الكرة أو له حق الكرة، جيب أن متنح الكرة لذلك الفريق 

لرمية إدخال من اجلهة األقرب لوقوع أول خمالفة.

 مل يكن كال الفريقني مسيطًرا عىل الكرة أو له حق الكرة، حتدث حالة كرة قفز.

FREE THROWS;ÎÖ¢\;k]ËŸÖ’\;U43;ÎÄ]Ÿ

DEFINITION ;ÀÁÖ¬h;1 ;H ;43

43 - 1 - 1 الرميــة احلــرة هي فرصة متنح لالعب إلحراز نقطــة (1) واحدة، دون مزامحة من 

موقع خلف خط الرمية احلرة ومن داخل نصف الدائرة.

43 - 1 - 2 تعــرف جمموعــة الرميات احلرة بكوهنــا مجيع الرميات احلــرة و/ أو احليازة التالية 

للكرة النامجة عن جزاء خطأ واحد.

شكل (6) وقفة الالعبين خالل الرميات الحرة

القاعدة السابعة: قواعد عامة
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Rule ;UÎÅ¡]Õ;2 ;H ;43

43 - 2 - 1 عند احتســاب خطأ شــخيص أو سوء سلوك أو اســتبعاد جزاءه منح رمية (رميات) 

حرة:

 يقوم الالعب الذي ارتكب ضده اخلطأ مبحاولة الرمية (الرميات) احلرة.

  إذا كان هنــاك طلــب لتبديــل الالعب الذي ارتكــب ضده اخلطأ، جيــب أن يقوم مبحاولة 

الرمية (الرميات) احلرة قبل مغادرته امللعب.

  إذا توجب عىل الالعب املحدد لتنفيذ الرمية (الرميات) احلرة ترك امللعب بســبب اإلصابة 

أو ارتكابه اخلطأ اخلامس أو الستبعاده، يقوم بديله بتنفيذ الرمية (الرميات) احلرة وإذا مل 

يتوفر بديل، ميكن ألي زميل يف الفريق أن يقوم بتنفيذ الرمية (الرميات) احلرة.

43 - 2 - 2 عند احتساب خطأ فين أو استبعاد دون احتكاك فإنه يسمح ألي العب من الفريق 

املنافس يقوم بتعيينه املدرب بتوىل تنفيذ الرميات احلرة.

43 - 2 - 3 جيب عىل رامي الرميات احلرة:

 أن يأخذ موقًعا خلف خط الرمية احلرة وداخل نصف الدائرة.

  يســتخدم أي أســلوب لتصويب الرمية احلرة بطريقة تدخل هبا الكرة السلة من األعىل أو 

تلمس احللقة.

) ثواين من الوقت الذي وضعــت يف متناوله الكرة من قبل   أن يــرتك الكرة خالل مخــس (5 

احلكم.

  أن ال يلمــس خط الرمية احلرة أو املنطقــة املحرمة خلف خط الرمية احلرة قبل أن تدخل 

الكرة بالسلة أو تلمس احللقة.

 أن ال خيادع يف الرمية احلرة.

43 - 2 - 4 الالعبون املتواجدون يف مناطق متابعة الرمية احلرة، جيب عليهم أن يشــغلوا هذه 

املواقع بالتبادل والتي تعترب (1) مرت واحد بالعمق (شكل 6) وجيب عليهم أن ال:
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 يشغلوا أماكن املتابعة غري املسموحة هلم.

ــوا املنطقة املحرمة، املنطقة املحايدة أو يرتكوا أماكــن املتابعة حتى ترتك الكرة يد    يدخل

(يدي) رامي الرمية احلرة.

 يؤثر املنافسون عىل رامي الرمية احلرة بحركاهتم (أفعاهلم).

43 - 2 - 5 جيــب عــىل مجيع الالعبني غــري املتواجدين يف أماكن متابعــة الرمية احلرة أن يبقوا 

خلــف امتداد خط الرميــة احلرة وخلف خط اإلصابــة امليدانية بثالث نقاط حتــى تلمس الكرة 

احللقة أو تنتهي الرمية احلرة.

43 - 2 - 6 خــالل رميــة (رميــات) حرة والتــي يعقبها جمموعة من الرميــات احلرة األخرى أو 

رمية إدخال، جيب أن يتواجد مجيع الالعبني خلف امتداد خط الرمية احلرة وخلف خط اإلصابة 

امليدانية بثالث نقاط.

كرس ما ورد يف املادة كرس ما ورد يف املادة 4343 -  - 2 -  - 3، ، 4343 -  - 2 -  - 4، ، 4343 -  - 2 -  - 5 أو  أو 4343 -  - 2 -  - 6 يعترب خمالفة. يعترب خمالفة.

Penalty ;UÔ\á°\;3 ;H ;43

43 - 3 - 1 إذا كانت الرمية احلرة ناجحة وارتكبت املخالفة من قبل رامي الرمية احلرة، ال 

يتم احتساب النقطة (النقاط) إذا حتققت.

- يتم منح الكرة للمنافسني لرمية إدخال من خارج احلدود عىل امتداد خط الرمية احلرة ما 

مل يكن هناك رمية (رميات) حرة أو جزاء حيازة جيب تنفيذه.

43 - 3 - 2 إذا كانت الرمية احلرة ناجحة وارتكبت خمالفة من أي العب غري رامي الرمية 

احلرة:

 حتتسب النقطة إن حتققت.

 يتم التغايض عن املخالفة.

ــة الرميــة احلرة األخرية، متنح الكرة للمنافســني لرمية إدخال من أي مكان خلف  ويف حال
الخط النهائي.

القاعدة السابعة: قواعد عامة
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43 - 3 - 3 إذا كانت الرمية احلرة غري ناجحة وارتكبت خمالفة بواسطة:

  رامــي الرميــة احلرة أو أحد زمــالء الرامي للرميــة احلرة األخرية، جيــب أن متنح الكرة 

للمنافســني لرمية إدخال عىل امتداد خط الرمية احلرة ما مل يكن ذلك الفريق مستحًقا 

لرمية اإلدخال أثر حيازة بعد الرمية.

 أي منافس لرامي الرمية احلرة متنح رمية حرة بديلة لرامي الرمية احلرة.

 كال الفريقني يف الرمية احلرة األخرية تستأنف املباراة بحالة كرة قفز.

Correctable Errors;wËuëi÷’;◊d]Œ’\;_Ş£\;U44;ÎÄ]Ÿ

Definition;ÀÁÖ¬h;1 ;H ;44

جيــوز للحــكام تصحيح خطأ إذا مــا تم التغايض عن قاعــدة قانونية ســهًوا يف احلاالت اآلتية 

فقط:

 منح رمية (رميات) حرة غري مستحقة.

 اإلخفاق يف منح رمية (رميات) حرة مستحقة.

 منح أو إلغاء نقطة (نقاط) من قبل احلكام باخلطأ.

 السامح لالعب اخلطأ ملحاولة الرمية (الرميات) احلرة.

General Procedure ;U‹]¡;Ô\Öpb;2 ;H ;44

44 - 2 - 1 ليكون قابًال للتصحيح فإن األخطاء املذكورة أعاله جيب إقرارها من قبل احلكام، 

املراقب الفين أو إداري الطاولة قبل أن تصبح الكرة حية عىل إثر أول كرة ميتة بعد أن دارت ساعة 

املباراة عقب اخلطأ.

44 - 2 - 2 جيــوز للحكــم أن يوقف املباراة فوًرا عىل ضوء اكتشــاف اخلطــأ القابل للتصحيح 

طاملا أن ذلك ال يضع أًيا من الفريقني يف موضع الرضر.
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44 - 2 - 3 أية أخطاء ارتكبت، نقاط سجلت، وقت انقىض، وأي نشاط آخر والذي ممكن أن 

حيدث بعد حدوث اخلطأ وقبل اكتشاف اخلطأ، ال يتم إلغاؤها.

44 - 2 - 4 بعــد تصحيــح اخلطأ يتم اســتئناف اللعــب من النقطة التي توقفــت عندها املباراة 

لتصحيح اخلطأ، ما مل ينص عليه بخالف ذلك يف هذه القواعد، ويتم منح الكرة للفريق املستحق 

هلا عندما توقفت املباراة لتصحيح اخلطأ.

44 - 2 - 5 عند اكتشاف خطأ ما زال قابًال للتصحيح:

  إذا كان الالعــب املعــين يف تصحيح اخلطأ عىل مقعد الفريق بعد أن تم اســتبداله بطريقة 

مرشوعة (ليس باســتبعاده أو ارتكابه األخطاء اخلمســة)، جيب أن يعود إىل أرض امللعب 

للمشــاركة يف تصحيح اخلطأ ويصبح العًبا عند هذه النقطــة. وعىل أثر اكتامل التصحيح 

جيــوز له البقاء يف املباراة مــا مل يطلب تبديًال قانونًيا مرة أخرى ويف هذه احلالة يســتطيع 

الالعب مغادرة أرض امللعب.

  إذا تم استبدال الالعب بسبب إصابته أو ارتكابه اخلطأ اخلامس أو الستبعاده بعدم األهلية 

توجب عىل بديله املشاركة يف تصحيح اخلطأ.

44 - 2 - 6 ال ميكــن تصحيــح األخطاء القابلة للتصحيح بعد قيام قائد طاقم التحكيم بالتوقيع 

عىل استامرة التسجيل.

44 - 2 - 7 أية أخطاء يف التســجيل، يف التوقيت أو ســاعة التصويب من قبل حكام الطاولة والتي 

تتضمن النتيجة، عدد األخطاء، عدد األوقات املســتقطعة أو توقيت املباراة أو وقت ساعة التصويب، 

ميكن تصحيحها من قبل احلكام يف أي وقت قبل أن يقوم قائد طاقم التحكيم بالتوقيع عىل االستامرة.

Special Procedure;Uì]|;Ô\Öpb;3 ;H ;44

44 - 3 - 1 منح رمية (رميات) حرة غري مستحقة:

يتم إلغاء الرمية (الرميات) احلرة النامجة عن اخلطأ، ويتم استئناف املباراة كام ييل:

  إذا مل تكن ساعة املباراة دارت بعد حدوث اخلطأ متنح الكرة لرمية إدخال من اخلط املقابل 

خط الرمية احلرة، إىل الفريق الذي ألغيت رمية (رميات) حرة منه.

القاعدة السابعة: قواعد عامة
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 إذا دارت ساعة املباراة بعد حدوث اخلطأ ثم:

  كان الفريق املسيطر عىل الكرة (أو له حق الكرة) عند اكتشاف حالة اخلطأ هو نفس 

الفريق الذي كان مســيطرا عىل الكرة أو كان الفريق اآلخر مسيطرا عىل الكرة وقت 

أن حدث اخلطأ، أو

  مل تكــن الكرة بحــوزة أحد الفريقني وقت اكتشــاف اخلطأ، يتم منــح الكرة للفريق 

الذي له حق الكرة وقت اكتشاف اخلطأ.

ــاراة، وعند اكتشــاف اخلطأ، الفريق املســيطر عىل الكــرة أو له حق    إذا دارت ســاعة املب

الكــرة هــو الفريق املنافس للفريق الذي كان مســيطًرا عىل الكــرة وقت حدوث اخلطأ، 

حتدث حالة كرة قفز.

  إذا دارت ســاعة املباراة واكتشــف اخلطأ، وهناك رمية (رميات) حرة مســتحقة، جيب أن 

تنفذ الرمية (الرميات) احلرة ويتم منح الكرة لرمية إدخال إىل الفريق الذي كان مســيطًرا 

عىل الكرة وقد حدوث اخلطأ.

44 - 3 - 2 اإلخفاق يف منح رمية (رميات) حرة مستحقة:

  إذا مل حيدث تغيري يف حيازة الكرة منذ وقوع اخلطأ، جيب أن تستأنف املباراة بعد تصحيح 

اخلطأ كام هو بعد أي رمية حرة عادية.

  يتــم التغايض عــن اخلطأ إذا كان نفــس الفريق الذي منــح حيازة الكرة مــن رمية إدخال 

بطريق اخلطأ قد سجل إصابة.

44 - 3 - 3 السامح لالعب اخلطأ مبحاولة الرمية (الرميات) احلرة:

ــازة الكرة إذا كانت  جيــب أن تلغى الرميــة (الرميات) احلرة املنفــذة نتيجة اخلطأ وكذلك حي

ضمــن اجلزاء، ويتم منح الكرة للفريق املنافــس لرمية إدخال عند امتداد خط الرمية احلرة، ما مل 

يكن هناك جزاءات ملخالفات أخرى جيب أن تنفذ.
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