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شكل (8) استمارة التسجيل

A- OFFICALS SIGNALS أ- إشارات الحكام
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ب- استمارة التسجيل

ب:1 اســتامرة التســجيل املوضحة يف الشــكل 8 هي املعتمدة مــن قبل اللجنــة الفنية الدولية 

باالحتاد الدويل لكرة السلة.

ب:2 وتشــتمل عىل أصل (1) واحد وثالث (3) نســخ تكون كل نســخة بلــون ورق خمتلف، 

األصلية بالورق األبيض لالحتاد الدويل لكرة الســلة. النسخة األوىل بالورق األزرق للهيئة املنظمة 

للمسابقة، النسخة الثانية بالورق الزهري للفريق الفائز والنسخة األخرية بالورق األصفر للفريق 

اخلارس.

مالحظة:مالحظة:

1 -  يوىص بأن يســتخدم املسجل قلمني بلونني خمتلفني أمحر للربعني األول والثالث وأزرق أو 

أسود للربعني الثاين والرابع ويستمر باللونني األزرق أو األسود يف األوقات اإلضافية كام 

يف الربعني الثاين والرابع.

2 - جيوز إعداد وملء استامرة التسجيل إلكرتونًيا.

ب:3 (40) دقيقة قبل بدء املباراة عىل األقل يقوم املسجل بإعداد استامرة التسجيل باألسلوب 

التايل:

ب: 3: 1 يدون األســامء للفريقني يف الفراغ بأعىل اســتامرة التســجيل ويكون الفريق املحيل 

(املضيف) دامئًا الفريق األول للمسابقات أو املباريات عىل ملعب حمايد، يكون الفريق األول هو 

املذكور أوًال يف الربنامج، يكون الفريق األول فريق (أ) والفريق الثاين فريق (ب).

ب: 3: 2 ثم يقوم بتدوين:

 اسم املسابقة.

 رقم املباراة.

 التاريخ وزمن ومكان املباراة.
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.(  IDC) أسامء قائد طاقم التحكيم واملساعدين وأرقام بطاقاهتم

شكل (9) أعلى استمارة التسجيل

ب:3: 3 ثم يقوم بتدوين األســامء ألعضاء كال الفريقني مســتخدًما القامئة لالعبني كام زود 

هبــا من قبل املدرب أو من ميثله. ويشــغل فريق (أ) اجلزء العلوي من صحيفة التســجيل والفريق 

(ب) اجلزء السفيل.

ب:3: 3: 1 يدون املسجل رقم رخصة كل العب (آخر ثالثة أرقام) يف العامود األول للمسابقات 

يشار إىل رقم رخصة الالعب ألول مباراة ملعوبة لفريقه فقط.

ب:3: 3: 2 يدون املســجل اســم ولقب كل العب يف العامود الثاين مجيعها بحروف كبرية إىل 

جانب الرقم املطابق الذي ســريتديه الالعب خالل املباراة مســتعينا بالقامئة التي يزوده هبا املدرب 

أو من ينوب عنه.ويشار إىل رئيس الفريق بتدوين (CAP) مبارشة بعد اسمه.

ب:3: 3: 3 إذا قدم الفريق أقل من (12) العًبا توجب عىل املســجل أن يرســم خطًا متوازًيا يف 

الفراغات املخصصة لرقم الرخصة، االسم، الرقم حتت اسم آخر العب، وإذا قدم الفريق أقل من 

(11) العًبا توجب عىل املسجل رسم اخلطوط املوازية عىل اسم الالعب والرقم وصوال إىل مربعات 

األخطاء فريسم اخلط بشكل مائل إىل األسفل.
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شكل (10) الفرق في استمارة التسجيل قبل المباراة

ب: 3: 4 يدون املســجل (بحروف كبرية) اســم مدرب الفريق ومســاعد املدرب عند أســفل 

القسم لكل فريق.

ب:4 قبل املباراة بعرش دقائق عىل األقل جيب عىل كال املدربني أن:

ب: 4: 1 يؤكدا موافقتهام عىل أسامء وأرقام أعضاء فريقهام.

ب: 4: 2 يؤكدا األســامء للمدرب ومســاعد املدرب، ويف حال عدم وجود مدرب وتوىل كابنت 

.(CAP) الفريق صفة املدرب يدون اسمه يف خانة املدرب ويوضع جنب اسمه

ب: 4: 3 يؤرشا عىل الالعبني اخلمسة (5) الذين ستبدأ هبم املباراة بوضع عالمة (*) صغرية إىل 

جانب رقم الالعب يف عامود «الالعب الداخل».

ب- استمارة التسجيل
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ب: 4: 4 يوقعا صحيفة التسجيل.

يكون مدرب الفريق (أ) البادئ يف تزويد املعلومات والتوقيع أعاله.

ب: 5 جيــب عىل املســجل يف بدايــة املباراة أن يضــع دائرة حول عالمــة (*) الصغرية لالعبني 

اخلمسة (5) لكال الفريقني الذين سيبدأون املباراة.

ب:6 جيب عىل املسجل خالل املباراة أن يرسم عالمة (*) (لغري املوصوف بالدائرة) إىل جانب 

أرقام الالعبني يف العامود «الالعب الداخل» عند دخول بديل إىل املباراة ألول مرة.

شكل (11) الفريق في استمارة التسجيل بعد المباراة
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TIME-OUTSTIME-OUTS :ب:ب:7 األوقات املستقطعة:  األوقات املستقطعة

ب: 7: 1 جيب تســجيل األوقات املســتقطعة يف اســتامرة التســجيل بتدوين الدقيقة التي أخذ 

الوقت فيها خالل كل ربع وخالل كل وقت إضايف يف املربعات املخصصة أسفل اسم الفريق.

ب: 7: 2 جيب أن ترسم عالمة بخطني أفقيني متوازيني يف املربعات غري املستخدمة حسب ما 

هو خمصص له عند هناية كل شوط وكل وقت إضايف.

وكذلك عىل املســجل أن يضع خطني متوازيني يف املربع األول لألوقات املســتقطعة املطلوبة 

بالشــوط الثاين عندما يظهر على ســـاعة التوقيت (2.00) دقيقتين أو أقل ومل يتم طلب وقت 

مستقطع من الفريق يف الشوط الثاين.

FOULSFOULS :ب:ب:8 األخطاء:  األخطاء

ب: 8: 1 أخطاء الالعبني ميكن أن تكون شــخصية، فنية، ســوء سلوك، أو عدم أهلية وجيب 

تسجيلها ضد الالعب.

ب: 8: 2 أخطاء المدرب، مســـاعد المدرب، البديل، الالعب المســـتبعد ونصير الفريق 
يمكن أن تكون فنية أو عدم أهلية ويجب تسجيلها ضد المدرب.

ب: 8: 3 مجيع األخطاء جيب تسجيلها عىل النحو التايل:

.«P» ب: 8: 3: 1 خطأ شخيص يشار إليه بتدوين حرف

ب: 8: 3: 2 خطأ فين ضد العب يشــار إليه بتدوين حرف «T». ويشار إىل اخلطأ الفين الثاين 

.«GD» يتبعه «T» بـ

ب:8: 3: 3 خطأ فين ضد املدرب لسوء سلوكه الشخيص يشار إليه بتدوين حرف «C». ويشار 

إىل اخلطأ لسوء سلوكه الثاين بـ «C» يتبعه «GD» يف الفراغ التايل.

ب:8: 3: 4 خطأ فين ضد املدرب ألي ســبب آخـر يشــار إليه بتدوين حرف «B». ويشار إىل 

اخلطأ لسوء سلوكه الثالث (أحدمها «C») بتدوينه «B» أو «C» يتبعه «GD» يف الفراغ التايل.

ب: 8: 3: 5 خطأ ســوء ســلوك يشــار إليه بتدوين حرف «U»، ويشار إىل خطأ سوء السلوك 

الثاين «U» يتبعه «GD» يف الفراغ التايل.

ب- استمارة التسجيل
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ب:8: 3: 6 خطأ فين يتبعه خطأ ســوء ســلوك يشــار إليه بتدوين حرف «T“.ويشار إىل خطأ 

سوء السلوك الثاين «U» يتبعه «GD» يف الفراغ التايل.

.«D» ب: 8: 3: 7 خطأ عدم أهلية يشار إليه بتدوين حرف

ب: 8: 3: 8 أي خطأ يشتمل عىل رمية (رميات) حرة يشار إليه بإضافة عدد الرميـات املطابقـة 

.«D» أو «U» ،«B» ،«C» ،«T» ،«P» (1، 2 أو 3) إىل جانب حرف

ب: 8: 3: 9 مجيــع األخطــاء ضد كال الفريقني املتضمنة جزاءات من نفس الشــدة تلغى وفًقا 

 ،«T» ،«P» صغــري إىل جانب حرف «C» للــامدة 42 (حاالت خاصة) يشــار إليها بتدوين حرف

.«D» ،«U» ،«B» ،«C»

ب:8: 3: 10 خطأ عدم األهلية ضد مدرب مســاعد، بديل، العب مستبعد أو عضو من أنصار 

الفريق، مبا ىف ذلك مغادرة منطقة مقاعد الفريق ىف وضع العراك، جيب أن يشار إىل خطأ فىن ضد 

.«B2» املدرب عن طريق تدوينه

ب:8: 3: 11 عند هناية الربع الثاين وهناية املباراة يرســم املســجل خطًا ســميًكا بني الفراغات 

التي تم اســتخدامها وتلك التي مل تســتخدم. وعنــد هناية املباراة يقوم بشــطب الفراغات املتبقية 

بخط أفقي سميك.

ب:ب:8: : 3: : 1212 أمثلة أخطاء عدم األهلية عىل مساعد املدرب، البدالء، الالعب املستبعد أو أحد  أمثلة أخطاء عدم األهلية عىل مساعد املدرب، البدالء، الالعب املستبعد أو أحد 

أنصار الفريق:أنصار الفريق:

أخطاء عدم األهلية ضد مساعد المدرب  يتم تدوينها كام مبني أدناه. 

 أخطاء عدم األهلية ضد البدالء يتم تدوينها كام مبني أدناه.
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وكذلك:

 إذا ارتكب الالعب خطأ عدم األهلية بعد استبعاده باخلطأ اخلامس يدون كام مبني.

وكذلك:

أخطاء عدم األهلية ضد أحد أنصار الفريق  يتم تدوينها كام مبني أدناه.

3: 13 أمثلة خطأ عدم األهلية وفًقا للامدة 39 (العراك) ضد المدرب، مساعد المدرب،   :8 ب: 

البديل، الالعب المستبعد ونصير الفريق:

بغض النظر عن عدد األشــخاص ملغادرهتم مقاعد الفريق، يتم تدوين خطأ فين ضد املدرب 

(B) كاآليت:

 إذا استبعد املدرب فقط:

ب- استمارة التسجيل
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 إذا استبعد مساعد املدرب فقط:

 إذا استبعد املدرب ومساعد املدرب معا:

ويتم تدوين حرف (ويتم تدوين حرف (F) يف الفراغات املتبقية للشخص املبعد.) يف الفراغات املتبقية للشخص املبعد.

: خطأ عدم األهلية  ضد البديل 

- إذا كان عــىل البديــل أقل مــن 4 أخطــاء عندها يتم تدويــن حــرف «F» يف مجيع فراغات 

األخطاء املتبقية.

» داخل فراغ اخلطأ األخري.  F» إذا كان اخلطأ اخلامس للبديل عندها يتم تدوين حرف 

) عندها   FOULD-OUT) إذا ما الالعـب املستبعـد قـد ارتكب خطـأه اخلامـس مسبقـا

يتم تدوين حرف «F» يف العامود بعد اخلطأ األخري. (يتم إضافة مربع سادس األخطاء).

 إذا مـــا غادر الالعب البديل مقاعد الفريق وشـــارك فعليا في العراك، يتم تدوين 

خطأ عدم األهلية كما يلي:

 

134

Ú‹é€a@Òä◊;€Ë“uh;Å¡\ÊÕ



ÈàÊöÖ’\;‹Ê⁄à;È÷¡;IÄ;I^;UÄ\Å¡bÂ;Ï⁄pÖh

ا للمادة 39  (العراك) ضد الالعب المســـتبعد المشـــارك  خطـــأ عدم األهلية وفقً

فعليا بالعراك:

باإلضافة لألمثلة أعاله، إذا ما تم اســـتبعاد نصير فريـــق بعدم األهلية يتم تدوين خطأ 

فنيضد المدرب:

 ، (2B) كل أخطاء عدم األهلية على انصار الفريق يتم تدوينها خطأ فني ضد المدرب

ولكن ال جيوز اعتبارها من األخطاء الفنية الثالثة للمدرب لعدم أهليته.

ملحوظــة: ملحوظــة: األخطاء الفنية أو أخطاء عدم األهلية وفًقا (للامدة 39) ال يتم احتســاهبا كأخطاء 

الفريق.

إذا ما غادر الالعب البديل مقاعد الفريق وشارك فعليا في العراك، يتم تدوين خطأ 

عدم األهلية كما يلي:

وكذلك:

:TEAM FOULSTEAM FOULS ب:ب:9 أخطاء الفريق  أخطاء الفريق

ب: 9: 1 لكل ربع 4 فراغات (مبارشة أسفل اسم الفريق وأعىل أسامء الالعبني) يتم ختصيصها 

يف استامرة التسجيل لتدوين أخطاء الفريق.

ب- استمارة التسجيل
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ب: 9: 2 حيثام يرتكب العب خطأ شــخصًيا، فنًيا، سوء سلوك أو عدم أهلية، يدون املسجل 

اخلطأ ضد فريق ذلك الالعب برسم عالمة (*) كبرية يف الفراغات املحدد بالتتابع.

:THE RUNNING SCORETHE RUNNING SCORE ب:ب:1010 النقاط املحرزة  النقاط املحرزة

شكل (12) النقاط المحرزة
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ب: 10: 1 جيب عىل املسجل أن حيتفظ بسجل ملخص للنقاط املحرزة من كال الفريقني.

ب: 10: 2 يوجد يف استامرة التسجيل أربعة أعمدة هلذه النقاط املحرزة.

ب: 10: 3 كل عمود ينقسم إىل أربعة أعمدة أيًضا. العمودين عىل الشامل لفريق (أ) واآلخرين 

عىل اليمني للفريق (ب) العمودين يف الوسط للنقاط املحرزة (160 نقطة) لكل فريق.

جيب عىل املسجل أن:

ــا قطرًيا ألي إصابة ميدانية ناجحة ودائــرة معتمة ألي رمية حرة ناجحة    أوًال: يرســم خطً

تضاف إىل املجموع اجلديد للنقاط للفريق الذي سجل.

  ومن ثم يدون رقم الالعب الذي ســجل اإلصابــة امليدانية أو الرمية احلرة يف الفراغ اخلايل 

عــىل نفس جانب املجموع الــكيل اجلديد للنقاط (إىل جانب اخلــط القطري اجلديد/ أو 

الدائرة املعتمة). 

ب:ب:1111 النقاط املحرزة: تعليامت إضافية النقاط املحرزة: تعليامت إضافية

RUNNINGSCORE: ADDITIONAL INSTRUCTIONSRUNNINGSCORE: ADDITIONAL INSTRUCTIONS

ب: 11: 1 يتــم رســم دائــرة حــول رقم الالعــب لإلصابة 

امليدانية املسجلة بثالث نقاط.

ب: 11: 2 يتم تدوين اإلصابة امليدانية املسجلة باملصادفة 

من قبل العب يف سلته وكأهنا قد أحرزت من قبل رئيس الفريق 

املنافس.

ب: 11: 3 يتــم تدوين اإلصابة لالعــب الذي قام مبحاولة 

التصويب للنقاط املســجلة عندما ال تدخل الكرة السلة (مادة 

31 - التأثري عىل اهلدف وإعاقة الكرة). 

ب: 11: 4 عند هناية كل ربع يرســم املسجل دائرة سميكة 

«O» حــول آخر عدد من النقاط املســجلة مــن كال الفريقني 

شكل (13) نهاية تسجيل النقاطوخطًا أفقًيا ســميًكا حتــت تلك النقاط وكذلــك حتت رقم كل 

ب- استمارة التسجيل
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العب أحرز تلك النقاط األخرية. 

ب: 11: 5 عنــد بدايــة كل ربع وأي وقت إضايف، يواصل املســجل االحتفاظ مبجمل الســجل 

الزمين للنقاط املسجلة من النقطة التي توقفت عندها.

ب: 11: 6 جيب عىل املســجل أن يراجع النقاط املحرزة لديه مع لوحة التســجيل املرئية كلام 

أمكن فإذا وجد خالًفا وكان سجله هو الصحيح عليه أن يتخذ اخلطوات لتصحيح لوحة التسجيل 

فوًرا ويف حالة الشــك أو تقديم أحد الفريقني اعرتاضات عــىل التصحيح عليه أن يعلم قائد طاقم 

التحكيم حاملا تكون الكرة ميتة وساعة املباراة متوقفة.

ب: 11: 7 ميكــن للحــكام تصحيــح أي خطــأ يف اســتامرة التســجيل ينطــوي عــىل النتيجة، 

وعــدد األخطــاء أو عدد األوقات املســتقطعة مبوجب أحكام القواعد. ويوقــع رئيس الطاقم عىل 

التصحيحات.

جيب توثيق التصحيحات املهمة عىل اجلانب اخللفي من استامرة التسجيل.

ب:ب:1212 النقاط املحرزة: النتيجة النهائية:  النقاط املحرزة: النتيجة النهائية: 

THE RUNNING SCORE: SUMMING UP:THE RUNNING SCORE: SUMMING UP:

ب: 12: 1 عند هناية كل ربع أو أي وقت إضايف يقوم املسجل بتدوين نتيجة الربع أو الوقت 

اإلضايف يف اجلزء املخصص يف النهاية السفىل الستامرة التسجيل.

ــاراة فورا تدوين الوقــت يف املكان املخصص له  ب: 12: 2 جيــب عىل املســجل بعد هناية املب

باستامرة التسجيل (وقت انتهاء املباراة). 

ب: 12: 3 جيب عىل املســجل عند هناية املباراة أن يرســم خطني أفقيني ســميكني حتت العدد 

النهــايئ للنقاط املســجلة من كال الفريقــني وكذلك رقمي كال الالعبني الذين ســجال تلك النقاط 

األخرية. عالوة عىل ذلك يقوم برســم خط قطري ميتد إىل أســفل مربع من أجل أن يشطب اإلعداد 

املتبقية (النقاط املحرزة) لكل فريق.

ب: 12: 4 عند هناية املباراة يقوم املسجل بتدوين النتيجة النهائية واسم الفريق الفائز.

ب: 12: 5 بعدها يسجل أسامء طولة التسجيل ثم يقوم املسجل بالتوقيع عىل استامرة التسجيل 
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بعد أن يقوم بأخد تواقيع مساعد املسجل، امليقايت وميقايت الـ 24 ثانية عليها.

ب: 12: 6 حلظــة توقيعها من احلكمني املســاعدين يكون قائد طاقم التحكيم األخري العتامد 

وتوقيع استامرة التسجيل. هذا العمل ينهى إدارة املباراة.

ملحوظة: إذا وَّقع أحد رئييس الفريقني عىل استامرة التسجيل حتت االحتجاج (مستغًال الفراغ 

املخصــص «توقيع رئيــس الفريق يف حالة االحتجــاج») عىل حكام الطاولة واحلكــم الثاين البقاء 

حتت ترصف قائد طاقم التحكيم حتى يأذن هلم باالنرصاف.

شكل (14) نهاية استمارة التسجيل
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