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تفسیرهای ارائه شده در این سند ،تفسیرهای فدراسیون جهانی بسکتبال() FIBAاز قوانین داوری بسکتبال 0202هستند و از
ابتدای ژانویه  0201اجرا می شوند .تمام تفسیرهایی که از قبل توسط فیبا منتشر شده اند  ،توسط این سند لغو می شوند.
تفسیر قوانین داوری بسکتبال مرجعی برای بازیکن  ،سرمربی و داور در هر دو رده زنان و مردان می باشد.درک این مطلب
ضروری است که قوانین بایستی در عمل مورد استفاده قرار گیرد.

مقدمه :
قوانین داوری بسکتبال بوسیله هیئت مرکزی فیبا تایید و به طور دوره ای توسط کمیسیون فنی فیبا بازبینی می شوند.
قوانین تا حد امکان شفاف و جامع نگه داشته می شوند ،اما آنها به جای موقعیت های بازی ،اصول و قواعد را بیان می کنند .به
هر حال این قوانین نمی توانند محدوده گسترده ای از موارد خاص را که ممکن است در طول بازی رخ دهد ،پوشش دهند.
هدف این سند تبدیل قواعد و مفاهیم کتاب قوانین به موقعیت های عملی و خاصی است که در طول یک بازی معمولی بسکتبال
ممکن است روی دهند.
قوانین رسمی بسکتبال ( ) FIBAباید به عنوان سند اصلی حاکم بر بسکتبال باقی بمانند .هرچند که داوران باید درباره هر
موضوع که به ویژه توسط قوانین بسکتبال و یا تفسیرهای رسمی فیبا پوشش داده نشده است  ،قدرت و اختیارتصمیم گیری
داشته باشند.
به دلیل انسجام این تفسیرها ،تیم  Aتیم مهاجم و تیم  Bتیم مدافع می باشد A5-A1 .و  B5-B1بازیکن هستند،
 A12-A6و  B12-B6ذخیره می باشند.
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ماده  : 4تیم ها
 1-4توضیح  :همه بازیکنان یک تیم باید از آستین و شلوارهای کشی ،پوشش سر،مچ بند  ،هدبند و چسب های پزشکی
هم رنگ استفاده کنند.
 2-4مثال A1 :در زمین بازی هدبند سفید و  A2هدبند قرمز پوشیده اند.
تفسیر A1 :و  A2مجاز نمی باشند که در زمین بازی هدبند با رنگ های متفاوت بپوشند.
 3-4مثال A1 :در زمین بازی هدبند سفید و  A2مچ بند قرمز پوشیده اند.
تفسیر A1 :و  A2مجاز نمی باشند که در زمین بازی هدبند و مچ بند با رنگ های متفاوت بپوشند.
 4-4توضیح  :پوشیدن هدبند مدل دستمال سر مجاز نمیباشد.

شکل .1مثال هایی برای هدبند مدل دستمال سر

 5-4مثال A1 :هدبند مدل دستمال سر پوشیده است که رنگ آن با سایر وسایل بقیه هم تیمیهایش یکسان می باشد.
تفسیر A1 :مجاز به پوشیدن هدبند مدل دستمال سر نمیباشد .هدبند نباید اجزای باز و بسته شونده اطراف سر داشته باشد و
همچنین نباید بخشی از اجزای سطحی آن جدا شود.
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ماده  : 5بازیکنان –آسیب دیدن
 1-5توضیح  :اگر بازیکنی آسیب ببیند یا به نظر برسد که آسیب دیده است و به همین دلیل ،سرمربی ،کمک مربی اول،
بازیکن تعویضی  ،بازیکن  5خطا یا سایر افراد همراه همان تیم وارد زمین بازی شوند ،در نظر گرفته می شود که آن بازیکن
(آسیب دیده) معالجه شده است  ،حتی اگر در واقع ،درمان انجام نشده باشد.
 2-5مثال:

به نظر می رسد که بازیکن  A1از ناحیه مچ پا آسیب دیده و بازی متوقف شده است.

الف)

پزشک تیم  Aوارد زمین بازی می شود و مچ پای  A1را درمان می نماید.

ب)

پزشک تیم  Aوارد زمین بازی می شود ،اما قبل از آن  A1بهبود پیدا می کند.

ج)

سرمربی تیم  Aبه منظور بررسی آسیب دیدگی  A1وارد زمین بازی می شود.

د)

کمک مربی اول ،بازیکن تعویضی و یا سایر افراد همراه تیم  Aوارد زمین بازی می شوند ،اما  A1را درمان نمی کنند.

تفسیر :در تمامی موارد اینطور در نظر گرفته می شود که  A1درمان دریافت کرده است و بایستی تعویض شود.
 3-5مثال :فیزیوتراپیست تیم  Aوارد زمین بازی شده و به  A1کمک می کند تا چسب پزشکی او را تثبیت کند.
تفسیر A1 :کمک دریافت کرده و باید تعویض شود.
 4-5مثال A1 :از پزشک تیمش که برای یافتن لنز چشم او وارد زمین بازی میشود ،کمک دریافت میکند.
تفسیر A1 :کمک دریافت کرده و باید تعویض شود.
 5-5توضیح :هر کسی که اجازه نشستن بر روی نیمکت تیم خود را دارد ،در حالیکه در محوطه نیمکت تیمش باقی
مانده است ،اگر به بازیکن هم تیمیاش کمک کند،چنانچه این کمک تاخیری در شروع سریع بازی نداشته باشد ،آن
بازیکن به منزله بازیکنی که کمک دریافت کرده است نمیباشد و نباید تعویض گردد.
 6-5مثال B1 :نزدیک به محوطه نیمکت تیم  Aبر روی  A1که در حال شوت میباشد خطا میکند .توپ وارد سبد نمی شود.
زمانیکه  0 ، A1یا  3پرتاب آزاد انجام می دهد،
الف) مدیر تیم  Aیا بازیکن ذخیره  ، A6از روی نیمکت ،حوله و یا بطری و یا هدبند را برای یکی از بازیکنان تیم  Aدر داخل
زمین پرتاب میکند.
ب) فیزیوتراپ تیم  Aاز روی نیمکت چسب پزشکی بازیکن داخل زمین را محکم میکند و یا به پای بازیکن اسپری میزند یا
گردن بازیکن را ماساژ میدهد و غیره...
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تفسیر :در هر دو حالت بازیکن تیم  Aکمک دریافت نکرده است و تاخیری در شروع مجدد بازی ایجاد نشده است .بنابراین
بازیکن( بازیکنان ) تیم  Aنباید تعویض شود A1 .باید  0یا  3پرتاب آزاد خود را انجام دهد.
 7-5مثال B1 :نزدیک به محوطه نیمکت تیم  ، Aبر روی بازیکن شوت کننده  A1خطا میکند ،توپ وارد سبد نمیشود .بعد
از خطا A1 ،در محوطه نیمکت تیمش روی زمین میافتد A6 .از جای خود بلند می شود و کمک میکند تا  A1بر روی پاهایش
بایستد A1.تقریباً کمتر از  15ثانیه آماده بازی میشود.

تفسیر:

 A1نباید تعویض شود ،زیرا کمکی که باعث تاخیری در شروع مجدد بازی شده باشد ،دریافت نکرده است A1 .باید

 0یا  3پرتابش را انجام دهد.
 8-5مثال :به  0 ، A1پرتاب آزاد واگذار میشود ،در حالیکه داور گزارش خود را به میز منشی میدهد A1 ،به سمت محوطه
نیمکت خود در انتهای زمین میرود و درخواست حوله یا بطری آب میکند .یکی از افراد نیمکت به  ، A1حوله یا بطری میدهد.
 A1دستش را خشک میکند و یا آب مینوشد A1 ،تقریباً در کمتر از  15ثانیه آماده بازی میشود.
تفسیر A1 :کمکی که باعث تاخیری در شروع مجدد بازی شده باشد ،دریافت نکرده است A1 .نیازی به تعویض ندارد و باید
 0پرتاب آزاد خود را انجام دهد.
 9-5مثال A1 :توپ را وارد سبد می کند B1 .بازیکن پرتاب کننده به داخل به داور اطالع میدهد که توپ خیس است .داور
بازی را متوقف کرده یک نفر از نیمکت تیم  Bبه داخل زمین آمده و توپ را خشک میکند و یا به  B1حوله میدهد تا توپ را
خشک کند.
تفسیر :در هر دو حالت  B1کمکی که باعث تاخیری در شروع مجدد بازی شده باشد ،دریافت نکرده است B1 .نباید تعویض
شود.داور می بایست توپ را در اختیار تیم  Bقرار دهد و بازی با پرتاب به داخل از پشت خط انتهایی به جز پشت تخته ادامه
یابد.
 01-5مثال A1 :توپ را برای پرتاب به داخل در زمین جلو در اختیار دارد .فیزیوتراپ تیم  Aنیمکت خود را در زمین عقب
ترک میکند و در بیرون زمین بازی چسب پزشکی  A1را محکم میکند.
تفسیر A1 :باید تعویض شود ،زیرا فیزیوتراپ تیم  Aدر خارج از محوطه نیمکت تیم خود به  A1کمک کرده است.
 00-5مثال A1 :توپ را برای پرتاب به داخل در زمین جلو،در اختیار دارد ،فیزیوتراپ تیم  Aنیمکت تیم خود را در زمین
جلو ترک کرده و خارج از زمین بازی چسب پزشکی  A1را محکم میکند.

تفسیر:

فیزیوتراپ تیم  Aدر خارج از محوطه نیمکت تیم به بازیکن  A1کمک کرده است .اگر این کمک طی مدت  15ثانیه

انجام شده باشد،نیاز نیست که  A1تعویض شود .اگر چنانچه بیشتر از  15ثانیه طول بکشد A1 ،باید تعویض شود.
 11-5توضیح :اگر طبق نظر پزشک جابجایی بازیکنی که به طور جدی آسیب دیده خطرناک باشد،هیچ محدودیت زمانی
برای انتقال آن به بیرون از زمین بازی وجود ندارد.
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 11-5مثال :بازیکن  A1به طور جدی آسیب دیده و بازی به مدت  15دقیقه متوقف شده است ،چرا که به نظر پزشک
جابجایی بازیکن از زمین بازی می تواند برای او خطرناک باشد .

تفسیر :زمان مناسب برای انتقال بازیکن آسیب دیده بایستی مطابق با نظر پزشک تعیین گردد .بعد از انجام تعویض ،بازی باید
بدون هیچگونه جریمه ای ادامه پیدا کند.

 14-5توضیح :اگر بازیکنی آسیب دیده است یا خونریزی و یا زخمی باز دارد و نمی تواند بالفاصله به بازی ادامه دهد،
این بازیکن بایستی (بطور تقریبی در مدت  15ثانیه)تعویض شود .چنانچه در همان وقت مرده بازی به هر یک از تیمها ،تایم
استراحت داده شود و بازیکن در طول تایم استراحت بهبود یابد  ،او می تواند به بازی ادامه دهد .به این شرط که سوت
منشی برای تایم استراحت قبل از اینکه داور بازیکن ذخیره را به زمین فراخواند ،به صدا درآمده باشد.
15-5مثال:

بازیکن  A1آسیب دیده و بازی متوقف شده است .از آنجایی که  A1بالفاصله قادر به ادامه بازی نمی باشد،

داور در سوت خود می دمد و عالمت تعویض را نشان می دهد.

یکی از تیمها درخواست تایم استراحت می کند:
الف)

قبل از اینکه بازیکن تعویضی(جایگزین)  A1وارد زمین شود.

ب)

بعد از اینکه بازیکن تعویضی(جایگزین)  A1وارد زمین می شود.

در پایان زمان استراحت به نظر می رسد که  A1بهبود یافته است و درخواست می کند که در بازی بماند.
تفسیر:
الف) اگر  A1در طول تایم استراحت بهبود یابد ،می تواند به بازی ادامه دهد.
ب) با توجه به اینکه بازیکن جایگزین  A1قبل از این وارد زمین شده است .بنابراین  A1نمی تواند دوباره وارد زمین شود،
تا اینکه یک فاز بازی (همراه با کارکردن وقت بازی) سپری شود.
 11-5توضیح:

بازیکنانی که توسط سرمربی برای شروع بازی مشخص شده اند یا بازیکنانی که در بین پرتاب های آزاد

به دلیل آسیب دیدگی معالجه می گردند  ،می توانند تعویض شوند.در چنین مواردی اگر تیم مقابل بخواهد  ،می تواند به
همان تعداد بازیکنان تعویض شده درخواست تعویض نماید.

 17-5مثال :بر روی  A1خطا شده است و  0پرتاب آزاد به  A1داده می شود.بعد از پرتاب اول داور متوجه می شود که A1
خونریزی دارد و  A6جایگزین او می شود و باید پرتاب دوم را انجام دهد.اکنون تیم  Bدرخواست تعویض  0بازیکن را می کند.
تفسیر :تیم  Bمجاز می باشد که فقط یک بازیکن را تعویض کند.
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 18-5مثال :بر روی بازیکن  A1خطا شده است و  0پرتاب آزاد به  A1داده می شود .بعد از پرتاب اول داور متوجه می شود

که  B3خونریزی دارد B6 .جایگزین او می شود .تیم  Aبرای تعویض یک بازیکن درخواست می کند.
تفسیر:

تیم  Aمجاز به تعویض یک بازیکن می باشد.
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ماده  :7سرمربی و کمک مربی اول -وظایف و اختیارات
1-7توضیح  :حداقل  42دقیقه قبل از شروع بازی مطابق برنامه ،هر سرمربی و یا نماینده آن باید فهرست اسامی بازیکنانی

که مجاز به بازی کردن می باشند و شماره متناظر با آنها و همچنین نام کاپیتان ،سرمربی و کمک مربی اول تیم را به منشی
تحویل دهد.

سرمربی مسئول است که از تطابق شماره های فهرست فوق با شماره های روی پیراهن بازیکنان مطمئن شود و هر سرمربی
حداقل  12دقیقه قبل از شروع بازی مطابق برنامه باید اسامی بازیکنان و شماره های متناظر با آنها و همچنین اسامی سرمربی
و کمک مربی اول و کاپیتان را تائید و جدول را امضاء نماید.

1-7مثال  :تیم  Aفهرست اسامی بازیکنان خود را در زمان مقرر به منشی تحویل می دهد .شماره های دو نفر از بازیکنان

با شماره هایی که روی پیراهن آنهاست مطابقت ندارد و یا اینکه اسم یکی از بازیکنان از جدول حذف شده است.این موضوع
کشف می شود:

الف) قبل از شروع بازی
ب) بعد از شروع بازی
تفسیر :الف)
ب)

شماره های اشتباه اصالح می شوند و یا اسم بازیکن بدون اعمال هیچگونه جریمه ای ،به جدول اضافه می شود.

داور ،بازی را در یک زمان مناسب متوقف می کند بطوریکه هیچ کدام از تیمها در وضعیت نامناسب قرار نگیرند .شماره

های اشتباه بدون اعمال هیچگونه جریمه ای اصالح می شوند.هرچند که اسم بازیکن نمی تواند به جدول اضافه شود.
 1-7توضیح:

حداقل  12دقیقه قبل از شروع بازی طبق برنامه ،هر سرمربی باید  5نفر شروع کننده بازی را مشخص

نمایند .منشی باید قبل از شروع بازی بررسی کند و اگر اشتباهی در مورد این  5بازیکن وجود داشته باشد ،نزدیکترین داور

را در اولین فرصت مناسب مطلع نماید .اگر این اشتباه قبل از شروع بازی کشف شود 5 ،نفر شروع کننده بایستی اصالح

شود و چنانچه بعد از شروع بازی کشف شود ،از اشتباه صرف نظر میشود.

4-7مثال :مشخص می شود که یکی از بازیکنان داخل زمین جزء  5نفر بازیکن تعیین شده برای شروع بازی نمیباشد .این

موضوع اتفاق میافتد:

الف) قبل از شروع بازی
ب) بعد از شروع بازی
تفسیر:

شود.

الف) بازیکن مورد نظر باید بدون هیچگونه جریمه ای با یکی از  5بازیکن مشخص شده برای شروع بازی جایگزین

ب) از اشتباه باید صرف نظر شود و بازی بدون هیچ جریمه ای ادامه پیدا کند.
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5-7مثال :سرمربی از منشی می خواهد که برای  5نفر بازیکن شروع کننده اش  ،عالمت " "xکوچک را در برگه امتیازات وارد

کند.

تفسیر :سرمربی باید شخصاً  5نفر بازیکن شروع کننده بازی را با گذاشتن عالمت " "xکوچک کنار شماره بازیکن و در ستون

مربوط به بازیکن داخل زمین در برگه امتیازات مشخص نماید.

 1-7مثال :سرمربی و کمک مربی اول تیم  Aاز بازی اخراج میشوند (دیسکالیفه میشوند).
تفسیر :اگر سرمربی وکمک مربی اول قادر به ادامه کار نباشند ،کاپیتان تیم  Aباید به عنوان سرمربی -بازیکن عمل کند.

صفحه  11از 127

 1ژانویه – 0201ویرایش دوم

ماده  :8زمان بازی ،امتیاز مساوی و وقت های اضافه
1-8توضیح:

زمان اینتروال شروع می شود:

 02دقیقه قبل از شروع بازی مطابق برنامه.



هنگامی که بوق ساعت بازی به نشانه پایان کوارتر یا وقت اضافه به صدا در می آید.



هنگام استفاده از سیستم بازبینی فوری در انتهای یک کوارتر یا وقت اضافه ،بعد از اینکه سرداور تصمیم نهایی



را اعالم کرد.

1-8مثال:

 2.1ثانیه قبل از به صدا درآمدن بوق ساعت بازی برای انتهای کوارتر  B1بر روی  A1که اقدام به شوت کرده،

مرتکب خطا می شود.به  A1دو پرتاب آزاد داده می شود.

تفسیر :سیستم بازبینی فوری در دسترس نمی باشد،داوران با همدیگر مشورت می کنند و تصمیم می گیرند که خطای B1
قبل از به صدا در آمدن بوق ساعت بازی اتفاق افتاده است.پرتاب های آزاد  A1باید بالفاصله اجرا شود.بعد از اجرای پرتاب های

آزاد بازی باید با  2.1ثانیه زمان ادامه یابد.
1-8مثال:
تفسیر:

 A1بعد از به صدا درآمدن بوق پایان کوارتر اقدام به شوت می کند ،که بر روی او خطا می شود .

از خطا می بایست صرف نظر شود  ،چرا که بعد از پایان زمان کوارتر اتفاق افتاده است .مگر اینکه آن خطا غیرورزشی

یا دیسکالیفه باشد و در ادامه کوارتر دیگر و یا وقت اضافه وجود داشته باشد.
4-8مثال :تقریباً همزمان با به صدا در آمدن بوق ساعت بازی در کوارتر اول  B1 ،بر روی  A1که اقدام به شوت کرده است ،
خطا می کند.بعد از به صدا درآمدن بوق پایان بازی  ،توپ از دستان  A1رها شده و وارد سبد می شود.

تفسیر:

اگر که سیستم باز بینی فوری در دسترس باشد  ،داوران برای تصمیم گیری در مورد اینکه خطا قبل از به صدا درآمدن

بوق پایان بازی در کوارتر اول رخ داده است  ،از آن استفاده کنند .اگر زمانیکه خطا اتفاق افتاده  ،ساعت بازی زمان  2:2را نشان

دهد ،از خطای شخصی  B1باید صرف نظر شود و گل  A1پذیرفته نشود.کوارتر اول به پایان رسیده است.بعد از اینکه سرداور
تصمیم نهایی را اعالم می کند ،وقت نگهدار باید به منظور اندازه گیری زمان اینتروال کورنومتر خود را به کار بیاندازد.

اگر زمانیکه خطا اتفاق افتاده  ،ساعت بازی زمانی بیشتر از  2:2را نشان دهد ،گل  A1باید پذیرفته شود .خطای شخصی B1
می بایست اعالم گردد و  A1یک پرتاب آزاد انجام دهد.در زمان اجرای پرتاب آزاد بازیکنان می توانند در مکان های ریباند

قرار بگیرند.ساعت بازی باید زمان باقیمانده را نشان دهد.بازی بعد از آخرین پرتاب آزاد ادامه می یابد.

5-8مثال :تقریباً همزمان با به صدا در آمدن بوق ساعت بازی در کوارتر اول  B1 ،بر روی  A1که اقدام به شوت کرده است
 ،خطا می کند.داوران مطمئن نیستند که خطای  B1قبل از به صدا در آمدن بوق ساعت بازی اتفاق افتاده و آیا باید  0یا  3پرتاب

آزاد باید به  A1داده شود ؟
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تفسیر:

اگر که سیستم باز بینی فوری در دسترس باشد  ،داوران برای تصمیم گیری در مورد اینکه خطا قبل از به صدا درآمدن

بوق پایان بازی در کوارتر اول رخ داده است  ،از آن استفاده کنند .اگر زمانیکه خطا اتفاق افتاده  ،ساعت بازی زمان  2:2را نشان

دهد ،از خطای شخصی  B1باید صرف نظر شود.بعد از اینکه سرداور تصمیم نهایی را اعالم می کند ،وقت نگهدار باید به منظور
اندازه گیری زمان اینتروال کورنومتر خود را به کار بیاندازد.کوارتر دوم با توجه به فلش مالکیت تناوبی شروع خواهد شد.

اگر زمانیکه خطا اتفاق افتاده  ،ساعت بازی زمانی بیشتر از  2:2را نشان دهد ،داوران باید تصمیم بگیرند که  0یا  3پرتاب آزاد به

 A1بدهند .خطای شخصی B1

می بایست اعالم گردد و  0، A1یا 3پرتاب آزاد انجام دهد.در زمان اجرای پرتاب آزاد

بازیکنان می توانند در مکان های ریباند قرار بگیرند.ساعت بازی باید زمان باقیمانده را نشان دهد.بازی بعد از آخرین پرتاب

آزاد ادامه می یابد.

صفحه  13از 127

 1ژانویه – 0201ویرایش دوم

ماده  :9شروع و پایان یک کوارتر ،وقت اضافه یا بازی
1-9توضیح :بازی نباید شروع شود ،مگر اینکه هر کدام از تیمها حداقل  5بازیکن آماده در زمین برای بازی (که مجاز به

بازی کردن می باشند) در اختیار داشته باشند.

 1-9مثال  :در شروع نیمه دوم  ،تیم  Aبه دلیل آسیب دیدگی ،اخراج بازیکنان و ....نمی تواند  5بازیکن که مجاز به بازی

باشند را در زمین داشته باشد .
تفسیر:

محدودیت حضور حداقل  5بازیکن  ،فقط در مورد شروع بازی کاربرد دارد ،تیم  Aمی تواند با کمتر از  5بازیکن به

بازی ادامه دهد.
 1-9مثال :

بازیکن  A1نزدیک به انتهای بازی مرتکب پنجمین خطای شخصی می شود و بازی را ترک می کند.تیم  Aبا 4

بازیکن به بازی ادامه می دهد ،چرا که بازیکن تعویضی ندارد .در حالی که تیم  Bبا  15امتیاز از تیم  Aجلو می باشد  ،در یک

بازی جوانمردانه نمایشی سرمربی تیم  Bمی خواهد که یکی از بازیکنان تیمش را از زمین بیرون بیاورد ،به این منظور که بازی

را با  4بازیکن ادامه دهد.
تفسیر:

درخواست سرمربی تیم  Bبرای بازی با کمتر از 5بازیکن بایستی رد شود.تا زمانیکه تیمی بازیکن تعویضی به تعداد

کافی دارد  5 ،بازیکن باید در زمین بازی حضور داشته باشند.

 4-9توضیح :

قانون شماره  9سبدی را که تیم باید از آن دفاع و به آن حمله کند ،مشخص می نماید .اگر هر دو تیم در

آغاز یکی از کوارترها با سر درگمی ( سهوی و غیر عمد) به سبدهای اشتباه حمله یا از سبدهای اشتباه دفاع کنند ،این
وضعیت باید به محض کشف آن اصالح گردد ،بدون اینکه هیچ کدام از تیمها را در وضعیت نامناسبی قرار دهد .هرگونه امتیاز

کسب شده  ،زمان سپری شده ،خطاهای گرفته شده و غیره  ....قبل از توقف بازی معتبر و قابل قبول خواهد بود.

 5-9مثال:

بعد از شروع بازی داوران متوجه می شوند که هر دو تیم در جهت اشتباه بازی می کنند.

تفسیر :بازی باید در اولین فرصت ممکن متوقف شود بدون اینکه هیچ یک از تیمها در وضعیت نامناسبی قرار گیرند .تیمها باید

سبدها را عوض کنند و بازی در زمین مقابل طبق نزدیکترین مکانی که متوقف شده بود ،ادامه پیدا کند.
 1-9توضیح :

بازی باید با جامپ بال در دایره مرکزی آغاز شود.

 7-9مثال :در اینتروال تایم قبل از شروع بازی  A1،با یک خطای فنی جریمه می شود.قبل از شروع بازی سرمربی تیم ،B

بازیکن  B6را برای اجرای پرتاب آزاد مشخص می کند.بازیکن  B6جزء  5نفر شروع کننده بازی نمی باشد.
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تفسیر:

یکی از  5نفر بازیکن شروع کننده تیم ، Bباید پرتاب آزاد بدون ریباند را انجام دهد .قبل از شروع بازی  ،تعویض

نمی تواند انجام شود .بازی باید با جامپ بال آغاز گردد.

 8-9مثال:

می شود.

در اینتروال تایم قبل از شروع بازی،یکی از بازیکنان تیم  Aمرتکب خطای غیر ورزشی بر روی بازیکن تیم B

تفسیر :قبل از شروع بازی آن بازیکن تیم  Bمی تواند  0،پرتاب آزاد را انجام دهد .اگر آن بازیکن جزء  5نفر شروع کننده بازی

باشد ،باید در زمین بازی باقی بماند.

اگر آن بازیکن جزء  5نفر شروع کننده بازی نباشد ،نباید در زمین بازی بماند و یکی از  5نفر شروع کننده باید جایگزین او

شود.بازی باید با جامپ بال آغاز گردد.
 9-9توضیح :

اگر در اینتروال تایم قبل از شروع بازی ،بازیکنی که به عنوان یکی از  5نفر شروع کننده مشخص شده

است قادر به شروع بازی نباشد ،او باید با بازیکن دیگری جایگزین شود.در چنین مواردی تیم مقابل اگر بخواهد مجاز خواهد
بود یکی از بازیکنان شروع کننده بازی را تعویض کند.

 11-9مثال :در  7دقیقه زمان اینتروال تایم قبل از شروع بازی A1 ،آسیب میبیند A1 .یکی از  5بازیکن شروع کننده بازی
میباشد.
تفسیر A1 :باید با یکی دیگر از بازیکنان تیم  Aجایگزین شود.در چنین مواردی اگر تیم  Bبخواهد مجاز به جایگزین کردن
یکی از  5بازیکن شروع کننده خود میباشد.
 11-9مثال :در زمان  4دقیقه مانده از اینتروال تایم قبل از شروع بازی A1 ،از بازی اخراج میشود (دیسکالیفه میشود)A1.
یکی از  5بازیکن شروع کننده بازی است.
تفسیر A1 :باید با یکی از بازیکنان تیم  Aجایگزین شود .در چنین مواردی تیم مقابل اگر بخواهد مجاز خواهد بود یکی از 5
بازیکن شروع کننده خود را تعویض نماید.

صفحه  15از 127

 1ژانویه – 0201ویرایش دوم

ماده  :01وضعیت توپ
 1-11توضیح  :هنگامی که یک بازیکن از تیم مدافع بر روی هر یک از بازیکنان تیم حریف که یکی از آنها اقدام به شوت
کرده  ،مرتکب خطا شود و آن بازیکن شوت خود را با یک حرکت پیوسته که پیش از وقوع خطا شروع شده بود  ،تمام
کند،توپ نمی میرد و اگر گل شود ،پذیرفته می شود .این توضیح زمانی که هر بازیکن ،سرمربی ،کمک مربی اول ،بازیکن
5خطا یا همراهان تیم مدافع با خطای فنی جریمه شوند ،نیز کاربرد دارد.
1-11مثال :بازیکن  A1اقدام به شوت کرده است که  B2بر روی  A2مرتکب خطا می شود.این سومین خطای تیم  Bدر این

کوارتر می باشد A1 .شوت خود را با یک حرکت پیوسته که قبل از خطای  B2شروع کرده بود  ،تمام می کند.

تفسیر :اگر توپ وارد سبد شود ،گل باید قبول شود.بازی با پرتاب به داخل توسط تیم Aو از نزدیکترین جایی که برای خطا
متوقف شده بود ادامه می یابد.

1-11مثال :بازیکن  A1اقدام به شوت کرده است که  B2بر روی  A2مرتکب خطا می شود.این پنجمین خطای تیم  Bدر این

کوارتر می باشد A1 .شوت خود را با یک حرکت پیوسته که قبل از خطای  B2شروع کرده بود  ،تمام می کند

تفسیر :اگر توپ وارد سبد شود ،گل باید قبول شود A2 .باید  0پرتاب آزاد را انجام دهد.بازی همانند آخرین پرتاب آزاد معمولی

ادامه می یابد.

4-11مثال :بازیکن  A1اقدام به شوت کرده است که خطای  A2بر روی  B2اعالم می شود  A1 .شوت خود را با یک حرکت

پیوسته که قبل از خطای  A2شروع کرده بود  ،تمام می کند.

تفسیر :زمانیکه  A2مرتکب خطای حمله می شود  ،توپ می میرد .اگر توپ وارد سبد شود ،گل قبول نخواهد شد.صرف نظر

از تعداد خطاهای تیم Aدر این کوارتر ،بازی با پرتاب به داخل توسط تیم Bو از نزدیکترین جایی که برای خطا متوقف شده بود

ادامه می یابد.
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ماده :11جامپ بال و مالکیت تناوبی
 1-11توضیح  :تیمی که بعد از جامپ بال شروع بازی کنترل توپ زنده را در داخل زمین بدست نمی آورد ،درجامپ بال

بعدی توپ برای پرتاب به داخل از نزدیکترین نقطه وقوع جامپ بال به آن تیم واگذار می شود.
1-11مثال 0 :دقیقه مانده به شروع بازی A1 ،خطای فنی دریافت میکند.

تفسیر :یکی از 5بازیکن شروع کننده باید یک پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد .با توجه به اینکه بازی هنوز شروع نشده ،از
فلش مالکیت تناوبی نمیتوان استفاده کرد .بازی باید با جامپ بال شروع شود.
 1-11مثال :سرداور توپ را برای اجرای جامپ بال ابتدای بازی به باال پرتاب می کند .بالفاصله بعد از لمس قانونی توپ توسط

جامپ بال کننده : A1
الف)
ب)

یک وضعیت توپ مشترک ( )Held ballبین  B2و  A2اعالم می شود.
یک خطای طرفین بین  B2و  A2اعالم می شود.

تفسیر :در هر دو مورد،تا زمانی که کنترل توپ زنده در داخل زمین مشخص نشده است ،داوران نمی توانند از فلش مالکیت
تناوبی استفاده نمایند .سرداور باید یک جامپ بال دیگر در دایره مرکزی زمین بین  B2و  A2اجرا کند .هر مقدار زمانی که پس

از لمس قانونی توپ و قبل از اعالم توپ مشترک یا خطای طرفین  ،از ساعت بازی سپری شده است ،باید به همان صورت باقی

بماند.

4-11مثال :سرداور برای جامپ بال ابتدای بازی توپ را به باال پرتاب میکند .بالفاصله بعد از لمس قانونی توپ توسط بازیکن
جامپ بال زننده  ، B1توپ مستقیماً به خارج از زمین بازی میرود .بعد از پرتاب به داخل تیم :A
الف :یک توپ مشترک بین  B2و  A2اتفاق میافتد.
ب :یک خطای طرفین بین  B2و  A2اتفاق میافتد.
تفسیر :در هر دو حالت  ،زمانیکه هنوز کنترل توپ زنده در زمین بازی مشخص نشده است ،داور نباید فلش مالکیت تناوبی را
اجرا کند .سرداور باید یک جامپ بال دیگر در دایره مرکزی بین  B2و  A2اجرا کند .بعد از جامپ بال تیمی که مالکیت توپ زنده
را در زمین بازی به دست نیاورد اولین مالکیت تناوبی را از نزدیکترین جایی که جامپ بال بعدی اتفاق بیفتد در اختیار میگیرد.
5-11مثال :سرداور توپ را در جامپ بال ابتدای بازی به باال پرتاب میکند .بالفاصله بعد از لمس قانونی توپ توسط بازیکن
جامپ بال زننده : A1
الف) توپ مستقیم به خارج از زمین میرود.
ب) قبل از اینکه توپ با زمین برخورد کند یا یکی از بازیکنان غیر جامپ بال زننده را لمس کند ،بازیکن  A1توپ را میگیرد.
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تفسیر :در هر دو حالت به دلیل تخلف  ، A1توپ برای پرتاب به داخل به تیم  Bواگذار میشود .اگر پرتاب به داخل از زمین

عقب تیم  Bانجام شود 04 ،ثانیه و چنانچه از زمین جلو اجرا شود  14ثانیه زمان دارد.بعد از پرتاب به داخل تیمی که کنترل توپ
زنده را در زمین بازی بدست نیاورد ،اولین مالکیت تناوبی در نزدیکترین محل به وقوع جامپ بال بعدی به آن تیم داده خواهد

شد.

1-11مثال :سرداور توپ را برای جامپ بال ابتدای بازی پرتاب میکند .بالفاصله بعد از اینکه توپ به صورت قانونی توسط
جامپ بال زننده A1 ،لمس شده B1 ،خطای فنی دریافت میکند.
تفسیر :یکی از بازیکنان تیم  Aباید 1پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد .به محض اینکه بازیکن تیم  Aتوپ را برای پرتاب آزاد
دریافت میکند ،جهت تعیین فلش مالکیت تناوبی برای تیم  Bقرار میگیرد .بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم  Bتحت
مالکیت تناوبی ،از نزدیکترین جایی که خطای فنی رخ داده ادامه یابد.
اگر پرتاب به داخل از زمین عقب تیم  Bباشد ،به تیم  Bباید  04ثانیه و چنانچه پرتاب به داخل از زمین جلو باشد ،به تیم  Bباید
 14ثانیه زمان داده شود.
7-11مثال :سرداور توپ را برای جامپ بال ابتدای بازی پرتاب میکند .بالفاصله بعد از اینکه توپ به صورت قانونی توسط
جامپ بال زننده A1 ،لمس شد A2 ،بر روی  B2مرتکب خطای غیرورزشی میشود.
تفسیر B2 :باید  0پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد .به محض اینکه  B2توپ را برای پرتاب آزاد اول دریافت میکند ،جهت
فلش مالکیت تناوبی باید برای تیم  Aتعیین گردد .بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم  Bدر زمین جلو از محل خط پرتاب به
داخل ادامه یابد(.به عنوان قسمتی از جریمه خطای غیرورزشی) .تیم  14 ، Bثانیه زمان دارد.
8-11مثال :تیم  Bبا توجه به قانون مالکیت تناوبی پرتاب به داخل را در اختیار خواهد داشت .یکی از داوران و یا منشی
مرتکب اشتباه شده و توپ را در اختیار تیم  Aبرای پرتاب به داخل قرار می دهند.

تفسیر:

به محض اینکه توپ بازیکنی را لمس کند و یا بطور قانونی توسط بازیکنی لمس شود ،اشتباه دیگر قابل اصالح

نمی باشد .به هر حال تیم  Bفرصت پرتاب مالکیت تناوبی خود را با توجه به اشتباه از دست نخواهد داد و مالکیت تناوبی بعدی
را در اختیار خواهد داشت.

9-11مثال:

همزمان با بوق پایان بازی در کوارتر اول  B1بر روی  A1مرتکب خطا می شود و خطای غیر ورزشی اعالم

می گردد.داوران تصمیم می گیرند که خطای  B1بعد از به صدا درآمدن بوق ساعت بازی اتفاق افتاده است.باتوجه به مالکیت

تناوبی ،تیم Aشروع کننده کوارتر دوم می باشد.

تفسیر :خطای غیر ورزشی در زمان اینتروال انجام شده است.بعد از سپری شدن  0دقیقه اینتروال  A1باید بدون حضور هیچ

بازیکنی در منطقه ریباند 0 ،پرتاب آزاد را انجام دهد .بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم  Aاز محل خط پرتاب به داخل و در
زمین جلو و با  14ثانیه از  04ثانیه ادامه پیدا کند .تیم  Aحق استفاده از مالکیت تناوبی در موقعیت جامپ بال بعدی را از دست

نخواهند داد A1.باید تا فرصت بعدی تعویض داخل زمین باقی بماند.
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11-11مثال :بالفاصله بعد از اینکه بوق پایان بازی در کوارتر سوم به صدا در می آید  B1 ،با خطای فنی جریمه می شود .تیم

 Aحق استفاده از مالکیت تناوبی را برای شروع کوارتر چهارم در اختیار دارد.

تفسیر :یکی از بازیکنان تیم Aباید  1پرتاب آزاد را بدون ریباند و قبل از شروع کوارتر چهارم انجام دهد.کوارتر چهارم با پرتاب

به داخل توسط تیم  Aاز امتداد خط مرکزی روبروی میز منشی شروع می شود.تیم  04 Aثانیه زمان در اختیار دارد.

11-11مثال A1 :در حالیکه توپ در دستش می باشد ،به هوا می پرد و  B1به صورت قانونی او را بالک می کند .هر دو بازیکن
درحالیکه یک یا دو دست خود را محکم بر روی توپ گذاشته اند ،به زمین فرود می آیند .

تفسیر :این یک وضعیت جامپ بال می باشد.
11-11مثال A1 :و  B1در هوا هستند و دست هایشان محکم بر روی توپ می باشد.بعد از برگشت به زمین  A1با یک پا بر
روی خط اوت فرود می آید.

تفسیر :این یک وضعیت جامپ بال می باشد.
11-11مثال A1 :با توپ از زمین جلویی می پرد و  B1به صورت قانونی او را بالک می کند .هر دو بازیکن درحالیکه یک یا
دو دست خود را محکم بر روی توپ گذاشته اند به زمین فرود می آیند  ،یک پای  A1در زمین عقب می باشد.
تفسیر :این یک وضعیت جامپ بال می باشد.
14-11مثال :سرداور توپ را برای اجرای جامپ بال شروع بازی به هوا پرتاب می کند.قبل از اینکه توپ به نقطه اوجش برسد ،

توسط  A1بازیکن جامپ بال زننده لمس می شود.

تفسیر A1 :مرتکب تخلف جامپ بال شده است .به تیم  Bیک پرتاب به داخل در زمین جلو و نزدیک به خط مرکزی و محل
وقوع تخلف داده می شود  .تیم 14 ، Bثانیه زمان برای شوت در اختیار دارد.

15-11مثال :سرداور توپ را برای اجرای جامپ بال شروع بازی به هوا پرتاب می کند.قبل از اینکه توپ به صورت قانونی زده

شود  A2 ،بازیکن غیر جامپ بال زننده،
الف) از زمین عقب

ب ) از زمین جلو ،وارد دایره مرکزی می شود.
تفسیر :در هر دو مورد A2 ،مرتکب تخلف جامپ بال شده است .به تیم  Bیک پرتاب به داخل ،نزدیک به خط مرکزی و محل
وقوع تخلف داده می شود .

الف ) در زمین جلو با  14ثانیه زمان .
ب ) در زمین عقب با  04ثانیه زمان.
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11-11توضیح  :هر زمان که توپ زنده (به غیر از مابین پرتابهای آزاد و جریمه خطایی که مالکیت توپ بخشی از آن

می باشد) بین حلقه و تخته گیر کند ،وضعیت جامپ بال بوجود آمده و از مالکیت تناوبی استفاده میشود .اگر در نتیجه
مالکیت تناوبی پرتاب به داخل به تیم مهاجم داده شود  ،دستگاه  04ثانیه به  14ثانیه ریست می شود و اگر پرتاب به داخل

به تیم مدافع واگذار شود  ،یک  04ثانیه جدید داده می شود .

17-11مثال :در نتیجه اقدام به شوت توسط، A1توپ بین حلقه و تخته گیر میکند.
الف ) تیم A
ب) تیم  ، Bطبق مالکیت تناوبی پرتاب به داخل را باید انجام دهد.
تفسیر :بعد از پرتاب به داخل از خط انتهایی
الف )تیم  14 ، Aثانیه زمان
ب ) تیم  04 ، Bثانیه زمان در اختیار خواهد داشت.
18-11مثال :توپ در نتیجه اقدام به شوت توسط  A1در هوا میباشد که زمان  04ثانیه تمام می شود و بوق دستگاه  04ثانیه

به صدا در میآید و سپس توپ بین حلقه و تخته گیر میکند .تیم  Aمالکیت توپ را طبق مالکیت تناوبی در اختیار دارد.

تفسیر :این یک وضعیت جامپ بال می باشد.بعد از پرتاب به داخل از خط انتهایی تیم  Aفقط  14ثانیه زمان در اختیار دارد.
19-11مثال :خطای غیر ورزشی  B1بر روی  A1که اقدام به شوت  0امتیازی کرده است ،اعالم می شود.در آخرین پرتاب

آزاد:

الف) توپ بین حلقه و تخته گیر می کند.
ب) A1در حالیکه توپ را برای شوت رها می کند ،پای او خط پرتاب آزاد را لمس می کند.
ج) توپ به حلقه نمی رسد .
تفسیر:

در همه موارد پرتاب آزاد ناموفق در نظر گرفته می شود و بازی بایستی با پرتاب به داخل توسط تیم  Aدر زمین جلو

،از محل خط پرتاب به داخل و با  14ثانیه ادامه داده شود.

11-11مثال :بعد از پرتاب به داخل  A1برای شروع کوارتر دوم و از امتداد خط مرکزی  ،توپ در زمین جلو تیم  Aبین تخته
و حلقه گیر می کند.

تفسیر :این یک وضعیت جامپ بال می باشد.جهت فلش مالکیت تناوبی باید فوراً برای تیم  Bتغییر کند.بازی باید توسط تیم

 Bبا پرتاب به داخل از خط انتهایی نزدیک به تخته و با یک  04ثانیه جدید ادامه پیدا کند.
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11-11مثال :مالکیت تناوبی برای تیم  Aمی باشد.در اینتروال تایم بعد از کوارتر اول  B1،مرتکب خطای غیر ورزشی بر روی

 A1می شود 0، A1.پرتاب آزاد بدون ریباند انجام می دهد.بازی در کوارتر دوم با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل

در زمین جلو تیم  Aادامه می یابد.جهت فلش مالکیت تناوبی برای تیم  Aبدون تغییر می ماند.بعد از پرتاب به داخل توپ در

زمین جلو تیم ، Aبین تخته و حلقه گیر می کند.

تفسیر :این یک وضعیت جامپ بال می باشد .با توجه به مالکیت تناوبی بازی باید توسط تیم  Aبا پرتاب به داخل از خط انتهایی
در زمین جلو ،به استثنای پشت تخته و با  14ثانیه ادامه پیدا کند.به محض اینکه پرتاب به داخل انجام شد جهت فلش مالکیت

تناوبی باید تغییر کند.

 11-11توضیح :زمانی که یک بازیکن یا بیشتر از هر دو تیم ،یک یا دو دست خود را محکم بر روی توپ بگذارند و هیچ
کدام نتوانند کنترل توپ را بدون خشونت بدست آورند،یک وضعیت توپ مشترک اتفاق می افتد.
11-11مثال A1 :توپ را در اختیار دارد و به قصد کسب امتیاز به سمت حلقه حرکت می کند .در این لحظه  B1دست خود
را محکم بر روی توپ قرار می دهد و سپس  A1قدم های بیشتری نسبت به آنچه قانون تراولینگ مجاز اعالم کرده است،

بر می دارد.

این یک وضعیت جامپ بال می باشد.

تفسیر:

 14-11توضیح:

چنانچه تیمی که پرتاب به داخل در نتیجه مالکیت تناوبی در اختیار داشته باشد و مرتکب تخلف

شود،مالکیت تناوبی را از دست خواهد داد.
15-11مثال :ساعت بازی  4:17مانده به پایان بازی در کوارتر سوم را نشان می دهد  .در پرتاب به داخل در نتیجه مالکیت

تناوبی:

الف)  A1بازیکن پرتاب کننده به داخل در حالیکه هنوز توپ را در دست (دستانش ) دارد به داخل زمین قدم می گذارد.
ب)

 A2قبل از اینکه توپ برای پرتاب به داخل رها شود  ،دستش (دستانش ) خط اوت را قطع می کند و توپ را دریافت

می کند.

ج)  A1بازیکن پرتاب کننده به داخل،مرتکب تخلف  5ثانیه می شود.
تفسیر :در تمامی موارد باال A1 ،یا  A2مرتکب تخلف شده است.توپ برای پرتاب به داخل از محل اصلی وقوع تخلف به تیم

 Bداده می شود و جهت فلش مالکیت تناوبی باید بالفاصله معکوس شود.
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ماده  :11چگونه با توپ بازی می شود
1-11توضیح :در طول بازی توپ با دست (دستان) بازی می شود.قرار دادن توپ بین پاها  ،به منظور گول زدن در پاس
تخلف می باشد.

1-11مثال A1 :دریبلش را تمام می کند.قبل از اینکه توپ را پاس بدهد یا شوت کند ،به منظور گول زدن آن را بین پاهایش

قرار می دهد.
تفسیر:

این تخلف لمس عمدی توپ با پا توسط  A1می باشد.

1-11توضیح :افزایش قد و یا دسترسی بازیکنان مجاز نمی باشد .بلند کردن(باال بردن) هم تیمی برای بازی با توپ تخلف
می باشد.

4-11مثال A1 :در زیر سبد حریف هم تیمی خود  A2را بغل می کند و باال می برد A3 .به  A2پاس می دهد و او توپ را
به داخل سبد حریف دانک می کند.

تفسیر :این حرکت تخلف است.گل پذیرفته نمی شود .بازی توسط تیم  Bبا پرتاب به داخل از امتداد خط پرتاب آزاد ادامه

می یابد.
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ماده  :14کنترل توپ
1-14توضیح :کنترل تیمی زمانی شروع می شود که یک بازیکن از آن تیم کنترل توپ زنده را با نگه داشتن و یا دریبل
کردن ،در اختیار داشته باشد یا توپ زنده برای پرتاب به داخل یا پرتاب آزاد در دستانش قرار گرفته باشد.

1-14مثال :صرف نظر از اینکه زمان بازی متوقف باشد یا خیر  ،به قضاوت داور بازیکن به طور عمدی در گرفتن توپ تأخیر
ایجاد می کند.
تفسیر:

زمانی که داور توپ را در نزدیکترین نقطه به پرتاب از اوت و یا خط پرتاب آزاد بر روی زمین قرار دهد  ،توپ زنده و

کنترل تیمی شروع می شود.

1-14مثال :تیم  Aکنترل توپ را برای مدت  15ثانیه در اختیار دارد  A1تالش می کند توپ را به  A2پاس دهد ،توپ به

سمت خط اوت می رود  B1 .تالش می کند تا توپ را بگیرد و از زمین بازی به باالی خط اوت می پرد.در حالیکه  B1هنوز در

هواست :

الف) با یک دست یا دو دست به توپ ضربه می زند،
ب) توپ را با هر دو دست گرفته یا توپ در یک دستش قرار می گیرد،
و توپ به زمین بازی بر می گردد ،جایی که  A2توپ را می گیرد.
تفسیر:
الف) تیم  Aکنترل توپ را همچنان در اختیار دارد  04.ثانیه برای تیم  Aباید ادامه پیدا کند.
ب) تیم  Bکنترل توپ را توسط  B1به دست آورده بود.تیم  Aمجدد کنترل توپ را توسط  A2بدست می آورد04 .ثانیه

جدید باید به تیم  Aداده شود.
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ماده  :15بازیکن در حال شوت
1-15توضیح:

اقدام به شوت زمانی آغاز میشود که به تشخیص داور ،بازیکن توپ را به سمت باال و حلقه حریف حرکت

دهد.
1-15مثال A1 :در نفوذ خود به سمت سبد ،با هر دو پا روی زمین بدون حرکت دادن توپ به سمت باال به صورت قانونی
متوقف میشود .در این زمان  B1برروی  A1مرتکب خطا میشود.

تفسیر:

با توجه به اینکه  A1توپ را به سمت باال و سبد حرکت نداده ،خطای  B1برروی بازیکن در حال شوت در نظر گرفته

نمیشود.
1-15توضیح:

اقدام به شوت در یک حرکت پیوسته زمانی آغاز میشود که توپ پس از پایان دریبل و یا دریافت توپ

در هوا در دست (یا دستان) بازیکن قرار گیرد و به تشخیص داور بازیکن حرکت شوت خود را با رها کردن توپ برای گل
ادامه میدهد.
4-15مثال:

 A1در حرکت به سوی سبد دریبل خود را تمام میکند و در یک حرکت پیوسته اقدام به شوت میکند .در این

زمان  B1برروی A1مرتکب خطا میشود .توپ وارد سبد نمیشود.
تفسیر B1 :برروی بازیکن در حال شوت مرتکب خطا شده است A1 .باید  0پرتاب آزاد انجام دهد .بازی بطور معمولی بعد از
آخرین پرتاب آزاد ادامه مییابد.
5-15مثال A1 :از منطقه  3امتیازی اقدام به شوت میکند ،قبل از اینکه هر دو پای بازیکن  A1به زمین برگردد B1 ،برروی
او مرتکب خطا میشود .توپ وارد سبد نمیشود.
تفسیر :تا زمانیکه هر دو پای  A1به زمین برنگشته ،او بازیکن در حال شوت محسوب میشود A1 .باید  3پرتاب آزاد انجام
دهد .بازی به طور معمولی بعد از آخرین پرتاب آزاد ادامه مییابد.
1-15توضیح:

وقتی بازیکنی که در حال شوت می باشد و بعد از اینکه بر روی او خطا شد،توپ را به هم تیمی خود

پاس می دهد آن بازیکن دیگر در حال شوت در نظر گرفته نمی شود.
7-15مثال :در طی اقدام به شوت  A1توپ را در هر دو دستش دارد که توسط  B1بر روی او خطا می شود.این سومین خطای
تیم  Bدر این کوارتر می باشد .بعد از خطا A1 ،توپ را به  A2پاس می دهد.

تفسیر :زمانیکه  A1توپ را به  A2پاس می دهد ،اقدام به شوت تمام می شود.بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم  Aاز

نزدیکترین محل به وقوع خطا ادامه یابد.
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8-15توضیح:

اگر برروی بازیکن در حال شوت خطا شود  ،بعد از آن تخلف تراولینگ انجام دهد و توپ وارد سبد شود

،گل مورد قبول نیست و  0یا  3پرتاب آزاد باید به او داده شود.
9-15مثال :در حالیکه توپ در دست  A1می باشد به منظور گل  0امتیازی به سمت سبد نفوذ می کند B1 .بر روی او خطا
می کند.سپس  A1تخلف تراولینگ می کند.توپ وارد سبد می شود.

تفسیر :گل  A1مورد قبول نیست 0.یا  3پرتاب آزاد به او داده می شود.
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ماده  :06گل ،زمانی که به ثمر می رسد و ارزش آن
1-11توضیح :ارزش گل به واسطه جایی از زمین بازی که شوت از آنجا رها شده است  ،مشخص می شود.گلی که از منطقه

 0امتیازی رها شده  0 ،امتیاز و گلی که از منطقه  3امتیازی رها شده است 3 ،امتیاز به حساب می آید.گل زمانی به تیم
حمله کننده اعطاء می شود ،که توپ وارد حلقه حریف شده باشد.

1-11مثال A1 :توپ را برای شوت از منطقه  3امتیازی رها می کند.توپ در قوس صعودی توسط یک بازیکن که در منطقه

 0امتیازی تیم  Aقرار دارد ،به طور قانونی لمس می گردد.سپس توپ وارد سبد می شود.

تفسیر :به دلیل اینکه  A1شوت را از منطقه  3امتیازی رها کرده است  ،بایستی  3امتیاز برای  A1ثبت شود .
1-11مثال A1 :توپ را برای شوت از منطقه  0امتیازی رها می کند.توپ در قوس صعودی توسط  B1که از منطقه  3امتیازی
تیم  Aپریده است ،به طور قانونی لمس می گردد .توپ وارد سبد می شود.

تفسیر :بایستی  0امتیاز برای  A1ثبت شود  ،چرا که  A1شوت را از منطقه  0امتیازی رها کرده است.
4-11توضیح :اگر توپ وارد سبد حریف شود،ارزش گل بواسطه جایی تعیین می شود که توپ از آنجا رها شده است.
توپ ممکن است مستقیم وارد سبد شود یا در نتیجه پاس ،قبل از ورود به سبد توسط هر بازیکنی لمس شده یا زمین را

لمس کند.

5-11مثال A1 :توپ را از منطقه  3امتیاز ی پاس می دهد و توپ مستقیم وارد سبد می شود.
تفسیر:

از آنجائیکه  A1توپ را از منطقه  3امتیازی پاس داده است ،به تیم  Aبایستی  3امتیاز داده شود .

1-11مثال A1 :توپ را از منطقه  3امتیاز ی پاس می دهد و توپ قبل از ورود به سبد ،توسط هر بازیکنی لمس می شود یا
زمین را لمس می کند.

الف) در منطقه  0امتیازی تیم ،Aیا
ب) در منطقه  3امتیازی تیم ،A
تفسیر:

در هر دو حالت بایستی  3امتیاز برای  A1ثبت شود.

7-11مثال A1 :اقدام به شوت  3امتیازی میکند .بعد از رها شدن توپ از دست  ، A1توپ منطقه  0امتیازی تیم  Aرا لمس
میکند و وارد سبد میشود.
تفسیر :به دلیل اینکه توپ از منطقه  3امتیازی رها شده ،شوت  A1باید  3امتیاز محسوب گردد.بازی باید به طور معمولی
بعد از اینکه توپ وارد سبد شد ادامه یابد.
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8-11مثال A1 :در حال شوت از منطقه  3امتیازی میباشد که  B1برروی او خطا میکند .توپ زمین بازی را لمس میکند و
وارد سبد میشود.

تفسیر :گل نباید پذیرفته شود .زمانیکه توپ زمین بازی را لمس میکند اقدام به شوت تمام میشود و بالفاصله بعد از اینکه
داور در سوت خود میدمد ،توپ میمیرد .به  A1باید  3پرتاب آزاد داده شود.

9-11مثال A1 :اقدام به شوت  3امتیازی میکند .بعد از اینکه توپ از دست  A1رها شد ،بوق ساعت بازی برای پایان کوارتر
به صدا درمیآید .توپ زمین بازی را لمس میکند و سپس وارد سبد میشود.
تفسیر :گل  A1قبول نمیشود .زمانیکه توپ زمین بازی را لمس میکند ،شوت تمام میشود .با توجه به اینکه ،با صدای بوق
ساعت بازی برای پایان کوارتر ،توپ میمیرد توپ دیگر در موقعیت شوت در نظر گرفته نمیشود.
11-11توضیح :در موقعیت پرتاب به داخل یا ریباند بعد از آخرین پرتاب آزاد ،بین لمس توپ توسط یکی از بازیکنان

داخل زمین و رها شدن توپ از دست آن بازیکن برای شوت همیشه یک فاصله زمانی وجود دارد .این مسئله بویژه در

نزدیکی پایان کوارتر یا وقت اضافه از اهمیت زیادی برخوردار است .بایستی حداقل زمان برای انجام چنین شوتی قبل از
اتمام زمان بازی وجود داشته باشد .اگر 2.3ثانیه بر روی ساعت بازی یا دستگاه  04ثانیه نشان داده میشود ،این وظیفه

داوران میباشد که تعیین نمایندتوپ از دست بازیکن شوت کننده قبل از به صدا در آمدن بوق ساعت بازی (یا دستگاه 04
ثانیه )برای خاتمه کوارتر یا وقت اضافه رها شده است .اما اگر  2.0یا  2.1ثانیه بر روی ساعت بازی یا دستگاه  04ثانیه نشان

داده میشود ،تنها نوع گل قابل قبول توسط بازیکنی که در هوا میباشد ،والیبالی زدن یا دانک (اسپک) مستقیم توپ

میباشد.

11-11مثال :به تیم  Aپرتاب به داخل داده میشود:
الف ) سه دهم ثانیه
ب ) دو دهم یا یک دهم ثانیه
بر روی ساعت بازی یا دستگاه  04ثانیه نشان داده میشود.
تفسیر:

(الف) اگر اقدام به شوت انجام شود و بوق ساعت بازی یا دستگاه  04ثانیه برای خاتمه کوارتر یا وقت اضافه در حین

شوت به صدا در آید ،وظیفه داوران میباشد که تشخیص دهند که توپ قبل از به صدا درآمدن بوق ساعت بازی یا دستگاه 04
ثانیه برای خاتمه کوارتر یا وقت اضافه رها شده است .

(ب) تنها در صورتی گل پذیرفته میشود که بعد از پاس به داخل ،زمانی که توپ درهوا میباشد به آن به شکل والیبالی به سمت

سبد ضربه زده شود و یا مستقیم دانک شده باشد.

11-11مثال A1 :در پایان کوارتر توپ را در سبد دانک میکند .زمانیکه ساعت بازی 2:2را نشان میدهد توپ هنوز در تماس
دست (دستان)  A1میباشد.
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تفسیر :گل قبول نمی باشد .زمانیکه بوق ساعت بازی برای پایان کوارتر به صدا درآمده بود ،توپ در تماس با دست (دستان)
 A1بوده است.
11-11توضیح :گل زمانی به ثمر می رسد که توپ زنده از باال وارد سبد شود و در آن باقی بماند یا از آن به طور کامل رد

شود.زمانیکه:

(الف) تیم مدافع در هر زمان از بازی بعد از به ثمر رسیدن گل درخواست تایم استراحت کند.
(ب) ساعت بازی  0دقیقه یا کمتر را در کوارتر چهارم یا وقت اضافه نشان می دهد .همانطور که در شکل نشان داده
می شود ساعت بازی به محض اینکه توپ از سبد عبور کرد ،باید متوقف شود.

توقف ساعت بازی شکل :2زمانیکه گل به ثمر می رسد.

14-11مثال :در شروع کوارتر دوم  ،در حالیکه تیم  Aاز حلقه خود دفاع می کند B1 ،اشتباهی به سمت سبد خود دریبل

کرده و توپ را وارد سبد می کند.
تفسیر:

باید  0امتیاز به کاپیتان داخل زمین تیم  Aداده شود.

15-11مثال A1 :اقدام به شوت می کند.در حالیکه توپ درون سبد می باشد ولی هنوز کامل ازآن عبور نکرده است B1 ،توپ
را لمس می کند.
تفسیر:

این تخلف تداخل  B1می باشد.گل  0یا  3امتیازی باید پذیرفته شود.
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ماده  :17پرتاب به داخل
 1-17توضیح :قبل از اینکه بازیکن پرتاب کننده توپ را برای پرتاب به داخل رها کند ،ممکن است که حرکت پرتاب به

داخل باعث شود تا دست (دستهای) بازیکن همراه با توپ از باالی خط اوت عبور کند .در چنین وضعیت هایی  ،وظیفه

بازیکن مدافع این است که از تداخل در پرتاب به وسیله لمس توپ زمانی که توپ هنوز در دست پرتاب کننده می باشد
،اجتناب نماید.

 1-17مثال:

می شود.

ساعت بازی  4:37به پایان کوارتر سوم را نشان می دهد ،توپ برای پرتاب به داخل به بازیکن  A1داده

الف ) در حالیکه  A1توپ را در اختیار دارد ،دست های او از باالی خط اوت عبور می کند .طوریکه توپ در فضای داخل زمین

می باشد B1 .بدون هیچگونه برخورد فیزیکی با  A1توپ را از دست او می گیرد ویا توپ را از دستش بیرون می زند.

ب )  B1به منظور توقف پاس  A1به  A2در زمین بازی  ،دستهایش را باالی خط اوت به سمت  A1حرکت می دهد.
تفسیر :در هر دو مورد B1 ،در پرتاب به داخل باعث تداخل شده و به موجب آن در ادامه بازی تأخیر ایجاد کرده است .داور باید

تخلف را اعالم نماید و همچنین یک اخطار به  B1داده شود و به سرمربی تیم  Bمنتقل گردد .همچنین این اخطار باید برای همه

بازیکنان تیم  Bدر ادامه بازی اعمال شود .هرگونه تکرار عمل مشابه توسط هر کدام از بازیکنان تیم  Bمی تواند منجر به خطای

فنی گردد.

 1-17توضیح :در اجرای پرتاب به داخل ،زمانیکه ساعت بازی  0دقیقه یا کمتر را در کوارتر چهارم یا وقت اضافه نشان
می دهد،بازیکنان تیم مدافع نباید به منظورایجاد تداخل در پرتاب به داخل قسمتی از بدن خود را باالی خط اوت قرار
دهند.
 4-17مثال :ساعت بازی  54ثانیه به پایان کوارتر چهارم را نشان می دهد ،تیم  Aیک پرتاب به داخل در اختیار دارد.داور

قبل از اینکه توپ را در اختیار پرتاب کننده قرار دهد ،عالمت اخطار را برای جلوگیری از تداخل نشان می دهد.سپس قبل از

اینکه پرتاب به داخل وارد زمین شود B1،بدن خود را باالی خط اوت به سمت  A1حرکت می دهد .
تفسیر B1 :باید با یک خطای فنی جریمه شود.

 5-17مثال 51 :ثانیه از زمان بازی در کوارتر چهارم باقی مانده است .تیم  Aپرتاب به داخل در اختیار دارد .قبل از اینکه توپ
در اختیار بازیکن ( A1پرتاب کننده به داخل) قرار گیرد ،داور عالمت اخطار برای جلوگیری از تداخل را نشان نمیدهد .سپس
 B1قبل از پرتاب توپ به داخل بدنش را روی خط به سمت  A1حرکت میدهد.
تفسیر :به دلیل اینکه داور قبل از واگذاری توپ به  A1اخطار نداده است .بنابراین داور باید در سوت خود بدمد و به  B1اخطار
بدهد ،این اخطار می بایست به اطالع مربی تیم  Bبرسد و در زمان باقی مانده شامل کلیه بازیکنان تیم  Bمیشود .پرتاب به داخل
باید تکرار شود.
 1-17توضیح :در پرتاب به داخل ،پرتاب کننده باید توپ را به هم تیمی خود در داخل زمین پاس دهد (نه اینکه توپ را
دست به دست دهد).
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 7-17مثال A1 :پرتاب کننده به داخل توپ را به A2که در داخل زمین می باشد ،دست به دست می دهد.
تفسیر:

 A1مرتکب تخلف در پرتاب به داخل شده است.برای اینکه پرتاب به داخل قانونی باشد  ،توپ می بایست از دست

 A1رها شود .توپ برای پرتاب به داخل ازهمان نقطه پرتاب اولیه به تیم  Bواگذار می گردد.

 8-17توضیح :در حین پرتاب به داخل ،دیگر بازیکنان نباید قبل از عبور توپ از روی خط اوت،هیچ کدام از اعضای

بدنشان را بر روی خط اوت قراردهند.

 9-17مثال A1 :توپ را برای پرتاب به داخل از داور دریافت کرده است،که
الف ) توپ را بر روی زمین قرار میدهد و سپس  A2توپ را میگیرد.
ب ) توپ را با  A2در بیرون از زمین دست به دست می کند.
تفسیر:

در هر دو مورد  A2مرتکب تخلف شده است .چون قبل از اینکه توپ به داخل پرتاب شود و از روی خط اوت عبور

کند ،بدنش بر روی خط اوت قرار گرفته است.

 11-17مثال :بعد از به ثمر رسیدن گل و یا آخرین پرتاب آزاد موفق توسط تیم  ،Aتایم استراحت به تیم  Bداده می شود.بعد

از تایم استراحت  B1توپ را برای پرتاب به داخل در پشت خط انتهایی از داور دریافت میکند.سپس :B1

الف) توپ را بر روی زمین قرار میدهد و بعد از آن ، B2که او هم پشت خط انتهایی می باشد ،توپ را میگیرد.
ب) توپ را با  B2در بیرون از زمین دست به دست میکند.
تفسیر :در هر دو مورد بازی قانونی توسط  B2انجام شده است.بعد از به ثمر رسیدن گل یا آخرین پرتاب آزاد موفق ،تنها

محدودیت موجود برای تیم  Bکه پرتاب به داخل را در اختیار دارد  ،این است که باید توپ در عرض  5ثانیه به داخل زمین پاس

داده شود.

 11-17توضیح  :زمانیکه ساعت بازی  0دقیقه یا کمتر را در کوارتر چهارم یا وقت اضافه نشان می دهد،اگر به تیمی که

توپ را برای پرتاب به داخل در زمین عقب در اختیار دارد ،تایم استراحت داده شود ،بعد از پایان تایم استراحت سرمربی

این حق را دارد که تصمیم بگیرد تا پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو یا در زمین عقب انجام

شود .

بعد از اینکه سرمربی تیم تصمیم خود را اعالم کرد ،این تصمیم نهایی است و قابل تغییر نمی باشد.چنانچه در همان زمان
که ساعت بازی متوقف است تایم های استراحت دیگری داده شود ،درخواست های بعدی هر دو تیم باعث تغییر تصمیم
اولیه نخواهد شد.

بعد از پایان تایم استراحت که به دنبال خطای غیر ورزشی یا دیسکالیفه یا وضعیت نزاع گرفته شده است  ،بازی باید از

محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو ادامه داده شود.
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11-17مثال 35 :ثانیه مانده به پایان بازی در کوارتر چهارم  A1 ،در حال دریبل کردن توپ در زمین عقب خود می باشد و

بازیکن تیم  Bبا ضربه زدن به توپ باعث بیرون رفتن آن از امتداد خط پرتاب آزاد می شود.تایم استراحت به تیم  Aداده
می شود.

تفسیر :بالفاصله پس از پایان تایم استراحت ،سرداور باید از سرمربی تیم  Aسوال کند که تصمیم دارد پرتاب به داخل از کجا

اجرا شود.سرمربی باید زمین جلو یا عقب را با صدای بلند و به زبان انگلیسی بیان کند و همزمان با دست نیز نشان دهد که

پرتاب به داخل از کجا اجرا شود.تصمیم سرمربی تیم  Aنهایی و غیر قابل برگشت می باشد.سرداور می بایست تصمیم سرمربی

تیم  Aرا به اطالع سرمربی تیم  Bبرساند.

بازی هنگامی با پرتاب به داخل ادامه می باید که موقعیت بازیکنان هر دو تیم در زمین بازی به صورت واضح نشان دهد که آنها

متوجه شده اند ،بازی از کجا ادامه پیدا می کند.

 11-17مثال 44 :ثانیه مانده به پایان بازی در کوارتر چهارم و در حالیکه  17ثانیه از  04ثانیه باقی مانده است A1 ،در حال

دریبل کردن توپ در زمین عقب خود می باشد و بازیکن تیم  Bبا ضربه زدن به توپ باعث بیرون رفتن آن از امتداد خط پرتاب

آزاد می شود .بعد از آن به :
الف)

تیم  Bتایم استراحت داده می شود.

ب)

تیم  Aتایم استراحت داده می شود.

ج)

ابتدا تیم  Bو بالفاصله بعد از آن به تیم  Aتایم استراحت داده می شود( .و یا برعکس).

تفسیر :در حالت (الف) تیم  Aباید بازی را با پرتاب به داخل در زمین عقب و از امتداد خط پرتاب آزاد ادامه دهد .تیم 17 ، A
ثانیه از  04ثانیه را در اختیار دارد.

در حالت (ب) و (ج ) اگر سرمربی تیم  Aتصمیم بگیرد که پرتاب به داخل در زمین جلو تیمش انجام شود.بازی با پرتاب به داخل
از محل خط پرتاب به داخل ادامه می یابد و تیم  14، Aثانیه زمان دارد.

اگر سرمربی تیم  Aتصمیم بگیرد که پرتاب به داخل در زمین عقب تیمش انجام شود  ،تیم  17 ، Aثانیه از  04ثانیه زمان دارد.
 14-17مثال 57 :ثانیه مانده به پایان بازی در کوارتر چهارم 0،پرتاب آزاد توسط  A1انجام می شود .هنگام انجام پرتاب دوم،

 A1در حال شوت خط پرتاب آزاد را لمس می کند و تخلف اعالم می شود .تیم  Bدرخواست تایم استراحت می کند.
تفسیر :بعد از تایم استراحت  ،اگر سرمربی تیم  Bتصمیم بگیرد :

الف ) که پرتاب به داخل در زمین جلو انجام شود.بازی با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو ادامه

می یابد و تیم  14، Bثانیه زمان دارد.

ب ) که پرتاب به داخل در زمین عقب انجام شود  ،تیم  Bیک  04ثانیه جدید در اختیار دارد.
 15-17مثال 06 :ثانیه مانده به پایان بازی در کوارتر چهارم A1 ،توپ را به مدت  6ثانیه در زمین عقب دریبل کرده است و:
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الف )  B1توپ را به بیرون از زمین میزند.
ب )  B1سومین خطای تیمی  Bرا در این کوارتر انجام میدهد.
تیم  Aتایم استراحت میگیرد.
تفسیر :بعد از تایم استراحت :
اگر سرمربی تیم  Aتصمیم بگیرد که پرتاب به داخل در زمین جلو تیمش انجام شود.در هر دو مورد تیم  14، Aثانیه زمان دارد.
اگر سرمربی تیم  Aتصمیم بگیرد که پرتاب به داخل در زمین عقب تیمش انجام شود  ،تیم ، A
الف)  18ثانیه
ب )  04ثانیه  ،زمان دارد.
 11-17مثال 1:04 :مانده به پایان بازی در کوارتر چهارم  A1 ،توپ را در زمین جلو دریبل میکند B1 .توپ را به زمین عقب

تیم  Aمیزند و یکی از بازیکنان تیم  Aدوباره شروع به دریبل میکند سپس B2در زمین عقب تیم  Aتوپ را به بیرون
می زند:

الف ) 6ثانیه
ب )  17ثانیه
از  04ثانیه باقی مانده است .تیم  Aتایم استراحت میگیرد.
تفسیر :اگر سرمربی تیم  Aتصمیم بگیرد که پرتاب به داخل در زمین جلو تیمش انجام شود .تیم ، A
الف )  6ثانیه
ب )  14ثانیه از  04ثانیه زمان دارد.
اگر سرمربی تیم  Aتصمیم بگیرد که پرتاب به داخل در زمین عقب تیمش انجام شود  ،تیم ، A
الف)  6ثانیه
ب )  17ثانیه  ،زمان دارد.
 17-17مثال :زمانیکه ساعت بازی  48ثانیه به پایان کوارتر چهارم را نشان می دهد A1 ،توپ را در زمین جلو دریبل میکند.

 B1توپ را به زمین عقب تیم  Aمیزند و یکی از بازیکنان تیم  Aدوباره شروع به دریبل میکند سپس  B2سومین خطای تیمی
 Bرا در این کوارتر و در زمین عقب تیم  Aمرتکب می شود:
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الف ) 6ثانیه
ب )  17ثانیه
از  04ثانیه باقی مانده است .به تیم  Aتایم استراحت داده می شود.
تفسیر :بعد از تایم استراحت:
اگر سرمربی تیم  Aتصمیم بگیرد که پرتاب به داخل در زمین جلو تیمش انجام شود .در هر دو مورد تیم  14، Aثانیه از  04ثانیه

زمان دارد.

اگر سرمربی تیم  Aتصمیم بگیرد که پرتاب به داخل در زمین عقب تیمش انجام شود  ،در هر دو مورد به تیم  Aیک  04ثانیه
جدید داده می شود.

 18-17مثال :ساعت بازی  1:30را در کوارتر چهارم نشان می دهد.تیم  Aکنترل توپ را برای  5ثانیه در زمین عقب در اختیار

دارد ،که  A1و  B1به علت درگیری با یکدیگر دیسکالیفه می شوند.قبل از اجرای پرتاب به داخل ،تیم  Aدرخواست تایم
استراحت می کند.

تفسیر :جرایم دیسکالیفه با یکدیگر حذف می شوند .بازی باید با پرتاب به داخل از زمین عقب تیم  Aادامه پیدا کند.به دنبال

تایم استراحت  ،اگر سرمربی تیم  Aتصمیم بگیرد که پرتاب به داخل در زمین جلو تیمش از محل خط پرتاب به داخل انجام شود

تیم  14، Aثانیه و اگر بخواهد که پرتاب به داخل در زمین عقب تیمش اجرا گردد ،تیم  19، Aثانیه از  04ثانیه زمان دارد.

 19-17مثال :در حالیکه ساعت بازی  1:09را در کوارتر چهارم و دستگاه  04ثانیه  19،ثانیه را نشان می دهد ،تیم  Aکنترل

توپ را در زمین جلو دراختیار دارد A6 .و  B6به علت ورود به زمین در یک موقعیت نزاع دیسکالیفه می شوند .تیم A

درخواست تایم استراحت می کند.

تفسیر :جرایم خطاهای دیسکالیفه با یکدیگر لغو می شوند.پس از تایم استراحت  ،بازی با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به

داخل در زمین جلو تیم  Aو از نزدیکترین محل به جاییکه توپ در هنگام نزاع قرارداشت ادامه می یابد .تیم  19 ،Aثانیه از 04
ثانیه را در اختیار دارد.

 11-17مثال :ساعت بازی  1:18را در کوارتر چهارم نشان می دهد A1 .یک پرتاب به داخل در زمین عقب در اختیار دارد.در

این زمان تیم  Aدرخواست تایم استراحت می کند.بعد از تایم استراحت سرمربی تیم  Aمی خواهد که پرتاب به داخل در زمین

جلو تیمش انجام شود.قبل از اجرای پرتاب به داخل سرمربی تیم  Bدرخواست تایم استراحت می کند.

تفسیر :تصمیم اولیه سرمربی تیم  Aمبنی بر اجرای پرتاب به داخل در زمین جلو نهایی است و نمی تواند تغییر کند.اگر سرمربی

تیم  Aدر همان زمان که بازی متوقف است به دنبال تایم استراحت اول ،دومین تایم استراحت را درخواست کند  ،آن تصمیم
اولیه همچنان باید اجرا شود.
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 11-17توضیح  :در شروع همه کوارترها به جزء کوارتر اول و وقت های اضافه پرتاب به داخل باید از امتداد خط مرکزی
و روبروی میز منشی انجام شود.پرتاب کننده باید هر دو پای خود را در هر دو طرف خط مرکزی قرار دهد.اگر پرتاب کننده
مرتکب تخلف شود  ،توپ برای پرتاب به داخل از امتداد خط مرکزی به تیم مقابل داده می شود.
اگر در زمین بازی  ،تخلفی بر روی خط مرکزی اتفاق بیفتد ،پرتاب به داخل باید در زمین جلو و نزدیک به خط مرکزی انجام
شود.
 11-17مثال :در شروع کوارتر دوم  A1پرتاب کننده به داخل از امتداد خط مرکزی مرتکب تخلف می شود .
تفسیر :توپ برای پرتاب به داخل از محل اولیه پرتاب به تیم  Bداده می شود.ساعت بازی  12دقیقه و دستگاه  04ثانیه  04،ثانیه

کامل را نشان می دهد.در این موقعیت بازیکن پرتاب کننده می تواند توپ را به هم تیمی خود به زمین جلو یا عقب پاس دهد
و تیم  04ثانیه زمان دارد.

 11-17مثال A1 :در پرتاب به داخل در شروع کوارتر سوم از امتداد خط مرکزی توپ را به  A2پاس می دهد و سپس توپ

بعد از لمس توسط  A2به خارج از زمین می رود،
الف) در زمین جلو تیم . A
ب) در زمین عقب تیم . A

تفسیر :بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم  Bاز نزدیکترین جایی که به اوت رفته ادامه یابد.
الف) زمین عقب تیم  Bبا  04ثانیه ،
ب) زمین جلو تیم  Bبا  14ثانیه از  04ثانیه .
زمانیکه  A2توپ را لمس می کند ،پرتاب به داخل تیم  Aتمام می شود.جهت فلش مالکیت تناوبی باید برای تیم  Bتغییر کند.
 14-17مثال :تخطی های زیر ممکن است در خط مرکزی اتفاق بیافتد:
الف) توپ توسط  A1به اوت می رود.
ب)  A1مرتکب خطای حمله شود.
ج)  1Aمرتکب تخلف تراولینگ می شود.
تفسیر :در همه موارد باید به تیم  Bپرتاب داخل در زمین جلو و نزدیک خط مرکزی با  14ثانیه داده شود.
 15-17توضیح :به دنبال خطای غیر ورزشی یا دیسکالیفه ،بازی باید با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در
زمین جلویی تیم ادامه یابد.
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 11-17مثال :در اینتروال تایم بین کوارتر اول و دوم خطای غیرورزشی  A1بر روی  B1اعالم می شود.
تفسیر :قبل از شروع کوارتر دوم B1 ،باید  0پرتاب آزاد را بدون ریباند انجام دهد  .بازی با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب

به داخل در زمین جلو تیم  Bدنبال می شود .تیم  Bتنها  14ثانیه از  04ثانیه زمان دارد.جهت فلش مالکیت تناوبی نباید
تغییرکند.

 17-17توضیح :در پرتاب توپ به داخل ممکن است که وضعیت های زیر رخ دهد:
الف ) توپ به سمت باالی سبد پاس داده شود و یکی از بازیکنان تیمها دست خود را از زیر وارد سبد نماید و توپ را لمس

کند.

ب ) توپ بین حلقه و تخته گیر کند.
 18-17مثال A1 :در پرتاب به داخل توپ را به سمت باالی سبد پاس میدهد و یکی از بازیکنان تیمها دست خود را از زیر
وارد سبد کرده و توپ را لمس مینماید.

تفسیر :این حرکت تخلف می باشد .بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم مقابل از امتداد خط پرتاب آزاد ادامه پیدا کند .در

این مورد اگر تیم مدافع مرتکب تخلف شده باشد ،هیچ امتیازی به تیم مهاجم داده نمی شود ،زیرا توپ از منطقه داخل زمین

بازی پرتاب نشده است.

19-17مثال A1 :در پرتاب به داخل توپ را به سمت حلقه تیم  Bپاس میدهد و توپ بین حلقه و تخته گیر میکند.
تفسیر :این یک وضعیت جامپ بال می باشد .بازی باید با توجه به فلش مالکیت تناوبی ادامه پیدا کند.


اگر تیم  Aپرتاب به داخل را در اختیار داشته باشد ،بازی با پرتاب به داخل از خط انتهایی زمین جلو تیم  Aو نزدیک



اگر تیم  Bپرتاب به داخل را در اختیار داشته باشد ،بازی با پرتاب به داخل از خط انتهایی زمین عقب تیم  Bو نزدیک

به تخته ادامه می یابد .دستگاه  04ثانیه باید به  14ریست شود.
به تخته ادامه می یابد .دستگاه  04ثانیه باید به 04ریست شود.

 11-17توضیح :بعد از اینکه توپ برای پرتاب به داخل در اختیار بازیکن پرتاب کننده قرار گرفت ،او نمی تواند توپی را که

به داخل پرتاب و به زمین برخورد کرده  ،قبل از اینکه بازیکنان را لمس کند یا توسط دیگر بازیکنان داخل زمین لمس شود
 ،لمس کند.

 11-17مثال A1 :توپ را به داخل زمین پرتاب می کند و توپ :
الف) زمین بازی را لمس می کند،
ب) منطقه اوت را لمس می کند،
و دوباره  A1توپ را در اختیار می گیرد.
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تفسیر:
الف)  A1مرتکب تخلف اوت شده است.زمانیکه توپ از دست  A1بازیکن پرتاب کننده رها می شود و زمین بازی را لمس
می کند A1 ،نباید قبل از اینکه توپ بازیکنان را لمس کند (یا توسط دیگر بازیکنان داخل زمین لمس شود ) توپ را مجدد لمس

کند.

ب) اگر  A1در فاصله بین پرتاب توپ و گرفتن دوباره آن بیشتر از یک متر جابجا نشده باشد  ،حرکتش قانونی است و باید در

طی  5ثانیه توپ را رها کند.

 11-17توضیح :بازیکنی که پرتاب به داخل را انجام می دهد بعد از اینکه توپ برای پرتاب از دستش رها شد ،نباید باعث

شود توپ زمین خارج را لمس کند.

 11-17مثال A1 :توپ را در پرتاب به داخل :
الف) از زمین جلو
ب) از زمین عقب
به  A2پاس می دهد ،اما توپ بدون برخورد با هیچ بازیکنی به خارج از زمین بازی می رود.
تفسیر A1 :مرتکب تخلف شده است .بازی باید توسط تیم  Bبا پرتاب به داخل از محل اولیه پرتاب  ،ادامه پیدا کند.
الف) در زمین عقب با  04ثانیه
ب) در زمین جلو با  14ثانیه
14-17مثال A1 :توپ را در پرتاب به داخل به  A2پاس می دهد A2 .توپ را دریافت می کند ،اما یک پایش خط اوت را

لمس می کند.
تفسیر:

 A2مرتکب تخلف شده است .بازی باید توسط تیم  Bبا پرتاب به داخل از نزدیکترین جایی که A2خط اوت را لمس

کرده است ،ادامه پیدا کند.
 15-17مثال:

 A1توپ را برای پرتاب به داخل از خط طولی در اختیار دارد:

الف ) در زمین عقب و نزدیک به خط مرکزی  ،مجاز است که توپ را به هر جایی از زمین بازی پاس دهد.
ب ) در زمین جلو و نزدیک به خط مرکزی ،مجاز است که توپ را فقط به زمین جلویی خود پاس دهد.
ج ) در شروع کوارتر دوم ،در امتداد خط مرکزی رو بروی میز منشی ،مجاز است که توپ را به هر جایی از زمین بازی پاس دهد.
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بعد از این که توپ در اختیارش قرار گرفت با یک گام معمولی به طرفین حرکت می کند ،بنابراین موقعیتش با توجه به زمین جلو
یا عقب تغییر می کند.

تفسیر :در تمامی موارد عمل  A1قانونی است  A1.می تواند مطابق آنچه که در موقعیت اولیه اش مجاز است ،توپ را یا به

زمین عقب و یا به زمین جلو پاس دهد.

 11-17توضیح :به دنبال گل و یا آخرین پرتاب آزاد موفق،بازیکنی که پرتاب به داخل را از خط انتهایی انجام می دهد،
می تواند به طرفین و عقب حرکت کند یا توپ بین بازیکنان همان تیم و در پشت خط انتهایی پاس داده شود ،اما نباید بیشتر

از  5ثانیه زمان ببرد.این مورد همچنین زمانیکه تخلف تداخل مدافع در طی پرتاب به داخل اعالم شده و پرتاب باید تکرار شود
 ،کاربرد دارد.

 17-17مثال:

بعد از آخرین پرتاب آزاد موفق حریف در کوارتر دوم  A1 ،توپ را برای پرتاب به داخل از خط انتهایی در

اختیار دارد B2.دستش را باالی خط اوت قرار می دهد و قبل از اینکه توپ از روی خط اوت بگذرد ،در پرتاب به داخل تداخل
ایجاد می کند.

تفسیر :تخلف پرتاب به داخل توسط  B2انجام شده است.پرتاب به داخل بایستی تکرار شود.هرکدام از بازیکنان تیم  Aکه
پرتاب به داخل را انجام می دهد ،هنوز این حق را دارد قبل از اینکه توپ را رها کند در امتداد خط انتهایی حرکت کند یا توپ

را به هم تیمی خود پاس دهد.
 18-17مثال:

پس از گل موفق حریف  A1 ،توپ را برای پرتاب به داخل از خط انتهایی زمین عقب در اختیار دارد .پس از

اینکه توپ به داخل زمین پرتاب شد B2 ،نزدیک به خط انتهایی با پا به توپ ضربه میزند.
تفسیر :تخلف پا توسط  B2انجام شده است .بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم  Aاز خط انتهایی ،به استثنای پشت تخته،
ادامه پیدا کند .با توجه به اینکه تخلف ضربه پا به توپ توسط B2بعد از پرتاب به داخل انجام شده ،پرتاب کننده به داخل تیم
 ، Aاجازه ندارد قبل از رها کردن توپ از محل تعیین شده توسط داور در امتداد خط انتهایی حرکت کند.
 19-17مثال:

بعد از اقدام به شوت موفق تیم حریف A1 ،توپ را برای پرتاب به داخل از پشت خط انتهایی در اختیار

دارد A1 .توپ را به  A2که او هم در پشت خط انتهایی است پاس میدهد B1 .دستانش را روی خط حرکت و توپ را در حین
پاس لمس میکند ویا  B1توپ را در حین پاس توسط دستانش لمس میکند.

تفسیر:

به  B1بدلیل ایجاد تاخیر در بازی باید اخطار داده شود .اخطار  B1باید به مربی تیم  Bانتقال داده شود و این اخطار

برای کلیه بازیکنان تیم  Bدر زمان باقی مانده بازی کاربرد دارد .پرتاب به داخل باید تکرار شود.
 41-17مثال:

بعد از اقدام به شوت موفق تیم حریف A1 ،توپ را برای پرتاب به داخل از پشت خط انتهایی در اختیار دارد.

 A2از پشت خط انتهایی میپرد و زمانیکه در هواست توپ را از بازیکن ( A1پرتاب کننده به داخل) میگیرد ،سپس:
الف:
ب:

 A2مجدداً توپ را به  A1که هنوز بیرون خط پشت خط انتهایی ایستاده است ،پاس رو به عقب میدهد.
 A2توپ را به  A3که داخل زمین ایستاده پاس میدهد.
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ج:

 A2پشت خط انتهایی برمیگردد.

د:

 A2داخل زمین فرود میآید.

هـ:

 A2داخل زمین فرود میآید و سپس به  A1که هنوز بیرون زمین ایستاده است پاس رو به عقب میدهد.

تفسیر :الف  ،ب و ج :بازی قانونی توسط تیم  Aانجام شده است.
د :تخلف توپ خارج از زمین (اوت) توسط  A2انجام شده است.
هـ :تخلف توپ خارج از زمین (اوت) توسط تیم  Aانجام شده است.
 41-17توضیح :در حین پرتاب به داخل ،دیگر بازیکنان نباید قبل از عبور توپ از روی خط اوت،هیچ کدام از اعضای

بدنشان را بر روی خط اوت قراردهند.
 41-17مثال:

 :دستگاه  04ثانیه در کوارتر سوم 01 ،ثانیه را نشان میدهد .به تیم  Aیک پرتاب به داخل در زمین عقب

داده میشود A1.توپ را برای پرتاب به داخل در اختیار دارد که  B1دست (دستان) خود را باالی خط اوت قرار میدهد.
تفسیر :این تخلف  B1میباشد .تیم  Aمیبایست پرتاب به داخل را تکرار کند.به تیم  Aنیز باید  04ثانیه زمان داده شود.
 41-17مثال:

:

در کوارتر سوم  ،به تیم  Aیک پرتاب به داخل در زمین جلو داده میشود A1.توپ را برای پرتاب به

داخل در اختیار دارد که  B1دست (دستان) خود را باالی خط اوت قرار میدهد.
الف)  7ثانیه
ب)  17ثانیه
از  04ثانیه باقی مانده است.
تفسیر :این تخلف  B1میباشد .تیم  Aباید پرتاب به داخل را تکرار کند .تیم  Aباید:
الف) 04ثانیه
ب)  17ثانیه
از  04ثانیه زمان داشته باشد.
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 44-17توضیح :به دنبال پرتاب آزاد در نتیجه خطای فنی  ،بازی باید با پرتاب به داخل از نزدیکترین جایی که توپ در
هنگام اعالم خطای فنی قرار داشت ادامه یابد.مگر اینکه یک موقعیت جامپ بال یا قبل از شروع کوارتر اول باشد.

اگر خطای فنی تیم مدافع اعالم شود،چنانچه پرتاب به داخل در زمین عقب تیم مهاجم اجرا گردد به تیم مهاجم  04ثانیه و

اگر پرتاب به داخل در زمین جلو تیم مهاجم اجرا شود  ،دستگاه  04ثانیه به شرح زیر ریست می شود:

اگر دستگاه  04ثانیه  14 ،ثانیه یا بیشتر را نمایش دهد  ،نباید ریست شود و با همان زمان ادامه می یابد.



اگر دستگاه  04ثانیه  13 ،ثانیه یا کمتر را نشان دهد  ،دستگاه به  14ثانیه ریست می شود.



اگر خطای فنی تیم مهاجم اعالم شود ،صرف نظر از اینکه بازی با پرتاب به داخل در زمین جلو یا عقب ادامه می یابد ،
تیم مهاجم همان مقدار از زمان باقی مانده از  04ثانیه را در اختیار خواهد داشت.
اگر زمانی که بازی متوقف است  ،تایم استراحت و خطای فنی اعالم شود،ابتدا باید تایم استراحت اجرا و به دنبال آن جریمه

خطای فنی انجام شود.

به دنبال پرتاب (پرتاب های ) آزاد در نتیجه خطای غیر ورزشی یا دیسکالیفه  ،بازی با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به

داخل در زمین جلو و با  14ثانیه ادامه می یابد.
 45-17مثال:

در حالیکه  A2در زمین

الف ) عقب
ب) جلو
دریبل می زند و  A1مرتکب خطای فنی می شود.
تفسیر :یکی از بازیکنان تیم  Bیک پرتاب آزاد بدون ریباند انجام می دهد.در هر دو مورد ،بازی باید با پرتاب به داخل توسط

تیم  Aاز نزدیکترین جایی که خطای فنی اعالم شده بود و با همان مقدار زمان باقی مانده از  04ثانیه ادامه یابد.
 41-17مثال:

در حالیکه  A2در زمین

الف ) عقب
ب) جلو
دریبل می زند و  1 Bمرتکب خطای فنی می شود.
تفسیر:

یکی از بازیکنان تیم  Aیک پرتاب آزاد بدون ریباند انجام می دهد .بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم  Aاز

نزدیکترین جایی که خطای فنی اعالم شده بود  ،ادامه یابد:

الف) در زمین عقب با یک  04ثانیه جدید .
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ب ) در زمین جلو اگر دستگاه  04ثانیه  14 ،ثانیه یا بیشتر را نمایش دهد  ،نباید ریست شود و با همان زمان ادامه می یابد.اگر

دستگاه  04ثانیه  13 ،ثانیه یا کمتر را نشان دهد  ،دستگاه به  14ثانیه ریست می شود.
 47-17مثال:

 1:47از زمان بازی در کوارتر چهارم باقی مانده است A1،در زمین جلو دریبل می زند و مرتکب خطای فنی

می شود .تیم  Aدرخواست تایم استراحت می کند.

تفسیر :بعد از تایم استراحت ،یکی از بازیکنان تیم  Bیک پرتاب آزاد بدون ریباند انجام می دهد .بازی باید با پرتاب به داخل

توسط تیم  Aاز نزدیکترین جایی که توپ قرار داشت وخطای فنی اعالم شده بود  ،با همان مقدار زمان باقی مانده از  04ثانیه

ادامه یابد.

 48-17توضیح:

زمانیکه ساعت بازی  0دقیقه یا کمتر را در کوارتر چهارم یا هر یک از وقت های اضافه نشان

می دهد،چنانچه تیم مهاجم مرتکب خطای فنی شود و به آن تایم استراحت داد شود،اگرپرتاب به داخل در زمین عقب اجرا

گردد ،تیم مهاجم باید همان مقدار زمان باقی مانده از  04ثانیه را داشته باشد.اگر پرتاب به داخل در زمین جلو اجرا شود،

دستگاه  04ثانیه به شرح زیر ریست می شود:



اگر دستگاه  04ثانیه  14 ،ثانیه یا بیشتر را نمایش دهد  ،باید به  14ثانیه ریست شود.

اگر دستگاه  04ثانیه  13 ،ثانیه یا کمتر را نشان دهد  ،نباید ریست شود و با همان مقدار باید ادامه یابد.

 49-17مثال:

 1:45از زمان بازی در کوارتر چهارم باقی مانده است A1،در زمین عقب دریبل می زند و خطای فنی او اعالم

می شود .تیم  Aدرخواست تایم استراحت می کند.

تفسیر :در انتهای تایم استراحت سرمربی تیم  Aباید به سرداور محل پرتاب به داخل( زمین جلو یا عقب) را اطالع دهد.پس از

پایان تایم استراحت  ،یکی از بازیکنان تیم  Bیک پرتاب آزاد بدون ریباند انجام می دهد.بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  Aو

بر اساس تصمیم سرمربی این تیم ادامه می یابد.

اگر سرمربی تیم  Aتصمیم گرفته باشد که بازی با پرتاب به داخل در زمین جلو و از محل خط پرتاب به داخل دنبال شود  ،تیم

 14 Aثانیه از  04ثانیه و اگر دستگاه  04ثانیه  13 ،ثانیه یا کمتر را نشان دهد ،همان زمان ادامه می یابد.

چنانچه سرمربی تیم  Aتصمیم گرفته باشد که بازی با پرتاب به داخل در زمین عقب دنبال شود ،همان زمان باقی مانده از 04
ثانیه ادامه می یابد.

 51-17مثال:

 1:43از زمان بازی در کوارتر چهارم باقی مانده است A1،در زمین عقب دریبل می زند و مرتکب خطای فنی

می شود .یکی از بازیکنان تیم  Bیک پرتاب آزاد انجام می دهد.تیم  Aدرخواست تایم استراحت می کند.

تفسیر :در انتهای تایم استراحت سرمربی تیم  Aباید به سرداور محل پرتاب به داخل ( زمین جلو یا عقب) را اطالع دهد .بازی

با پرتاب به داخل توسط تیم  Aو بر اساس تصمیم سرمربی این تیم ادامه می یابد.

اگر سرمربی تیم  Aتصمیم گرفته باشد که بازی با پرتاب به داخل در زمین جلو و از محل خط پرتاب به داخل دنبال شود  ،تیم

 14 Aثانیه از  04ثانیه و اگر دستگاه  04ثانیه  13 ،ثانیه یا کمتر را نشان دهد ،همان زمان ادامه می یابد.
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چنانچه سرمربی تیم  Aتصمیم بگیرد که بازی با پرتاب به داخل در زمین عقب دنبال شود ،همان زمان باقی مانده از  04ثانیه
ادامه می یابد.

 51-17مثال:

 1:41از زمان بازی در کوارتر چهارم باقی مانده است A1،در زمین عقب دریبل می کند و  B1توپ را به اوت

می زند .تیم  Aدرخواست تایم استراحت می کند.بالفاصله خطای فنی  A1اعالم می شود.

تفسیر :در انتهای تایم استراحت سرمربی تیم  Aباید به سرداور محل پرتاب به داخل(زمین جلو یا عقب) را اطالع دهد.پس از

پایان تایم استراحت  ،یکی از بازیکنان تیم  Bیک پرتاب آزاد بدون ریباند انجام می دهد.بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  Aو

بر اساس تصمیم سرمربی این تیم ادامه می یابد.

اگر سرمربی تیم  Aتصمیم گرفته باشد که بازی با پرتاب به داخل در زمین جلو و از محل خط پرتاب به داخل دنبال شود  ،تیم

 14 ،Aثانیه از  04ثانیه و اگر دستگاه  04ثانیه  13 ،ثانیه یا کمتر را نشان دهد ،همان زمان ادامه می یابد.

چنانچه سرمربی تیم  Aتصمیم بگیرد که بازی با پرتاب به داخل در زمین عقب دنبال شود ،همان زمان باقی مانده از  04ثانیه
ادامه می یابد.

51-17مثال 58 :ثانیه از زمان بازی در کوارتر چهارم باقی مانده است ،که در زمین عقب A1
الف)  B1عمداً با پا به توپ ضربه میزند.
ب)  B1بر روی  A1مرتکب خطا میشود .این اولین خطای تیم  Bدر این کوارتر است.
ج)  B1توپ را به اوت میزند.
 19ثانیه از  04ثانیه باقی است که به تیم  Aتایم استراحت داده میشود.
تفسیر :سرمربی تیم  Aباید تصمیم بگیرد که بازی با پرتاب به داخل از زمین عقب یا زمین جلو ادامه پیدا کند.
در هر همه موارد ،اگر پرتاب به داخل از زمین جلو انجام شود ،تیم  14 Aثانیه زمان دارد.
الف و ب) اگر پرتاب به داخل در زمین عقب انجام شود ،تیم  Aباید  04ثانیه زمان داشته باشد.
ج) اگر پرتاب به داخل در زمین عقب انجام شود ،تیم  Aباید  19ثانیه زمان داشته باشد.
 51-17توضیح:

زمانیکه توپ وارد سبد می شود و گل یا پرتاب آزاد موفق مورد قبول نمی باشد،بازی بایستی با پرتاب به

داخل از امتداد خط پرتاب آزاد ادامه یابد.

 54-17مثال A1 :در اقدام به شوت مرتکب تخلف تراولینگ شده و توپ وارد سبد می شود.
تفسیر :گل  A1نباید پذیرفته شود.بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  Bاز امتداد خط پرتاب آزاد ادامه می یابد.تیم 04 ،B
ثانیه زمان دارد.
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 55-17مثال:

 A1اقدام به شوت می کند ،زمانیکه توپ در سیر نزولی می باشد  A2توپ را لمس می کند و توپ وارد سبد

می شود.
تفسیر :گل  A1نباید پذیرفته شود.بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم  Bاز امتداد خط پرتاب آزاد ادامه می یابد.تیم B
 04ثانیه زمان دارد.
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ماده  :19/18زمان استراحت  /تعویض
 1-19/18توضیح :زمان(تایم) استراحت نمی تواند قبل از شروع و یا بعد از پایان زمان بازی در یک کوارتر یا وقت اضافه

اجرا شود .تعویض نمی تواند قبل از شروع زمان بازی درکوارتر اول و یا بعد از پایان زمان بازی انجام شود .هر تعویضی در

زمان های اینتروال بازی بین کوارترها و و قت های اضافه می تواند انجام شود.

 1-19/18مثال :بعد از اینکه توپ از دست سرداور در جامپ بال ابتدای بازی رها شد و قبل از اینکه به طور قانونی به آن

ضربه زده شود ،بازیکن جامپ بال زننده  A2مرتکب تخلف شده و به تیم  Bیک پرتاب به داخل داده می شود .در این لحظه
یکی از سرمربیان دو تیم درخواست تایم استراحت یا تعویض می نماید.

تفسیر :در حقیقت با اینکه بازی شروع شده است ولی زمان استراحت یا تعویض نباید داده شود،چرا که ساعت بازی هنوز

شروع به کار نکرده است.

 1-19/18توضیح  :اگر زمانی که توپ برای شوت در هوا می باشد ،بوق دستگاه  04ثانیه به صدا درآید ،این تخلف نخواهد
بود و ساعت بازی نیز متوقف نمی شود .اگر توپ وارد سبد شود در این زمان ،تحت شرایط خاصی ،فرصت تعویض و تایم
استراحت برای هر دو تیم بوجود می آید.
4-19/18مثال :

توپ برای شوت در هوا میباشد که بوق دستگاه 04ثانیه به صدا در میآید و سپس توپ وارد سبد

می شود .در این لحظه یکی از تیم ها یا هر دو تیم ،درخواست:
الف ) تایم استراحت می کند.
ب)

تعویض می کند.

تفسیر :الف) این تنها یک فرصت تایم استراحت برای تیمی می باشد که گل خورده است.اگر تیمی که گل خورده است تایم
استراحت بگیرد ،تیم حریف نیز می تواند درخواست تایم استراحت کند و همچنین اگر هر دو تیم درخواست تعویض نمایند،

می توانند تعویض انجام دهند.
ب)

این تنها یک فرصت تعویض برای تیمی که گل خورده می باشد ،آن هم زمانیکه ساعت بازی  0دقیقه یا کمتر را درکوارتر

چهارم یا وقت های اضافه نشان می دهد .اگر تیمی که گل خورده است درخواست تعویض نماید ،تیم حریف نیز می تواند چنین

درخواستی داشته باشد و همچنین اگر هر دو تیم بخواهند ،می توانند تایم استراحت بگیرند.
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 5-19/18توضیح  :اگر بعد از اینکه توپ برای اولین پرتاب آزاد در اختیار پرتاب کننده قرار گرفت ،درخواست تایم

استراحت یا تعویض (با هر بازیکنی ،شامل پرتاب کننده پرتاب آزاد) صورت گیرد ،تایم استراحت و یا تعویض باید به هر

کدام از تیم ها داده شود اگر:
الف )

آخرین پرتاب آزاد وارد سبد شود ،یا

ب ) آخرین پرتاب آزاد با پرتاب به داخل همراه باشد ،یا
ج) به هر دلیل موجهی که توپ باید بعد از آخرین پرتاب آزاد مرده باقی بماند.
بعد از اینکه توپ برای اولین پرتاب آزاد از  0یا  3پرتاب برای یک جریمه ،در اختیار پرتاب کننده قرار گرفت تا قبل از اینکه
توپ بعد از آخرین پرتاب آزاد نمیرد هیچ تایم استراحت و تعویضی نباید اجرا شود.

زمانیکه بین پرتاب های آزاد ،خطای فنی اعالم می شود،یک پرتاب آزاد بدون ریباند باید بالفاصله اجرا شود.قبل و بعد از
اجرای این پرتاب آزاد تعویض و تایم استراحتی نباید اجرا شود ،مگر اینکه تعویضی برای اجرای پرتاب آزاد جریمه خطای

فنی وارد زمین گردد.در این مورد ،اگر تیم حریف بخواهد مجاز به انجام یک تعویض می باشد.

 1-19/18مثال  :بازیکن  0، A1پرتاب آزاد در اختیار دارد .تیم  Aیا تیم  Bدرخواست تایم استراحت یا تعویض می نماید:
الف ) قبل از اینکه توپ برای پرتاب آزاد در اختیار پرتاب کننده A1 ،قرار گیرد.

ب)
ج)

بعد از اینکه پرتاب اول انجام شد.
بعد از انجام پرتاب دوم که وارد سبد شده،اما قبل از اینکه توپ در اختیار یکی از بازیکنان تیم  Bکه می خواهد پرتاب به

داخل را انجام دهد ،قرار گیرد.

د) بعد از انجام پرتاب دوم موفق،اما بعد از اینکه توپ در اختیار یکی از بازیکنان تیم  Bکه می خواهد پرتاب به داخل را انجام

دهد ،قرار گرفت.
تفسیر :الف)

تعویض یا تایم استراحت بالفاصله قبل از انجام پرتاب آزاد اول داده می شود.

ب)

تعویض یا تایم استراحت حتی بعد از پرتاب اول موفق داده نمی شود.

ج)

تعویض یا تایم استراحت بالفاصله قبل از پرتاب به داخل انجام خواهد شد.

د)

تعویض یا تایم استراحت انجام نخواهد شد.

 7-19/18مثال 0، A1 :پرتاب آزاد در اختیار دارد .بعد از انجام پرتاب اول تیم  Aیا تیم  Bدرخواست تعویض یا تایم استراحت

می نماید .درآخرین پرتاب آزاد:
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توپ از روی حلقه ریباند می شود و بازی ادامه پیدا می کند.

الف )
ب)

توپ وارد سبد می شود.

ج)

توپ حلقه را لمس نمی کند یا وارد سبد نمی شود.

د)

پای  A1در زمان پرتاب ،خط پرتاب آزاد را لمس کرده و تخلف اعالم می شود.

هـ )

قبل از اینکه توپ از دست  A1رها شود B1 ،وارد منطقه محدوده می شود .تخلف  B1اعالم می شود و توپ  A1وارد

سبد نمی شود.
تفسیر :الف )
(ب)(،ج)(،د)

تایم استراحت یا تعویض انجام نخواهد شد.
تایم استراحت یا تعویض بالفاصله انجام خواهد شد.

هـ ) باید پرتاب آزاد جایگزین (به علت تخلف) توسط  A1اقدام و اگر توپ وارد سبد شود ،بالفاصله تایم استراحت یا تعویض
اجرا خواهد شد.

 8-19/18مثال  :فرصت تعویض تمام شده است که  A6به سمت میز منشی میرود و با صدای بلند درخواست تعویض میکند.
وقت نگهدار به اشتباه عالمت خود را به صدا درمیآورد .داور در سوت خود میدمد.
تفسیر :توپ مرده و زمان بازی متوقف شده است ،به طور معمول این یک فرصت تعویض میباشد .از آنجا که درخواست A6
خیلی دیر انجام شده است ،تعویض اجرا نخواهد شد .بازی باید بالفاصله ادامه پیدا کند.
 9-19/18مثال :

تخلف تداخل اتفاق افتاده است .تایم استراحت توسط هر یک از مربیان یا تعویض توسط هر یک از تیمها

درخواست شده است.
تفسیر :تخلف تداخل باعث میشود که ساعت بازی متوقف شود و توپ بمیرد .تایمهای استراحت یا تعویضها باید به تیمها
داده شود.
 11-19/18مثال :

 A1اقدام به شوت  0امتیازی کرده که  B1بر روی او مرتکب خطا میشود .توپ وارد سبد نمیشود.

بعد از اولین پرتاب از  0پرتاب آزاد  A2 ، A1با خطای فنی جریمه میشود .در این زمان یکی از تیمها تایم استراحت یا تعویض
درخواست میکند.

تفسیر:

یکی از بازیکنان تیم  Bباید یک پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد .اگر یکی از بازیکنان ذخیره تیم  Bبرای انجام

پرتاب آزاد وارد زمین شده باشد ،تیم  Aنیز در صورتیکه بخواهد ،مجاز به تعویض یک بازیکن میباشد.
چنانچه یکی از بازیکنان ذخیره تیم  Bبرای اجرای پرتاب آزاد وارد زمین شده باشد یا اینکه تیم  Aنیز یک تعویض انجام داده
باشد ،آنها تا زمانیکه یک فاز از زمان بازی سپری نشده باشد نمیتوانند تعویض شوند .بعد از اجرای پرتاب آزاد توسط بازیکن
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تیم  Bبه دلیل خطای فنی  A1 ، A2باید دومین پرتاب آزادش را انجام دهد و بازی باید به طور معمولی بعد از آخرین پرتاب
آزاد ادامه یابد .تایم استراحت و یا تعویض برای هر دو تیم باید در فرصت بعدی تایم استراحت و یا تعویض به تیمها داده شود.
 11-19/18مثال  A1 :شوت  0امتیازی کرده است که  B1بر روی او مرتکب خطا میشود .توپ وارد سبد نمیشود.
بعد از اولین پرتاب از  0پرتاب آزاد  A2 ، A1خطای فنی دریافت میکند .یکی از بازیکنان تیم  Bباید یک پرتاب آزاد بدون
ریباند انجام دهد .در این زمان یکی از تیمها تایم استراحت یا تعویض درخواست میکند.
تفسیر A1 :باید دومین پرتاب آزاد را انجام دهد و بازی باید به طور معمولی بعد از آخرین پرتاب آزاد ادامه یابد .تایم استراحت
یا تعویض باید در فرصت بعدی تایم استراحت و یا تعویض به تیمها داده شود.
 11-19/18مثال  A1 :شوت  0امتیازی کرده است که  B1بر روی او مرتکب خطا میشود .توپ وارد سبد نمیشود .بعد از
اولین پرتاب از  0پرتاب آزاد  A2 ، A1مرتکب خطای فنی میشود .این پنجمین خطای  A2میباشد.
در این زمان یکی از تیمها تایم استراحت یا تعویض درخواست میکند.

تفسیر:

 A2باید بالفاصله تعویض شود .یکی از بازیکنان تیم  Bباید یک پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد .اگر یکی از

بازیکنان ذخیره تیم  Bبرای انجام پرتاب آزاد وارد زمین شده باشد ،تیم  Aنیز در صورتیکه بخواهد ،مجاز به تعویض یک بازیکن
میباشد .چنانچه یکی از بازیکنان ذخیره تیم  Bبرای اجرای پرتاب آزاد وارد زمین شده باشد یا اینکه تیم  Aنیز یک تعویض
انجام داده باشد ،آنها تا زمانیکه یک فاز از زمان بازی سپری نشده باشد نمیتوانند تعویض شوند .بعد از اجرای پرتاب آزاد توسط
بازیکن تیم  Bبه دلیل خطای فنی  A1 ، A2باید دومین پرتاب آزادش را انجام دهد و بازی باید به طور معمولی بعد از آخرین
پرتاب آزاد ادامه یابد .تایم استراحت و یا تعویض برای هر دو تیم باید در فرصت بعدی تایم استراحت و یا تعویض به تیمها داده
شود.
 11-19/18مثال :

بازیکن دریبل کننده ، A1 ،با خطای فنی جریمه میشود B6 .به منظور اجرای پرتاب آزاد درخواست

تعویض میکند.

تفسیر :فرصت تعویض برای هر دو تیم میباشد ،بعد از اینکه  B6وارد زمین میشود و یک پرتاب آزاد بدون ریباند
انجام می دهد ،تا زمانیکه یک فاز از بازی سپری نشده است نمیتواند تعویض شود.

 14-19/18توضیح  :اگر به دنبال درخواست تایم استراحت ،یکی از تیم ها مرتکب خطا شود ،تایم استراحت شروع
نخواهد شد تا اینکه ارتباط داور با منشی در رابطه با خطا کامل شود .در مواردی که این خطا پنجمین خطای بازیکن باشد،
این ارتباط شامل تعویض بازیکن فوق نیز خواهد بود .به محض انجام تعویض ،تایم استراحت با سوت داور و نشان دادن
عالمت آن آغاز خواهد شد.
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 15-19/18مثال  :سرمربی تیم  Aدر جریان بازی درخواست تایم استراحت می نماید،سپس  B1پنجمین خطای خود را انجام

می دهد.

تفسیر :تا قبل از اینکه ارتباط داور با منشی در رابطه با خطای فوق و وارد شدن بازیکن جایگزین  B1به زمین کامل نشود ،تایم
استراحت آغاز نخواهد شد.

 11-19/18مثال  :سرمربی تیم  Aدر جریان بازی درخواست تایم استراحت می نماید .سپس یکی از بازیکنان(از هر تیمی)

مرتکب خطا می شود.

تفسیر :چنانچه تیم ها بدانند که درخواست تایم استراحت شده است مجازند که به سمت نیمکت خودشان بروند،حتی اگر زمان

(تایم) استراحت به طور رسمی آغاز نشده باشد.
 17-19/18توضیح :

زمان هر تایم استراحت یک دقیقه طول می کشد .بعد از اینکه داور در سوت خود دمید و تیم ها

را به زمین بازی دعوت کرد  ،آنها باید به زمین بازی برگردند.گاهی تیم ها برای به دست آوردن امتیاز و همچنین ایجاد

تأخیر در شروع بازی بیشتر از یک دقیقه در تایم استراحت می مانند .یک اخطار باید توسط داوران به سرمربی تیم فوق

داده شود .اگر سرمربی به اخطار توجه نکند ،یک تایم استراحت اضافی باید برای تیم خاطی اعالم شود .اگر تیم تایم

استراحت نداشته باشد ،یک خطای فنی به علت تأخیر در بازی میتواند برای سرمربی تیم اعالم شود که به صورت ""B1

در برگه منشی ثبت میشود.اگر آن تیم بعد از پایان زمان اینتروال بین کوارتر دوم وسوم بالفاصله به زمین بازی برنگردد،باید

یک تایم استراحت به تیم خاطی داده شود.این تایم استراحت جریمه یک دقیقه زمان ندارد و بازی باید بالفاصله ادامه پیدا

کند.

 18-19/18مثال  :زمان تایم استراحت به پایان میرسد و داور به تیم  Aاشاره میکند که به زمین بازی برگردد .سرمربی تیم

 Aبه صحبت کردن با بازیکنان خود ادامه میدهد و بازیکنان همچنان در محوطه نیمکت باقی میمانند .داور دوباره تیم  Aرا به
زمین بازی فرا میخواند و :

الف ) سرانجام تیم  Aبه زمین باز میگردد.
ب) تیم  Aهمچنان در محوطه نیمکت تیم خود باقی میماند.
تفسیر :الف ) بعد از اینکه بازیکنان شروع به بازگشت به زمین بازی نمودند ،داور به سرمربی آن تیم تذکر میدهد که در صورت

تکرار رفتار مشابه تایم استراحت اضافی برای تیم  Aاعالم خواهد شد.

ب ) بدون دادن اخطار ،یک تایم استراحت برای تیم  Aباید اعالم شود .اگر تیم  Aتایم استراحت نداشته باشد بایستی یک

خطای فنی به علت تأخیر در بازی برای سرمربی تیم  Aاعالم و به صورت " "B1در برگه منشی ثبت شود.

19-19/18مثال  :بعد از پایان زمان اینتروال بین کوارتر دوم و سوم ،تیم  Aهنوز دراتاق رختکن می باشد و بنابراین شروع

کوارتر سوم به تاخیرمی افتد.

تفسیر :بعد از اینکه سرانجام تیم  Aوارد زمین بازی شد  ،بدون هیچ اخطاری ،باید یک تایم استراحت به تیم  Aداده شود.
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 11-19/18توضیح :اگر یک تیم تا زمانیکه ساعت بازی  0دقیقه در کوارتر چهارم را نشان میدهد  ،تایم استراحتی در

نیمه دوم نگرفته باشد ،منشی باید دو خط موازی در خانه اول(محل ثبت تایم استراحت) برای نیمه دوم آن تیم ثبت کند.
تابلو امتیازات نیز باید نشان دهد که اولین تایم استراحت گرفته شده است.

 11-19/18مثال  0 :دقیقه آخر کوارتر چهارم می باشد،هر دو تیم در نیمه دوم هیچ تایم استراحتی نگرفته اند.
تفسیر :منشی باید دو خط موازی در خانه اول(محل ثبت تایم استراحت) برای نیمه دوم هر دو تیم ثبت کند .تابلو امتیازات

نیز باید نشان دهد که اولین تایم استراحت گرفته شده است.

 11-19/18مثال  :در کوارتر چهارم ساعت بازی  0:29را نشان می دهد .در حالی که بازی در جریان است  ،سرمربی تیم A
اولین تایم استراحت خود را در نیمه دوم درخواست می کند.در  1:58توپ به خارج از زمین بازی می رود و ساعت بازی متوقف

می شود.زمان استراحت به تیم  Aداده می شود.

تفسیر :به دلیل اینکه تایم استراحت به تیم  Aقبل از اینکه ساعت بازی  0دقیقه را نشان دهد ،داده نشده است  ،منشی باید

دو خط موازی در خانه اول(محل ثبت تایم استراحت) برای نیمه دوم آن تیم ثبت کند.تایم استراحت می بایست در خانه دوم

وارد شود و تیم  Aتنها یک تایم استراحت برای ادامه بازی خواهد داشت .تابلو امتیازات نیز باید نشان دهد که  0تایم استراحت

گرفته شده است.

 11-19/18توضیح:

صرف نظر از اینکه تایم استراحت قبل یا بعد از اعالم خطای فنی،غیرورزشی یا دیسکالیفه

درخواست شده باشد ،تایم استراحت می باید قبل از اجرای پرتاب های آزاد داده شود.اگر در طول تایم استراحت خطای

فنی ،غیرورزشی یا دیسکالیفه اعالم گردد،پرتاب های آزاد باید پس از پایان تایم استراحت اجرا شود.

 14-19/18مثال  :سرمربی تیم  Bدرخواست تایم استراحت می کند A1.مرتکب خطای غیرورزشی بر روی  B1می شود.

به دنبال آن  A2خطای فنی می گیرد.

تفسیر :در این زمان باید تایم استراحت به تیم  Bداده شود.بعد از تایم استراحت یکی از بازیکنان تیم  Bباید پرتاب آزاد جریمه

خطای فنی  A2بدون ریباند انجام دهد.سپس  B1باید  0پرتاب آزاد را بدون ریباند اقدام کند.بازی باید با پرتاب به داخل توسط
تیم Bاز محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو با  14ثانیه از  04ثانیه ادامه یابد.

 15-19/18مثال  :سرمربی تیم  Bدرخواست تایم استراحت می کند A1.مرتکب خطای غیرورزشی بر روی  B1می شود.

تایم استراحت به تیم  Bداده می شود .در جریان تایم استراحت  A2خطای فنی می گیرد.

تفسیر :بعد از تایم استراحت یکی از بازیکنان تیم  Bباید پرتاب آزاد خطای فنی  A2را بدون ریباند انجام دهد.سپس  B1باید

اقدام به  0پرتاب آزاد بدون ریباند کند.بازی با پرتاب به داخل توسط تیم Bاز محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو با  14ثانیه

از  04ثانیه ادامه می یابد.
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ماده  :11بازیکن و توپ خارج از زمین
1-11توضیح :اگر توپ با بازیکنی که خارج از زمین بازی قرار دارد برخورد کند یا توسط آن بازیکن لمس شود،
توپ به خارج از زمین بازی میباشد و آن بازیکن مسئول این تخلف (اوت) میباشد.

 1-11مثال A1 :نزدیک خط کناری توپ را در اختیار دارد که توسط  B1از نزدیک دفاع میشود A1 .با بدنش  B1را که
یک پایش خارج از زمین بازی است ،لمس میکند.
تفسیر :این حرکت  A1قانونی است .یک بازیکن زمانی خارج از زمین بازی محسوب میشود که بدنش با هر چیزی در خارج
از زمین به غیر از دیگر بازیکنان در تماس باشد .بازی باید ادامه پیدا کند.
 1-11مثال A1 :نزدیک خط کناری توپ را در اختیار دارد که توسط  B1و  B2از نزدیک دفاع میشود A1 .با توپ B1
را که یک پایش خارج از زمین بازی است ،لمس میکند.
تفسیر :این تخلف اوت  B1میباشد .توپ زمانی خارج از زمین محسوب میشود که بازیکن خارج از زمین را لمس کند.بازی
باید با یک پرتاب به داخل توسط تیم  Aاز نزدیکترین نقطه به جایی که توپ به اوت رفته ،به استثنای پشت تخته و با همان
مقدار زمان باقیمانده از  04ثانیه ادامه پیدا کند.
 4-11مثال A1 :نزدیک خط کناری ،جلو میز منشی در حال دریبل زدن میباشد .توپ پس از برخورد به زمین بازی میجهد
و زانوی  B6را که بر روی صندلی تعویض نشسته است ،لمس میکند .سپس توپ به سمت  A1به داخل زمین برمیگردد.
تفسیر :توپ زمانیکه  B6را لمس میکند به خارج از زمین رفته است .قبل از اینکه توپ را به اوت برود توسط  A1لمس شده
بود ،بنابراین توپ توسط  A1به اوت رفته است .بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم  Bاز نزدیکترین نقطه به جایی که توپ
به اوت رفته بود ،به استثنای پشت تخته ،ادامه پیدا کند.
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ماده  :14دریبل کردن
 1-14توضیح  :اگر بازیکنی به طور عمد توپ را ( نه در اقدام شوت) به سمت تخته بسکتبال پرتاب کند  ،این حالت دریبل
در نظرگرفته نمی شود.

 1-14مثال  A1 :هنوز دریبل نکرده که توپ را به سمت تخته بسکتبال خودی یا حریف پرتاب می کند و قبل از اینکه بازیکن
دیگری توپ را لمس کند ،دوباره می گیرد.

تفسیر :این حرکت قانونی است.بعد از گرفتن توپ  A1می تواند  ،پاس دهد یا اقدام به شوت یا دریبل کند.
 1-14مثال  :بعد از پایان دریبل چه درادامه حرکت و چه در حالت ثابت  A1،توپ را به سمت تخته بسکتبال خود یا حریف
پرتاب می کند و قبل از اینکه بازیکن دیگری توپ را لمس کند ،دوباره می گیرد یا لمس می کند.

تفسیر :این حرکت قانونی است.بعد از گرفتن توپ  A1می تواند  ،پاس دهد یا اقدام به شوت کند.ولی نمی تواند دریبل کند.
 4-14مثال :

 A1اقدام به شوت می کند ،ولی توپ به حلقه برخورد نمی کند 1A.توپ را می گیرد و به سمت تخته پرتاب

می کند و قبل از اینکه بازیکن دیگری توپ را لمس کند ،دوباره می گیرد یا لمس می کند.

تفسیر :این حرکت قانونی است.بعد از گرفتن توپ  A1می تواند  ،پاس دهد یا اقدام به شوت یا دریبل کند.
 5-14مثال  A1 :دریبل می زند و سپس دریبل را متوقف می کند.
الف)  A1تعادلش را از دست می دهد و بدون اینکه پای ثابتش (پیوت )را حرکت دهد ،در حالیکه توپ را با دو دستش نگه
داشته یک یا دو بار زمین بازی را لمس می کند.

ب )  A1بدون اینکه پای ثابتش (پیوت )را حرکت دهد،توپ را از یک دست به دست دیگر پرتاب می کند.
تفسیر :از آنجا که  A1پای ثابتش (پیوت )را حرکت نداده است  ،در هر دو مورد حرکت قانونی می باشد.
 1-14مثال  A1 :دریبل خود را شروع می کند،با
الف) پرتاب کردن توپ از باالی سر حریف
ب )پرتاب کردن توپ در چند متری خودش
توپ به زمین برخورد کرده ،سپس  A1دریبل خود را ادامه می دهد.
تفسیر :با توجه به اینکه توپ قبل ازلمس مجدد آن توسط ( A1در ادامه دریبل) ،زمین بازی را لمس کرده ،در هر دو مورد

حرکت قانونی است.
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7-14مثال  A1 :دریبل خود را تمام می کند و توپ را عمداً به سمت پای  B1پرتاب می کند A1 .توپ را می گیرد و دوباره
دریبل می زند.

تفسیر :با توجه به اینکه توپ  B1را لمس کرده و توسط  B1لمس نشده است A1 ،مرتکب تخلف دبل شده است.
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ماده  :15تراولینگ (رانینگ )
 1-15توضیح :اگر بازیکنی که روی زمین دراز کشیده است ،کنترل توپ را بدست بیاورد این حرکت قانونی می باشد.
اگر بازیکنی که توپ را در اختیار دارد به زمین بیافتد ،این عمل قانونی خواهد بود .همچنین اگر بازیکن با توپ بعد از افتادن

بر روی زمین کمی سر بخورد ،این عمل نیز قانونی می باشد .با این حال اگر بعد از افتادن بر روی زمین ،بازیکن در حالیکه
توپ را نگه داشته است به منظور دفاع غل بخورد یا اقدام به ایستادن کند  ،این عمل تخلف است.

 1-15مثال  :زمانی که  A1توپ را در اختیار دارد تعادل خود را از دست می دهد و به زمین می افتد.
تفسیر :افتادن غیر عمدی  A1بر روی زمین قانونی می باشد.
 1-15مثال  A1 :درحالیکه توپ را در اختیار دارد بر روی زمین می افتد و سرعت او باعث می شود که سر بخورد.
تفسیر :حرکت  A1تخلف محسوب نمی شود .اما اگر بعد از آن  A1در حالیکه هنوز توپ را نگه داشته است به منظور دفاع غل

بخورد یا بایستد  ،تخلف تراولینگ اتفاق می افتد.

 4-15مثال  A1 :در حالیکه بر روی زمین دراز کشیده است ،کنترل توپ را به دست می آورد .سپس:
الف )
ب)

توپ را به  A2پاس می دهد.
در حالیکه هنوز بر روی زمین دراز کشیده است شروع به دریبل زدن می کند.

ج) درحالیکه توپ را دریبل می زند تالش می کند که بایستد.
د)

در حالیکه هنوز کنترل توپ را در اختیار دارد ،می ایستد.

تفسیر :در حالت (الف) (،ب) و(ج) حرکت  A1قانونی می باشد.
در حالت (د) تخلف تراولینگ رخ داده است.
 5-15توضیح  :بازیکن نمی تواند بعد از اینکه دریبلش را تمام می کند یا کنترل توپ را بدست می آورد  ،دوبار پیاپی با
یک پا یا هر دو پا زمین بازی را لمس کند.

 1-15مثال  A1 :توپ را در دستش قرار می دهد و بدین ترتیب دریبلش را تمام می کند.در ادامه حرکت  A1 ،برروی پای
چپش می پرد و بر روی همان پا و سپس پای راست ش فرود می آید و اقدام به شوت می کند.

تفسیر A1 :مرتکب تخلف تراولینگ شده است .بازیکن نمی تواند بعد از اینکه دریبلش را تمام کرد  ،دوبار پیاپی با یک پا

زمین بازی را لمس کند.
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ماده  1 :11ثانیه
 1-11توضیح :زمانیکه یک بازیکن زمین بازی را از خط انتهایی به منظور جلوگیری از تخلف  3ثانیه ترک می کند و دوباره
وارد منطقه ممنوعه ( 3ثانیه)می شود ،مرتکب تخلف شده است.

 1-11مثال  A1 : :کمتر از  3ثانیه است که در منطقه ممنوعه ( 3ثانیه) می باشد .به منظور جلوگیری از تخلف  3ثانیه از
خط انتهایی به خارج از زمین می رود و دوباره وارد منطقه ممنوعه می شود.

تفسیر A1 :مرتکب تخلف 3ثانیه شده است.
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ماده  8 :18ثانیه
 1-18توضیح :به دلیل موقعیت جامپ بال در زمین عقب ،دستگاه  04ثانیه متوقف شده است  .اگر با توجه به فلش
مالکیت تناوبی پرتاب به داخل به تیمی که کنترل توپ را در زمین عقب اختیار داشته است ،واگذار شود ،آن تیم فقط آن

مقدار زمانی که از  8ثانیه باقی مانده است را در اختیار خواهد داشت.

 1-18مثال  1A :به مدت  5ثانیه در زمین عقب خود در حال دریبل زدن می باشد که در همان زمان یک وضعیت توپ مشترک

( )Held ballاتفاق می افتد و داور اعالم جامپ بال می کند .تیم  Aمالیکت تناوبی بعدی را در اختیار دارد.
تفسیر :تیم  Aفقط  3ثانیه برای انتقال توپ از زمین عقب به زمین جلو فرصت خواهد داشت.

 1-18توضیح :در زمان دریبل از زمین عقب به زمین جلو توپ هنگامی به زمین جلو می رود که توپ و هر دو پای بازیکن

دریبل کننده به طور کامل در تماس با زمین جلو باشند.

 4-18مثال  A1 :درحالیکه بر روی خط مرکزی ایستاده است (طوری خط مرکزی بین پاهایش قرار دارد) ،توپ را از  A2که

در زمین عقب می باشد دریافت می کند A1 .سپس توپ را به  A2که هنوز در زمین عقب می باشد پاس می دهد.

تفسیر :بازی قانونی انجام شده است .هر دو پای  A1در زمین جلو نمیباشد ،بنابراین او میتواند توپ را به زمین عقب پاس

دهد .شمارش  8ثانیه ادامه خواهد داشت.

 5-18مثال  A1 :از زمین عقب خود دریبل می زند و دریبل خود را زمانی که خط مرکزی بین پاهایش قرار دارد،تمام

می کند .سپس  A1توپ را به  A2که خط مرکزی بین پاهایش قرار دارد(روی خط مرکزی ایستاده) ،پاس می دهد.

تفسیر :بازی قانونی انجام شده است .هر دو پای  A1در زمین جلو نمیباشد و بنابراین میتواند توپ را به  A2که او هم در زمین

جلو نیست ،پاس دهد .شمارش  8ثانیه ادامه خواهد داشت.

1-18مثال  A1 :در زمین عقب دریبل می زند و یک پایش (ولی نه هر دو پا) در زمین جلو قرار گرفته است A1 .سپس توپ

را به  A2که خط مرکزی بین پاهایش قرار دارد پاس می دهد A2 .سپس شروع به دریبل در زمین عقب می کند.

تفسیر :بازی قانونی انجام شده است .هر دو پای  A1در زمین جلو نمیباشد و بنابراین میتواند توپ را به  A2که او هم در زمین

جلو قرار نگرفته ،پاس دهد .بنابراین  A2نیز میتواند در زمین عقب دریبل کند .شمارش  8ثانیه ادامه خواهد داشت.

7-18مثال :بازیکن  A1در زمین عقب دریبل می زند و حرکت رو به جلوی خود را در حال دریبل ،متوقف می کند و :

الف )
ب)

خط مرکزی بین پاهایش قرار دارد.
هر دو پایش در زمین جلو می باشد ولی توپ در زمین عقب دریبل زده می شود.
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ج)

هر دو پایش درتماس با زمین جلو میباشد ،در حالی که توپ در زمین عقب دریبل زده میشود .سپس  A1هر دو پای

خود را به زمین عقب بر میگرداند.

د ) هر دو پایش در زمین عقب می باشد ولی توپ در زمین جلو دریبل زده می شود.
تفسیر :در تمامی موارد بازیکن دریبل کننده  A1تا زمانی که هر دو پایش و توپ در تماس با زمین جلو نباشند ،همچنان در

زمین عقب می باشد .شمارش  8ثانیه در تمام این موقعیت ها ادامه خواهد داشت.

 8-18توضیح :زمانیکه به همان تیمی که کنترل توپ را در اختیار داشت،پرتاب به داخل در زمین عقب داده می شود
و 8ثانیه با هر مقدار باقیمانده ادامه پیدا کند،داور که توپ را برای پرتاب به داخل در اختیار پرتاب کننده قرار می دهد باید
اطالع دهدکه چه مقدار از  8ثانیه باقیمانده است.
 9-18مثال  6 ، A1 :ثانیه در زمین عقب دریبل می زند که خطای طرفین اعالم می شود:
الف) در زمین عقب.
ب) در زمین جلو.
تفسیر :الف) بازی باید با پرتاب به داخل در زمین عقب تیم  Aنزدیک به محل وقوع خطا ادامه پیدا کند ،داور باید به پرتاب

کننده اطالع دهد که  0ثانیه برای انتقال توپ به زمین جلو باقیمانده است.

ب) بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم  Aدر زمین و جلو نزدیک به محل وقوع خطا ادامه پیدا کند.
 11-18مثال  A1 :مدت  4ثانیه است در زمین عقب دریبل می کند ،که  1Bتوپ را در زمین عقب تیم  Aبه اوت می زند.
تفسیر:

بازی بایستی با پرتاب به داخل در زمین عقب تیم  Aادامه پیدا کند..داور باید به پرتاب کننده اطالع دهد که  4ثانیه

برای انتقال توپ به زمین جلو باقی است .
 11-18توضیح :

اگر بازی توسط داور به هر دلیلی که به هیچ یک از تیمها ارتباط ندارد متوقف شود و اگر به قضاوت

داوران ممکن باشد تیم حریف در موقعیت نامناسب قرار گیرد ،شمارش  8ثانیه از زمانی که متوقف شده بود ،باید ادامه

پیدا کند.

11-18مثال :

در  05ثانیه مانده به پایان بازی در کوارتر چهارم و با نتیجه  ،A70 - B70تیم  Aکنترل توپ را بدست

می آورد A1 .مدت  4ثانیه است در زمین عقب دریبل می زند ،که داور به یکی از دالیل زیر بازی را متوقف می کند:
الف) ساعت بازی یا دستگاه  04ثانیه خراب می شود یا شروع به کار نمی کند.
ب) یک بطری به داخل زمین پرتاب می شود.
ج) دستگاه  04ثانیه به اشتباه ریست می شود.
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تفسیر:

در همه موارد بازی باید با پرتاب به داخل در زمین عقب تیم  Aو با  4ثانیه باقیمانده از  8ثانیه ادامه پیدا کند.اگر بازی

با یک  8ثانیه جدید ادامه پیدا کند تیم  Bدر موقعیت نامناسب قرار خواهد گرفت.

 11-18توضیح  :به دنبال تخلف  8ثانیه  ،محل پرتاب به داخل توسط مکان توپ در زمان وقوع تخلف تعیین می شود.

14-18مثال :

 8ثانیه برای تیم  Aتمام می شود و تخلف اعالم می گردد.موقعی که:

الف) تیم  Aکنترل توپ را در زمین عقب خودش در اختیار دارد.
ب) توپ در نتیجه پاس  1Aاز زمین عقب به زمین جلو در هواست.
تفسیر:

پرتاب به داخل باید در زمین جلو تیم  Bو با  14ثانیه از  04ثانیه اجرا شود و از محل نزدیک به:

الف) مکان توپ در زمان وقوع تخلف  8ثانیه ،به استثناء پشت تخته.
ب) خط مرکزی.
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ماده  14 :51/19ثانیه
 1-51/19توضیح :نزدیک به انتهای زمان  04ثانیه اقدام به شوت می شود و زمانی که توپ در هواست ،بوق دستگاه 04

ثانیه به صدا در می آید .اگر توپ به حلقه برخورد نکند تخلف صورت گرفته است ،مگر اینکه تیم مقابل بطور واضح و سریع

کنترل توپ را بدست بیاورد .توپ باید برای پرتاب به داخل ،از نزدیکترین جایی که داور بازی را متوقف کرده است (به

جزءپشت تخته) به تیم مقابل واگذار شود.

 1-51/19مثال  :توپ در نتیجه شوت توسط  A1در هوا می باشد که بوق دستگاه  04ثانیه به صدا در می آید .توپ به تخته

برخورد می کند و سپس بر روی زمین بازی غل می خورد ،جاییکه توسط  B1و در ادامه توسط  A2لمس می شود و سرانجام

بوسیله  B2کنترل می شود.

تفسیر :تخلف  04ثانیه تیم  Aرخ داده است ،به این دلیل که شوت  A1به حلقه برخورد نکرده و تیم  Bکنترل سریع و واضح
توپ را بدست نیاورده است.

 1-51/19مثال  :شوت  A1به تخته برخورد کرده ،اما به حلقه برخورد نمی کند .در ریباند  B1توپ را لمس می کند ،ولی

کنترل توپ را بدست نمی آورد ،سپس  A2توپ را کنترل می کند .در این لحظه بوق دستگاه  04ثانیه به صدا در می آید.
تفسیر :تخلف  04ثانیه تیم  Aاتفاق افتاده است.

 4-51/19مثال  A1 :در انتهای زمان  04ثانیه ،اقدام به شوت می کند .شوت بطور قانونی توسط  B1بالک می شود و سپس

بوق دستگاه 04ثانیه به صدا در می آید .بعد از صدای بوق B1 ،بر روی  A1مرتکب خطا می شود.

تفسیر :تخلف  04ثانیه تیم  Aاتفاق افتاده است .خطای  B1بر روی  A1باید نادیده گرفته شود .مگر اینکه این خطا ،خطای

غیر ورزشی یا دیسکالیفه باشد.

 5-51/19مثال  :توپ در نتیجه شوت توسط  A1در هوا می باشد که بوق دستگاه  04ثانیه به صدا در می آید .توپ به حلقه
برخورد نمی کند و بالفاصله بعد ازآن وضعیت توپ مشترک ( )held ballبین  A2و  B2اعالم می شود.

تفسیر :تخلف  04ثانیه تیم  Aرخ داده است .تیم  Bکنترل سریع و واضح توپ را بدست نیاورده است.
 1-51/19مثال  A1 :توپ را برای شوت رها می کند  .در حالیکه توپ در هوا می باشد بوق دستگاه  04ثانیه به صدا در

می آید .توپ به حلقه برخورد نمی کند B1،توپ را لمس می کند و توپ به بیرون از زمین می رود.

تفسیر :تخلف  04ثانیه تیم  Aرخ داده است ،چرا که تیم  Bکنترل سریع و واضح توپ را بدست نیاورده است.
 7-51/19مثال  B1 :بر روی  A1که اقدام به شوت کرده  ،مرتکب خطا می شود.بعد از خطا بوق دستگاه  04ثانیه به صدا در
می آید .توپ وارد سبد می شود.
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تفسیر:

گل  A1باید قبول شود.دستگاه  04ثانیه همزمان با خطا بایستی متوقف گردد و بوق دستگاه  04ثانیه نادیده گرفته

شود A1 .باید  1پرتاب آزاد انجام دهد.بازی بعد از آخرین پرتاب آزاد به طور معمولی ادامه می یابد.
 8-51/19توضیح :اگر بوق دستگاه  04ثانیه در شرایطی به صدا درآید که به قضاوت داوران تیم حریف کنترل واضح و

سریع توپ را به دست بیاورد ،بایستی از بوق  04ثانیه صرف نظر شود و بازی ادامه پیدا کند.

 9-51/19مثال  :نزدیک به انتهای زمان  04ثانیه  A2پاس  A1را از دست میدهد (هر دو بازیکن در زمین جلو میباشند).

و توپ بر روی زمین غل میخورد و به زمین عقب تیم  Aمیرود قبل از اینکه  B1کنترل توپ را در مسیری آزاد تا سبد حریف

بدست بیاورد ،بوق دستگاه  04ثانیه به صدا در میآید.

تفسیر :اگر  B1کنترل واضح و سریع توپ را به دست بیاورد ،بایستی بوق  04ثانیه نادیده گرفته شود و بازی ادامه پیدا کند.
 11-51/19توضیح :اگر به تیمی که کنترل توپ را در اختیار داشته  ،پرتاب به داخل در نتیجه مالکیت تناوبی داده شود،
آن تیم فقط مقدار زمانی را که از  04ثانیه در هنگام اعالم جامپ بال باقی مانده بود در اختیارخواهد داشت.
 11-51/19مثال  :تیم  Aکنترل توپ را در زمین جلو اختیار دارد و  12ثانیه از زمان  04ثانیه باقی مانده که وضعیت توپ
مشترک اتفاق می افتد و اعالم جامپ بال می شود .در نتیجه مالکیت تناوبی پرتاب به:
تیم ،A

الف )

تیم  Bداده می شود.

ب)

تفسیر :الف)
ب)

تیم  Aفقط  12ثانیه از  04ثانیه را خواهد داشت.

تیم  Bیک  04ثانیه جدید را خواهد داشت.

 11-51/19توضیح :اگر بازی به علت خطا یا تخلف (به غیر از تخلف اوت) توسط تیمی که کنترل توپ را در اختیار ندارد

متوقف شود و مالکیت توپ در زمین جلو به همان تیمی که قبالً کنترل توپ را دراختیار داشت  ،واگذار شود ،دستگاه 04

ثانیه به شرح زیر شروع به کار میکند:


اگر در زمان توقف بازی  14ثانیه یا بیشتر بر روی دستگاه  04ثانیه نشان داده میشود ،دستگاه  04ثانیه ریست



اگر در زمان توقف بازی  13ثانیه یا کمتر بر روی دستگاه  04ثانیه نشان داده میشود ،دستگاه  04ثانیه به 14

( )resetنمیشود و از همان زمانی که متوقف شده ادامه پیدا میکند.
ریست ()resetمیشود.
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 11-51/19مثال  A1 :توپ را در زمین جلو دریبل میکند که  B1توپ را به اوت می زند .دستگاه 04ثانیه 8 ،ثانیه را نشان

می دهد.

تفسیر :تیم  Aتنها  8ثانیه زمان باقیمانده از  04ثانیه را در اختیار خواهد داشت.
 14-51/19مثال  A1 :توپ را در زمین جلو دریبل میکند و  B1بر روی او مرتکب خطا میشود .این دومین خطای تیمی B

در این کوارتر میباشد 3 .ثانیه از  04ثانیه باقی مانده است.

تفسیر :تیم  14 Aثانیه از  04ثانیه را در اختیار خواهد داشت.
 15-51/19مثال  :تیم  Aکنترل توپ را در زمین جلو در اختیار دارد و  4ثانیه از  04ثانیه باقی مانده است،که:
الف ) بازیکن A1
ب ) بازیکن B1

آسیب میبیند و داوران بازی را متوقف میکنند.
تفسیر :تیم A
الف )  4ثانیه
ب )  14ثانیه
زمان باقیمانده از  04ثانیه را در اختیار خواهد داشت.
 11-51/19مثال  A1 :توپ را برای شوت رها میکند .زمانی که توپ در هواست و  6ثانیه از  04ثانیه باقی مانده است ،خطای

طرفین  A2و  B2با جرایم مساوی گرفته می شود .توپ وارد سبد نمیشود .فلش مالکیت تناوبی برای تیم  Aمیباشد.
تفسیر :تیم  Aتنها  6ثانیه زمان باقیمانده از  04ثانیه را در اختیار خواهد داشت.

 17-51/19مثال  :زمانی که  A1دریبل می کند و  5ثانیه از  04ثانیه باقی مانده است ،خطای فنی  B1و سپس سرمربی تیم

 Aاعالم میشود.

تفسیر :بعد از حذف جرایم مساوی بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم  Aادامه پیدا کند و  5ثانیه از  04ثانیه باقی مانده

است.

 18-51/19مثال :
الف )  16ثانیه
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ب )  10ثانیه
از زمان  04ثانیه باقی مانده است A1،توپ را به  A2در زمین جلو پاس می دهد B1 .در زمین عقبی خودش عمداً با پا و یا

مشت به توپ ضربه میزند.

تفسیر :در هر دو مورد B1مرتکب تخلف شده است .بازی با پرتاب به داخل در زمین جلو تیم  Aو با:
الف )  16ثانیه
ب)  14ثانیه
از  04ثانیه ادامه می یابد.
 19-51/19مثال :در جریان پرتاب به داخل توسط  A1در زمین جلو و در کوارتر سوم  B1،در زمین عقب خودش دست یا

بازوی خود را خارج از خط اوت قرار میدهد و مانع پاس  A1می شود .در حالی که:
الف )  19ثانیه
ب )  11ثانیه
از  04ثانیه باقی مانده است.

تفسیر :در هر دو حالت B1مرتکب تخلف شده است .بازی با پرتاب به داخل در زمین جلو تیم  Aو با:
الف)  19ثانیه
ب)  14ثانیه
از  04ثانیه ادامه می یابد.
 11-51/19مثال  A1 :در زمین جلو دریبل میکند و 6ثانیه از 04ثانیه باقی مانده است B2 ،بر روی  A2مرتکب خطای غیر
ورزشی میشود.

تفسیر :صرف نظر از اینکه پرتابهای آزاد به ثمر برسد یا خیر ،توپ برای پرتاب به داخل از محل پرتاب به داخل در زمین جلو

به تیم  Aواگذار میشود .تیم  14 Aثانیه از  04ثانیه در اختیار دارد.
این تفسیر در مورد خطای دیسکالیفه نیز کاربرد دارد.

 11-51/19توضیح  :اگر بازی به هردلیل که به هیچ کدام از تیمها مربوط نمی باشد  ،توسط داور متوقف شود و به قضاوت

داوران این امکان باشد که تیمها در وضعیت نامناسب قرار گیرند 04،ثانیه باید از همان زمانی که متوقف شده بود ادامه پیدا

کند.
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 11-51/19مثال  :در  2:05مانده به پایان بازی در کوارتر آخر و با نتیجه برابر  70برای هردو تیم  Aو  ،Bتیم  Aکنترل توپ

را در زمین جلو به دست می آورد A1 .به مدت  02ثانیه دریبل میکند که بازی توسط داوران به دالیل زیر متوقف میشود:
الف) ساعت بازی یا دستگاه  04ثانیه شروع به کار نکرده است.
ب ) بطری به داخل زمین بازی پرتاب شده است.
ج ) دستگاه  04ثانیه به اشتباه ریست شده است.

تفسیر :در تمامی موارد ،بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  Aادامه پیدا میکند و  4ثانیه از  04ثانیه باقی مانده است.اگر دستگاه

 04ثانیه به  14ثانیه ریست شود  ،ممکن است تیم  Bدر وضعیت نامطلوب قرار بگیرد .

 11-51/19مثال  :پس از اقدام به شوت  ، A1توپ از حلقه ریباند و توسط  A2کنترل می شود 9.ثانیه بعد بوق دستگاه 04

ثانیه به اشتباه به صدا در می آید.داوران بازی را متوقف می کنند.

تفسیر :چنانچه داوران تخلف  04ثانیه را اعالم کنند  ،تیم  Aدر وضعیت نامطلوب قرار خواهد گرفت .داوران باید پس از مشورت

با ناظر(اگر حضور داشته باشد) و همچنین مسئول  04ثانیه ،بازی را با پرتاب به داخل توسط تیم  Aادامه دهند و  5ثانیه از 04
ثانیه باقی مانده است.

 14-51/19مثال  A1 :در  4ثانیه مانده به پایان  04ثانیه اقدام به شوت می کند.توپ به حلقه برخورد نمی کند ،اما مسئول

 04ثانیه به اشتباه دستگاه  04ثانیه را ( ) resetریست می کند  A2 .توپ را ریباند می کند و پس از یک زمان مشخص A3 ،
توپ را وارد سبد می کند.در این زمان داوران از موقعیت آگاه می شوند.

تفسیر :داوران باید (پس از مشورت با ناظر،اگر حضور داشته باشد) تائید کنند که توپ در نتیجه شوت  A1به حلقه برخورد

نکرده است .سپس داوران بایدتصمیم بگیرند اگر که دستگاه  04ثانیه ریست نمی شد  ،توپ قبل از به صدا درآمدن بوق 04
ثانیه از دست (دستهای)  A3رها شده است.اگر که چنین باشد امتیاز باید پذیرفته شود.اگر نه ،تخلف  04ثانیه اتفاق افتاده و

گل  A3نباید قبول شود.

 15-51/19توضیح  :پرتاب به داخل به دلیل جریمه یک خطای غیر ورزشی و یا دیسکالیفه باید همیشه از محل خط
پرتاب به داخل در زمین جلو اجرا شود.دستگاه  04ثانیه نیز باید  14ثانیه را نشان دهد.

 11-51/19مثال  :در  1:10مانده به پایان بازی در کوارتر آخر A1 ،در زمین جلویی در حالیکه  6ثانیه از  04ثانیه باقی مانده

است ،دریبل می زند،که  B1بر روی او مرتکب خطای غیر ورزشی می شود.بعد از اولین پرتاب آزاد  A1زمان استراحت توسط

یکی از سرمربیان تیم Aیا  Bدرخواست می شود.

تفسیر A1 :باید دومین پرتاب آزاد خود را بدون ریباند انجام دهد .بعد از اجرای پرتابهای آزاد ، A1تایم استراحت داده
می شود.پس از پایان تایم استراحت ،بازی با پرتاب به داخل در زمین جلو تیم  Aادامه می یابد .تیم  Aباید  14ثانیه زمان

دراختیار داشته باشد.

صفحه  61از 127

 1ژانویه – 0201ویرایش دوم

 17-51/19مثال  19 :ثانیه از  04ثانیه باقی مانده است A1 ،در زمین جلو دریبل میزند که در همان زمان  B1برروی A2
مرتکب خطای غیرورزشی میشود.
تفسیر :بعد از اجرای  0پرتاب آزاد بدون ریباند توسط  ، A2صرف نظر از اینکه وارد سبد شدهاند یا خیر ،بازی باید توسط تیم A
با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو ادامه یابد .تیم  Aباید  14ثانیه زمان داشته باشد.
همین تفسیر برای خطای دیسکالیفه معتبر می باشد.
 18-51/19توضیح  :زمانیکه توپ برای شوت رها شده و سپس خطای بازیکن مدافع در زمین عقب اعالم می شود،اگر
بازی با پرتاب به داخل ادامه یابد دستگاه  04ثانیه باید به  14ریست شود.


اگر دستگاه  04ثانیه 14 ،ثانیه یا بیشتر را نمایش می دهد ،دستگاه  04ثانیه ریست ( )resetنمیشود و از همان



اگر دستگاه  04ثانیه 13 ،ثانیه یا کمتر را نشان می دهد ،دستگاه  04ثانیه به  14ریست ()resetمیشود.

زمانی که متوقف شده ادامه پیدا میکند.

 19-51/19مثال  17 :ثانیه از  04ثانیه باقی مانده است که  A1اقدام به شوت می کند .در حالیکه توپ در هواست  B2مرتکب

خطا برروی  A2می شود.این دومین خطای تیم  Bدر این کوارتر می باشد.توپ:
الف ) وارد سبد می شود.
ب) به حلقه برخورد می کند ،اما وارد سبد نمی شود.
ج ) به حلقه برخورد نمی کند.
تفسیر:
الف) گل  A1پذیرفته می شود.

در همه موارد ،بازی از نزدیکترین محل وقوع خطای  B2با پرتاب به داخل توسط تیم  Aدر زمین جلو ادامه می یابد  .تیم A

 14ثانیه زمان دارد.

 11-51/19مثال  12 :ثانیه از  04ثانیه باقی مانده است که  A1اقدام به شوت می کند .در حالیکه توپ در هواست B2 ،بر روی

 A2مرتکب خطا می شود.این دومین خطای تیم  Bدر این کوارتر می باشد.توپ:
الف ) وارد سبد می شود.
ب) به حلقه برخورد می کند اما وارد سبد نمی شود.
ج ) به حلقه برخورد نمی کند.
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تفسیر:
الف) گل  A1پذیرفته می شود .
در هر سه مورد  ،بازی از نزدیکترین محل وقوع خطای  B2با پرتاب به داخل توسط تیم  Aادامه می یابد .تیم  Aباید  14ثانیه

زمان داشته باشد.

 11-51/19مثال  A1 :اقدام به شوت می کند .در حالیکه توپ در هواست بوق دستگاه  04ثانیه به صدا درمی آید و سپس

 B2مرتکب خطا برروی  A2می شود.این دومین خطای تیم  Bدر این کوارتر می باشد.توپ:
الف ) وارد سبد می شود.
ب) به حلقه برخورد می کند ،اما وارد سبد نمی شود.
ج ) به حلقه برخورد نمی کند.
تفسیر:
الف) گل  A1پذیرفته می شود .

در همه موارد،تخلف  04ثانیه رخ نداده است و توپ باید از نزدیکترین محل وقوع خطای  B2برای پرتاب به داخل به تیم A
داده شود .تیم  Aباید  14ثانیه زمان داشته باشد(.دستگاه  04ثانیه به  14ثانیه ریست می شود).

 11-51/19مثال  12 :ثانیه از  04ثانیه باقی مانده است که  A1اقدام به شوت می کند .در حالیکه توپ در هواست B2 ،برروی

 A2مرتکب خطا می شود.این پنجمین خطای تیم  Bدر این کوارتر می باشد.توپ:
الف ) وارد سبد می شود.
ب) به حلقه برخورد می کند ،اما وارد سبد نمی شود.
ج ) به حلقه برخورد نمی کند.
تفسیر:
الف) گل  A1پذیرفته می شود .

در همه موارد  0پرتاب آزاد به  A2داده می شود .بازی می بایست همانند بعد از آخرین پرتاب آزاد معمولی ادامه پیدا کند.
 11-51/19مثال  A1 :اقدام به شوت می کند .در حالیکه توپ در هواست بوق دستگاه  04ثانیه به صدا درمی آید و سپس

 B2برروی  A2مرتکب خطا می شود.این پنجمین خطای تیم  Bدر این کوارتر می باشد.توپ:
الف ) وارد سبد می شود.
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ب) به حلقه برخورد می کند ،اما وارد سبد نمی شود.
ج ) به حلقه برخورد نمی کند.
تفسیر:

الف) گل  A1پذیرفته می شود .

در هر سه مورد تخلف 04ثانیه رخ نداده است و  0پرتاب آزاد باید به  A2داده می شود .بازی می بایست همانند بعد از آخرین
پرتاب آزاد معمولی ادامه پیدا کند.

 14-51/19مثال  :توپ در نتیجه اقدام به شوت A1در هواست که بوق دستگاه  04ثانیه به صدا درمیآید A2 .یا  B2با خطای
فنی جریمه میشوند .توپ ،
الف) وارد سبد میشود.
ب) به حلقه برخورد میکند ،اما وارد سبد نمیشود.
ج) به حلقه برخورد نمیکند.
تفسیر :در همه موارد ،یکی از بازیکنان تیم  Aیا تیم  Bباید یک پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد.
الف) تخلف  04ثانیه نمیباشد .گل  A1مورد قبول میباشد .بازی باید توسط تیم  Bبا پرتاب به داخل از خط انتهایی ادامه یابد.
ب) تیم  Aمرتکب تخلف  04ثانیه نشده است .این یک وضعیت جامپ بال میباشد .بازی باید با پرتاب به داخل و با توجه به
مالکیت تناوبی از خط انتهایی(به استثنای پشت تخته) ادامه یابد.
ج) تخلف  04ثانیه توسط تیم  Aاتفاق افتاده است .بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم  Bاز خط انتهایی(به استثنای پشت
تخته) ادامه یابد.
 15-51/19توضیح  :اگر به هر دلیلی توپ با حلقه حریف برخورد کند و همان تیمی که کنترل توپ را در اختیار داشت
 ،دوباره کنترل توپ را بدست بیاورد دستگاه  04ثانیه باید  14ثانیه را نشان دهد.

 11-51/19مثال A1 :به  A2پاس می دهد وتوپ به  B2برخورد کرده و سپس حلقه را لمس می کند A3 .کنترل توپ را

بدست می آورد.

تفسیر :به محض اینکه  A3در هر جایی از زمین کنترل توپ را بدست آورد ،دستگاه  04ثانیه باید  14ثانیه را نشان دهد.
 17-51/19مثال A1 :اقدام به شوت می کند ،در حالیکه :
الف)  4ثانیه
ب)  02ثانیه
از  04ثانیه باقی مانده است.توپ به حلقه برخورد می کند وتوسط  A2کنترل می شود.
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در هر دو حالت ،به محض اینکه  A2کنترل توپ را در هر جایی از زمین بدست بیاورد ،دستگاه  04ثانیه باید  14ثانیه را نشان

دهد.

 18-51/19مثال A1 :شوت می کند.توپ به حلقه برخورد می کند B1.توپ را لمس می کند و سپس  A2کنترل توپ را به

دست می آورد.

تفسیر :به محض اینکه  A2در هر جایی از زمین کنترل توپ را به دست آورد ،دستگاه  04ثانیه باید  14ثانیه را نشان دهد.
 19-51/19مثال A1 :اقدام به شوت می کند.توپ به حلقه می خورد .توپ توسط  1Bلمس می شود و سپس به اوت می رود.
تفسیر :پرتاب به داخل از نزدیکترین محل به وقوع تخلف به تیم  Aداده می شود.صرف نظر از اینکه پرتاب به داخل در چه

جایی از زمین باشد  ،تیم  Aباید  14ثانیه زمان در اختیار داشته باشد.

 41-51/19مثال :در  4ثانیه مانده از  04ثانیه  A1،به منظور ریست  04ثانیه توپ را به سمت حلقه پرتاب می کند.توپ به

حلقه برخورد می کند B1.توپ را لمس کرده و سپس توپ در زمین عقب تیم  Aبه اوت می رود.

تفسیر :بازی با پرتاب به داخل توسط تیم ، Aدر زمین عقب و از نزدیکترین جایی که توپ به اوت رفته بود  ،ادامه می یابد

.دستگاه  04ثانیه باید  14ثانیه را نشان دهد.

 41-51/19مثال A1 :شوت می کند.توپ به حلقه برخورد می کند A2 .به توپ ضربه می زند و سپس  A3کنترل توپ را به

دست می آورد.

تفسیر :به محض اینکه  A3در هر جایی از زمین کنترل توپ را به دست آورد ،به تیم  Aباید  14ثانیه زمان داده شود.
 41-51/19مثال A1 :شوت می کند.توپ به حلقه برخورد می کند B2.در ریباند بر روی  A2مرتکب خطا می شود.این سومین

خطای تیم  Bدر این کوارتر می باشد.

تفسیر :پرتاب به داخل از نزدیکترین محل وقوع خطای  B2به تیم  Aداده می شود .تیم  14 ، Aثانیه زمان در اختیار دارد.
 41-51/19مثال 1A :اقدام به شوت می کند.توپ وارد سبد می شود B2.بر روی  A2خطا می کند.این سومین خطای تیم B

در این کوارتر می باشد.

تفسیر :گل  1 Aباید پذیرفته می شود ،بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  Aو از نزدیکترین محل به وقوع خطای  B2ادامه

می یابد .تیم  Aباید  14ثانیه زمان داشته باشد.

 44-51/19مثال A1 :شوت می کند.توپ به حلقه برخورد می کند.سپس در ریباند توپ مشترک بین  A2و  B2اعالم
می شود.فلش مالکیت تناوبی برای تیم  Aمی باشد.

تفسیر :پرتاب به داخل از نزدیکترین محل وقوع جامپ بال به تیم  Aداده می شود .تیم  Aباید  14ثانیه زمان داشته باشد.
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 45-51/19مثال 1A :اقدام به شوت می کند،دستگاه  04ثانیه
الف )  8ثانیه
ب )  17ثانیه
را نشان می دهد .توپ بین حلقه و تخته گیر می کند .فلش مالکیت تناوبی برای تیم  Aمی باشد.
تفسیر :در هر دو مورد،بازی با پرتاب به داخل برای تیم  Aدر زمین جلو و از خط انتهایی  ،نزدیک به تخته ادامه می یابد .تیم

 Aباید  14ثانیه زمان داشته باشد.

 41-51/19مثال A1 :در زمین جلو توپ را برای دانک به  A2پاس می دهد A2.نمی تواند توپ را دریافت کند و توپ به

حلقه برخورد می کند .سپس A3کنترل توپ را بدست می آورد.

تفسیر :به محض اینکه  A3کنترل توپ را در زمین جلو به دست آورد ،دستگاه  04ثانیه باید  14ثانیه را نشان دهد .با توجه به

اینکه تیم  Aدر نتیجه پاس  A1کنترل توپ را از دست نداده است ،اگر  A3توپ را در زمین عقب لمس کند  ،تخلف نیمه رخ

داده است.

 47-51/19مثال :اقدام به شوت  A1پس از برخورد از حلقه برمی گردد B2 ،به هوا پریده،توپ را می گیرد و به زمین

برمی گردد A2 .به توپ ضربه می زند و توپ از دست  B2خارج می شود .سپس  A3توپ را کنترل می کند.

تفسیر :با توجه به اینکه توپ توسط تیم  Bکنترل شده است و این تیم همان تیمی (تیم  ) Aنیست که قبل از برخورد توپ

با حلقه کنترلش را در اختیار داشت ،به تیم  Aباید یک  04ثانیه جدید داده شود.

 48-51/19مثال 6 :ثانیه از  04ثانیه باقی مانده است که  A1اقدام به شوت می کند.توپ به حلقه برخورد می کند  0Aکنترل

توپ را در زمین عقب به دست می آورد.سپس توسط  B2بر روی او خطا می شود.این سومین خطای تیم  Bدر این کوارتر

می باشد.

تفسیر :بازی باید با یک پرتاب به داخل از زمین عقب تیم  Aاز نزدیکترین محل به وقوع خطای  B2ادامه می یابد .تیم  Aباید

 04ثانیه زمان داشته باشد.

 49-51/19مثال 5 :ثانیه از  04ثانیه باقی مانده است A1 ،پرتاب کننده به داخل ،توپ را به سمت سبد تیم  Bپاس میدهد.
توپ حلقه را لمس میکند و سپس توسط  A2یا  B2لمس میشود.

تفسیر:

به محض اینکه توپ توسط هرکدام از بازیکنان داخل زمین لمس شود یا توپ بازیکنی را لمس کند ،ساعت بازی و

دستگاه  04ثانیه باید شروع به کار کنند.
اگر که تیم  Aکنترل توپ را در زمین بازی بدست بیاورد ،این تیم باید  14ثانیه زمان داشته باشد.
اگر تیم  Bکنترل توپ را در زمین بازی بدست بیاورد ،این تیم باید 04ثانیه زمان داشته باشد.
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 51-51/19توضیح  :در حالیکه ساعت بازی کار می کند ،اگر هر تیمی کنترل جدید توپ زنده را چه در زمین عقب و
چه در زمین جلو بدست بیاورد ،آن تیم  04ثانیه زمان در اختیار دارد.

 51-51/19مثال :هنگامیکه ساعت بازی کار می کند  A1کنترل جدید توپ را در زمین بازی ،
الف) زمین عقب
ب) زمین جلو  ،بدست می آورد.
تفسیر :در هر دو مورد  ،تیم  Aیک  04ثانیه جدید در اختیار دارد.
 51-51/19مثال :در نتیجه پرتاب به داخل توسط تیم  A1، Bفوراً کنترل جدید توپ را در
الف) زمین عقب
ب) زمین جلو  ،بدست می آورد.
تفسیر :در هر دو مورد  ،تیم  Aیک  04ثانیه جدید در اختیار دارد.

 51-51/19توضیح  :بازی به علت خطا یا تخلف(شامل تخلف اوت) تیمی که کنترل توپ را در اختیار دارد  ،توسط داور
متوقف شده است.اگر توپ برای پرتاب به داخل در زمین جلو در اختیار تیم مقابل قرارگیرد،آن تیم  14ثانیه از  04ثانیه

زمان خواهد داشت.

 54-51/19مثال A1 :در زمین عقب خود توپ را به  A2که اونیز در زمین عقب می باشد ،پاس می دهد A2.نمی تواند
توپ را بگیرد و توپ از زمین عقب به اوت می رود.

تفسیر :بازی باید با پرتاب به داخل در زمین جلو تیم  Bو از نزدیکترین جایی که توپ به اوت رفته ادامه یابد  .تیم  Bباید 14
ثانیه زمان داشته باشد.

 55-51/19توضیح  :هر زمان که تیمی کنترل توپ زنده را چه در زمین عقب و یا زمین جلو بدست بیاورد و  14ثانیه یا

کمتر از زمان بازی باقیمانده باشد،دستگاه  04ثانیه باید خاموش شود.

بعد از اینکه توپ حلقه سبد حریف را لمس کرد و یک تیم توپ زنده را در هرجایی از زمین بازی دوباره کنترل کند و

زمان بازی کمتر از  04ثانیه و بیشتر از  14ثانیه باشد،آن تیم باید  14ثانیه زمان داشته باشد.اگر زمان بازی کمتر از 14
ثانیه باشد،دستگاه  04ثانیه باید خاموش شود.

 51-51/19مثال :زمانیکه  10ثانیه از وقت بازی باقی مانده است به تیم  Aیک مالکیت جدید داده می شود.
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تفسیر :دستگاه  04ثانیه باید خاموش شود.
 57-51/19مثال :زمانیکه ساعت بازی  03ثانیه را نشان می دهد  A1 ،کنترل توپ را در زمین بازی بدست می آورد 18.ثانیه

از زمان بازی باقی مانده که  B1عمدا با پا به توپ ضربه می زند.

تفسیر :بازی باید با پرتاب به داخل برای تیم  Aدر زمین جلو و نزدیک به جایی که  B1به پا به توپ ضربه زده بود ادامه

یابد.ساعت بازی  18ثانیه را نشان میدهد .دستگاه  04ثانیه باید خاموش شود.

 58-51/19مثال :زمانیکه ساعت بازی  03ثانیه را نشان می دهد  A1 ،کنترل توپ را در زمین بازی بدست می آورد .دستگاه

 04ثانیه خاموش است 19.ثانیه از زمان بازی باقی مانده که  A1اقدام به شوت می کند.توپ به حلقه برخورد می کند.تیم A
زمانیکه ساعت بازی  16ثانیه را نشان می دهد ،دوباره توسط  A2کنترل توپ را در ریباند بدست می آورد.

تفسیر :بازی با  16ثانیه زمان ادامه می یابد.دستگاه  04ثانیه نباید خاموش شود.با توجه به اینکه زمان بازی بیشتر از  14ثانیه

می باشد  ،تیم  Aباید  14ثانیه زمان داشته باشد.

 59-51/19مثال 03 :ثانیه از زمان بازی باقیمانده است A1 ،کنترل توپ را در زمین بازی بدست میآورد .دستگاه  04ثانیه
خاموش میباشد .هنگامی که  15ثانیه از زمان بازی باقیمانده A1 ،اقدام به شوت میکند .توپ به حلقه برخورد میکند و با ضربه
 B1در زمین عقب تیم  Bبه اوت میرود 10 .ثانیه از زمان بازی باقیمانده است.
تفسیر :بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم  Aدر زمین جلو ،نزدیک به جایی که توپ به خارج از زمین رفته بود و با  10ثانیه
زمان باقی مانده ادامه یابد .با توجه به اینکه زمان باقی مانده بازی کمتر از  04ثانیه میباشد ،دستگاه  04ثانیه باید همچنان
خاموش باشد.
 11-51/19مثال 00 : :ثانیه از زمان بازی باقیمانده است A1 ،کنترل توپ را در زمین بازی بدست میآورد .دستگاه  04ثانیه
خاموش میباشد .هنگامی که ساعت بازی  18ثانیه را نشان میدهد A1 ،اقدام به شوت میکند .توپ به حلقه برخورد نمیکند و
با ضربه  B1در زمین عقب تیم  Bبه خارج از زمین میرود 15/5 .ثانیه از ساعت بازی باقیمانده است.

تفسیر:

بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم  Aدر زمین جلو ،نزدیک به جائیکه توپ به خارج از زمین رفته بود و با 15.5

ثانیه زمان باقیمانده  ،ادامه مییابد .دستگاه  04ثانیه باید همچنان خاموش بماند.
 11-51/19مثال 00 :ثانیه از بازی باقیمانده است A1 ،کنترل توپ را در زمین بازی بدست میآورد .دستگاه  04ثانیه خاموش
میباشد .هنگامی که ساعت بازی  15ثانیه را نشان میدهد A1 ،اقدام به شوت میکند .توپ به حلقه برخورد نمیکند و با ضربه
 B1در زمین عقب تیم  Bبه خارج از زمین میرود 10 .ثانیه از زمان بازی باقی مانده است.
تفسیر :بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم  Aدر زمین جلو ،نزدیک به جایی که توپ به خارج از زمین رفته بود و با  10ثانیه
زمان باقی مانده ،ادمه یابد .با توجه به اینکه  A1کنترل توپ را هنگامی بدست آورد که زمان بازی کمتر از  04ثانیه بود ،دستگاه
 04ثانیه همچنان باید خاموش بماند.
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 11-51/19توضیح  :در انتهای زمان  04ثانیه یک اقدام به شوت انجام می شود و در حالی که توپ هنوز در هواست  ،بوق

دستگاه  04ثانیه به صدا درمی آید.اگر که توپ با حلقه برخورد نکند  ،داوران باید منتظر بمانند تا ببینند که اگر حریف :



کنترل واضح و سریع توپ را بدست بیاورد ،از بوق دستگاه  04ثانیه صرف نظر کنند.

کنترل واضح و سریع توپ را بدست نیاورد ،تخلف  04ثانیه را اعالم نمایند.

 11-51/19مثال :در  05.0ثانیه مانده به پایان بازی در کوارتر دوم ،تیم  Aکنترل توپ را بدست می آورد .یک ثانیه از 04

ثانیه باقی مانده است که  A1اقدام به شوت می کند .درحالی که توپ در هواست بوق دستگاه  04ثانیه به صدا در می آید .توپ

به حلقه برخورد نمی کند و بعد از  1.0ثانیه بوق ساعت بازی به منزله پایان کوارتر به صدا در می آید.

تفسیر :تخلف  04ثانیه نمی باشد.با توجه به اینکه داوران منتظر بودند که تیم  Bکنترل توپ را بدست بیاورد پس تخلف 04
ثانیه اعالم نشده است.کوارتر دوم تمام شده است.

 14-51/19مثال :در  05.0ثانیه مانده به پایان بازی در کوارتر دوم ،تیم  Aکنترل توپ را بدست می آورد .یک ثانیه از 04

ثانیه باقی مانده است که  A1اقدام به شوت می کند .درحالی که توپ در هواست بوق دستگاه  04ثانیه به صدا در می آید .توپ
به حلقه برخورد نمی کند و داوران تخلف  04ثانیه را اعالم می کنند ،در حالیکه  2.8ثانیه از زمان بازی باقی مانده است.

تفسیر :تخلف  04ثانیه می باشد.توپ برای پرتاب به داخل از خط انتهایی به تیم  Bواگذار می شود .در حالیکه  2.8ثانیه از زمان

بازی باقی مانده است.

 15-51/19مثال :در  05.0ثانیه مانده به پایان بازی در کوارتر دوم ،تیم  Aکنترل توپ را بدست می آورد 1.0 .ثانیه از زمان

بازی باقی مانده است که  A1توپ را در دستش (دستانش) دارد و بوق دستگاه  04ثانیه به صدا در می آید .داوران تخلف 04
ثانیه را اعالم می کنند ،در حالیکه  2.8ثانیه از زمان بازی باقی مانده است.

تفسیر:

تخلف  04ثانیه می باشد.توپ برای پرتاب به داخل از نزدیکترین جایی که بازی متوقف شده بود ،به تیم  Bواگذار

می شود .در حالیکه  1.0ثانیه از زمان بازی باقی مانده است.
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ماده :11

برگشت توپ به زمین عقب (تخلف نیمه)

 1-11توضیح :بازیکنی که در هواست به جایی تعلق دارد که آخرین تماس را قبل از پرش ،بر روی زمین بازی با آن محل
داشته است .زمانی که یک بازیکن از زمین جلویی خود پریده و در حالی که هنوز درهوا میباشد کنترل توپ را بدست آورد

 ،می تواند در هرجای زمین فرود بیاید.او نمی تواند تا قبل از اینکه فرود بیاید توپ را به هم تیمی خود پاس دهد.

 1-11مثال A1 :که در زمین عقب می باشد ،اقدام به پاس ضد حمله برای  A2در زمین جلو می نماید B1 .از زمین جلو تیم
 Bپریده و زمانی که هنوز در هوا می باشد ،توپ را می گیرد و فرود می آید:

الف)

با هر دو پا در زمین عقب تیم خود.

ب)

طوری که خط مرکزی بین پاهایش قرار می گیرد( یعنی یک پا در زمین جلو و یک پا در زمین عقب).

ج)

طوری که خط مرکزی بین پاهایش قرار دارد و سپس به سمت زمین عقب دریبل می کند یا پاس میدهد.

تفسیر :تخلف نیمه تیم  Bنمی باشد .وقتی  B1در هوا اولین کنترل تیمی تیم  Bرا بدست می آورد ،می تواند در هرجایی زمین
بازی فرود بیاید .در تمامی موقعیت ها  B1بطور قانونی در زمین عقب تیم خود فرود آمده است.

 1-11مثال :در جامپ بال شروع بازی بین  B1و  A1توپ به طور قانونی زده میشود سپس  A2از زمین جلو تیم خود پریده
و زمانی که در هوا میباشد توپ را گرفته و فرود میآید:

الف)

با هر دو پا در زمین عقب تیم خود.

ب)

طوری که خط مرکزی بین پاهایش قرار می گیرد( یعنی یک پا در زمین جلو و یک پا در زمین عقب).

ج)

طوری که خط مرکزی بین پاهایش قرار دارد و سپس به سمت زمین عقب دریبل می کند یا پاس میدهد.

تفسیر :تخلف نیمه  A2نمی باشد .زمانی که  A2کنترل توپ را در هوا بدست می آورد ،اولین کنترل تیمی  Aبرقرار می شود
و او می تواند در هر جایی از زمین بازی برود بیاید .در همه موقعیتها  A2به صورت قانونی در زمین عقب تیم خود می باشد.

 4-11مثال A1 :بازیکن پرتاب کننده به داخل در زمین جلو تیم خود می باشد که اقدام به پاس برای  A2می نمایدA2 .
از زمین جلو پریده ،توپ را می گیرد و فرود می آید:

الف)

با هر دو پا در زمین عقب تیم خود.

ب)

طوری که خط مرکزی بین پاهایش قرار می گیرد( یعنی یک پا در زمین جلو و یک پا در زمین عقب).

ج)

طوری که خط مرکزی بین پاهایش قرار دارد و سپس به سمت زمین عقب دریبل می کند یا پاس میدهد.
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تفسیر :تیم  Aمرتکب تخلف نیمه شده است .قبل از اینکه  A2در هوا توپ را بگیرد ،بازیکن پرتاب کننده  A1کنترل تیمی
توپ را در زمین جلو در اختیار دارد .در همه موارد  A2مرتکب تخلف نیمه (تخلف بازگشت غیر قانونی توپ به زمین عقب )شده

است.

 5-11مثال :بازیکن  A1که یک پرتاب به داخل را در زمین عقب خود در اختیار دارد ،توپ را به  A2در زمین جلو پاس
می دهد B1.از زمین جلویی خود می پرد ،در حالیکه در هواست توپ را می گیرد و قبل از اینکه در زمین عقب خود فرود بیاید

توپ را به  B2در زمین عقب پاس می دهد.

تفسیر :تیم  Bمرتکب تخلف بازگشت غیر قانونی توپ به زمین عقب (تخلف نیمه) شده است.زمانی که  B2از زمین جلویی

خود پریده و در حالی که هنوز درهوا میباشد کنترل توپ را بدست میآورد  ،می تواند در هرجای زمین فرود بیاید.هرچند

نمی تواند توپ را به هم تیمی خود در زمین عقب پاس دهد.

 1-11مثال : :در جامپ بال شروع بازی بین  B1و  A1توپ به طور قانونی زده میشود سپس  A2از زمین جلو تیم خود
پریده و در حالیکه در هواست توپ را می گیرد و قبل از اینکه در زمین فرود بیاید توپ را به  A1در زمین عقب پاس می دهد.

تفسیر :تیم  Aمرتکب تخلف بازگشت غیر قانونی توپ به زمین عقب (تخلف نیمه) شده است .زمانی که  A2درهوا میباشد ،
می تواند در زمین عقب خودش فرود بیاید،اما نمی تواند توپ را به هم تیمی خود در زمین عقب پاس دهد.

 7-11توضیح  :توپ زنده هنگامی به صورت غیر قانونی به زمین عقب برمی گردد که یک بازیکن از تیم  Aکه کامالً در

زمین جلویی خود است ،باعث شود توپ به زمین عقب برود (زمین عقب را لمس کند) و پس از آن یک بازیکن از تیم  Aدر

زمین جلو یا عقب خود  ،اولین نفر باشد که توپ را لمس می کند.هرچند زمانیکه یک بازیکن از تیم  Aدر زمین عقب خود

باعث شود که توپ با زمین جلو برخورد کند و سپس یک بازیکن از تیم  Aاولین نفری باشد که توپ را در زمین عقب یا جلو
لمس کند  ،این حرکت قانونی است.

ان
 8-11مثال A1 :و  A2هر دو در زمین جلو ،نزدیک خط مرکزی ایستاده اند  A1 ،به  A2پاس زمینی می دهد.درنتیجه
پاس ،توپ به زمین عقب و سپس به زمین جلو برخورد می کند.بعد از آن توپ  A2را لمس می کند.

تفسیر :تخلف تیم  Aبرای بازگشت غیر قانونی توپ به زمین عقب (تخلف نیمه) رخ داده است.
 9-11مثال A1 :در حالیکه هر دو پایش در زمین عقب می باشد نزدیک خط مرکزی ایستاده است  ،به  A2که او هم هر دو

پایش در تماس با زمین عقب و نزدیک خط مرکزی است پاس زمینی می دهد.درنتیجه پاس ،توپ قبل از اینکه  A2را لمس کند

به زمین جلو برخورد می کند.

تفسیر :تخلفی رخ نداده است .ازآنجا که هیچ یک از بازیکنان تیم  Aدر زمین جلو خود نبوده است تخلف نیمه

نمی باشد.هرچند ،تماس توپ با زمین جلو باعث توقف شمارش  8ثانیه در آن لحظه شده است  ،بنابراین به محض اینکه بازیکن

 A2توپ را در زمین عقب خود لمس کند بایستی شمارش  8ثانیه جدید شروع شود.
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 11-11مثال A1 :از زمین عقبی خود توپ را به زمین جلو پاس می دهد .توپ با داوری که خط مرکزی بین پاهایش قرار دارد
برخورد می کند و سپس توسط  A2که هنوز در زمین عقب خود می باشد ،لمس می شود.

تفسیر :تخلف نیمه رخ نداده است .با توجه به این که هیچ یک از بازیکنان تیم  Aدر زمین جلو نبوده است ،تخلف نیمه

نمی باشد.هرچند تماس توپ با داور باعث توقف شمارش  8ثانیه در آن لحظه شده است  ،بنابراین به محض اینکه بازیکن A2

توپ را در زمین عقب لمس کند باید شمارش  8ثانیه جدید شروع شود.

 11-11مثال :تیم  Aکنترل توپ را در زمین جلو در اختیار دارد.توپ تقریباً در یک زمان توسط  A1و  B1لمس می شود و
به زمین عقب تیم  Aبرمی گردد ،جایی که  A2اولین نفر از تیم  Aمی باشد که توپ را لمس می کند.

تفسیر :تیم  Aمرتکب تخلف نیمه (بازگشت غیر قانونی توپ به زمین عقب) شده است.
 11-11مثال A1 :در حال دریبل از زمین عقب به جلو خود می باشد .در حالیکه هر دو پای او در زمین جلو است  ،توپ هنوز
در زمین عقب می باشد.سپس توپ به پای او برخورد می کند و به زمین عقب برمی گردد A2 ،شروع به دریبل زدن می کند.

تفسیر :از آنجاییکه  A1هنوز کنترل توپ را در زمین جلو بدست نیاورده  ،تخلفی صورت نگرفته است .
 11-11مثال :بازیکن  A1در زمین عقب به هم تیمی خود  A2در زمین جلو پاس می دهد A2 .توپ را لمس می کند و توپ
به  A1که هنوز در زمین عقب خود می باشد ،برمی گردد.

تفسیر :با توجه به اینکه  A2هنوز کنترل توپ را در زمین جلو خود بدست نیاورده  ،تخلفی انجام نشده است .
 14-11مثال :در نتیجه پرتاب به داخل در زمین جلو  A1،توپ را به  A2پاس می دهد A2 .از روی خط مرکزی می پرد،در
حالیکه پای چپش در تماس با زمین جلو خود و پای راستش در هواست توپ را می گیرد  .سپس پای راستش را در زمین عقب

خود می گذارد.

تفسیر A2 :باعث بازگشت غیر قانونی توپ به زمین عقب خود (تخلف نیمه) شده است،چرا که  A1پرتاب کننده به داخل از
قبل کنترل تیمی را در زمین جلویی تیم  Aدر اختیار داشته است.

 15-11مثال A1 :در حال دریبل در زمین جلو و نزدیک به خط مرکزی می باشد ،که  B1به توپ ضربه می زند و به زمین
عقب تیم  Aبرمی گردد A1.که هر دو پایش هنوز در زمین جلو می باشد  ،در حالیکه توپ در تماس با زمین عقب است به دریبل
خود ادامه می دهد .

تفسیر :بازی قانونی است .آخرین لمس توپ در زمین جلو توسط تیم  Aنبوده است  A1.حتی می تواند به دریبل خود در زمین
عقب با یک  8ثانیه جدید ادامه دهد.

 11-11مثال:

 A1در زمین عقب به هم تیمی خود  A2پاس می دهد A2 .از زمین جلو می پرد  ،در حالیکه در هواست

توپ را می گیرد و فرود می آید:
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الف) با هر دو پا در زمین عقب.
ب ) خط مرکزی را لمس می کند .
ج ) خط مرکزی بین هر دو پایش می باشد ( یعنی یک پا در زمین جلو و یک پا در زمین عقب).
تفسیر :در همه موارد ،تیم  Aمرتکب تخلف برگشت غیر قانونی توپ ( تخلف نیمه)به زمین عقب شده است A2.زمانیکه در
هوا توپ را می گیرد  ،باعث کنترل تیمی  Aدر زمین جلو خود شده است.
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ماده  :11تداخل توپ در باالی سطح حلقه
 1-11توضیح  :زمانی که توپ درنتیجه شوت یا پرتاب آزاد در باالی سطح حلقه می باشد ،اگر بازیکنی دستش را از زیر
وارد سبد کند و توپ را لمس نماید ،تخلف تداخل صورت گرفته است.
 1-11مثال :در آخرین یا تنها پرتاب آزاد توسط ، A1
الف ) قبل از برخورد توپ با حلقه،
ب ) بعد از برخورد توپ با حلقه در حالی که هنوز شانس گل شدن توپ وجود دارد.

 B1دست خود را از زیر وارد سبد کرده و توپ را لمس مینماید.
تفسیر:در همه موارد B1به دلیل لمس غیر قانونی توپ مرتکب تخلف شده است .بایستی یک امتیاز به  A1واگذار گردد.
الف ) یک خطای فنی برای  B1اعالم گردد.
ب ) نباید خطای فنی برای  B1اعالم شود.
 1-11توضیح  :زمانی که توپ در حین پاس یا بعد از برخورد با حلقه در باالی سطح حلقه می باشد ،اگر بازیکنی دستش
را از زیر وارد سبد کند و توپ را لمس نماید ،تخلف تداخل صورت گرفته است.
 4-11مثال :توپ در نتیجه پاس  A1باالی حلقه می باشد و  B1دستش را از زیر وارد سبد کرده و توپ را لمس می نماید.
تفسیر B1 :مرتکب تخلف تداخل شده است .به  A1باید  0یا  3امتیاز واگذار شود.
 5-11توضیح  :توپ در آخرین پرتاب آزاد ناموفق حلقه را لمس می کند .اگر در ادامه و قبل از ورود توپ به سبد ،توپ
بطور قانونی توسط هر بازیکنی لمس شود ،وضعیت پرتاب آزاد تغییر خواهد کرد و همانند شوت  0امتیازی محسوب
می شود.
 1-11مثال :بعد از آخرین یا تنها پرتاب آزاد توسط  ، A1توپ به حلقه برخورد کرده و سپس به سمت باالی حلقه می رود.

 B1سعی می کند که توپ را از حلقه دور کند  ،اما توپ پس از لمس توسط  B1وارد سبد می شود.

تفسیر :توپ به صورت قانونی لمس شده است ،وضعیت پرتاب آزاد تغییر کرده است و  0امتیاز به کاپیتان داخل زمین تیم A

واگذار می شود.
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7-11توضیح :بعد از اینکه توپ حلقه را لمس کرد




در نتیجه اقدام به شوت ،

آخرین پرتاب آزاد ناموفق ،

بوق ساعت بازی برای پایان کوارتریا وقت اضافه به صدا درآید

و توپ هنوز شانس ورود به سبد را داشته باشد وخطا اعالم گردد.اگر هر بازیکنی توپ را لمس کند تخلف می باشد.
8-11مثال :بعد از آخرین پرتاب آزاد  A1توپ به حلقه برخورد کرده و به باال می رود B2 ،در ریباند بر روی  A2مرتکب
خطا می شود(سومین خطای تیم .)Bدر حالیکه توپ هنوز شانس ورود به سبد را دارد توسط :

الف) A3
ب)  B3لمس می شود.
تفسیر :این تخلف تداخل می باشد.
الف) هیچ امتیازی نباید داده شود.هر دو جریمه پرتاب به داخل باهم لغو می شوند.بازی باید با مالکیت تناوبی ،از خط انتهایی
نزدیک به محل وقوع خطا و به استثنای پشت تخته ادامه پیدا کند.

ب) باید یک امتیاز به  A1داد شود.بازی باید با پرتاب به داخل از خط انتهایی  ،نزدیک به محل وقوع خطا و به استثنای پشت

تخته برای تیم  Aادامه پیدا کند.

 9-11مثال :آخرین یا تنها پرتاب آزاد  A1به حلقه برخورد کرده و به باال می رود B2 ،در ریباند بر روی  A2مرتکب خطا
می شود (پنجمین خطای تیم .) Bدر حالیکه توپ هنوز شانس ورود به سبد را دارد توسط :

الف) A3
ب)  B3لمس می شود.
تفسیر :این تخلف تداخل می باشد.
الف) هیچ امتیازی نباید داده شود.به  A2باید  0پرتاب آزاد بدون ریباند داده شود.بازی با پرتاب به داخل ،از امتداد خط پرتاب

آزاد برای تیم  Bادامه پیدا می کند.

ب) بایدیک امتیاز به  A1داده شود .به  A2باید  0پرتاب آزاد داده شود و بازی می بایست همانند بعد از آخرین پرتاب آزاد

معمولی ادامه پیدا کند.
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11-11مثال :بعد از آخرین پرتاب آزاد  ، A1توپ از حلقه ریباند میشود .در طول ریباند  A2 ،برروی  B2خطا میکند .این
پنجمین خطای تیم  Aدر این کوارتر است .توپ شانس ورود به حلقه را دارد که لمس میشود توسط
الف)

A3

ب ) B3
تفسیر :در هر دو حالت تخلف تداخل() Interferenceتوسط  A3و  B3اتفاق افتاده است .
الف) هیچ امتیازی نباید واگذار شود.
ب ) به  A1باید  1امتیاز واگذار شود.
در هر دو حالت در نتیجه خطای  ،A2به  B2باید پرتاب آزاد واگذار شود و بازی به طور معمول بعد از آخرین پرتاب آزاد ادامه
مییابد.
 11-11مثال :بعد از آخرین پرتاب آزاد  ، A1توپ به حلقه برخورد میکند .یک خطای طرفین بین  A2و B2در ریباند اتفاق
میافتد .توپ هنوز شانس ورود به سبد را دارد و توسط:
الف)  A3لمس میشود.
ب)  B3لمس میشود.
تفسیر :این تخلف تداخل توسط  A3و  B3میباشد.خطا باید در برگه امتیازات وارد شود.
الف) امتیازی نباید داده شود .بازی باید با پرتاب به داخل و با مالکیت تناوبی از خط انتهایی ،نزدیک به جایی که خطای طرفین
انجام شده بود (به استثنای پشت تخته) ادامه پیدا کند.
ب) یک امتیاز باید به  A1داده شود .جرایم خطای طرفین با یکدیگر لغو میشوند .بازی باید توسط تیم  Bبا پرتاب به داخل از
هر جایی پشت خط انتهایی ادامه یابد.
 11-11مثال A1 :اقدام به شوت می کند توپ به حلقه برخورد کرده و به باال می رود .در حالیکه شانس ورود به سبد را دارد
 ،بوق پایان کوارتر سوم به صدا در می آید .توسط :

الف)  A2لمس شده ،وارد سبد می شود.
ب)  0Bلمس شده،وارد سبد می شود.
ج)  A2لمس شده ،وارد سبد نمی شود.
د)  B2لمس شده،وارد سبد نمی شود.
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تفسیر :در همه موارد  ،تخلف تداخل انجام شده است.بعد از اینکه بوق ساعت بازی برای پایان کوارتر به صدا درآید ،بعد از
اینکه توپ حلقه را لمس کرد و هنوز شانس ورود به سبد را دارد هیچ بازیکنی نباید توپ را لمس کند.

الف) هیچ امتیازی نباید به  A2داده شود.
ب)  0یا  3امتیاز باید به  A1داده شود.
ج) کوارتر تمام شده است.
د)  0یا  3امتیاز باید به  A1داده شود.
در همه موارد کوارتر سوم تمام شده است.بازی باید با پرتاب به داخل از امتداد خط مرکزی و با توجه به مالکیت تناوبی ادامه

یابد.

 11-11توضیح :اگر بعد از اقدام به شوت در حین بازی ،زمانی که توپ در قوس صعودی می باشد ،بازیکنی توپ را لمس
نماید تمامی محدودیتهای مربوط به تداخل توپ باالی سطح حلقه اعمال خواهد شد.
 14-11مثال A1 :اقدام به شوت  0امتیازی می کند.توپ در قوس صعودی توسط  A2یا  B2لمس می شود ،سپس در قوس

نزولی توسط:
الف ) A3

ب )  B3لمس می شود.
تفسیر :تماس  A2یا  B2با توپ در قوس صعودی قانونی می باشد و وضعیت شوت را تغییر نمی دهد .با این حال تماس  A3یا

 B3با توپ در قوس نزولی تخلف می باشد.
الف )

توپ برای پرتاب به داخل در امتداد خط پرتاب آزاد به تیم  Bداده می شود.

ب)

 0امتیاز به  A1واگذار می شود.

15-11مثال A1 :اقدام به شوت میکند .توپ در نقطه اوج خود  ،باالی سطح حلقه توسط  A2یا  B2لمس میشود.

تفسیر:

لمس توپ توسط  A2یا  B2قانونی است .پس از اینکه توپ به نقطه اوج خود رسید و سیر نزولی خود را آغاز کرد،

چنانچه توسط بازیکنان لمس شود ،تنها در این حالت تخلف انجام شده است.
 11-11توضیح :اگر در حین شوت ،بازیکن باعث لرزش تخته یا حلقه شود ،بطوریکه به تشخیص داور مانع ورود توپ به

سبد و یا باعث ورود توپ به سبد شود ،تخلف تداخل صورت گرفته است.
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17-11مثال A1 :درانتهای زمان بازی اقدام به شوت  3امتیازی می کند .زمانی که توپ در هوا می باشد ،بوق خاتمه زمان

بازی به صدا در می آید .بعد از بوق B1 ،باعث لرزش حلقه یا تخته می شود بطوریکه به قضاوت داور مانع ورود توپ به سبد
می شود.

تفسیر :تخلف تداخل  B1می باشد.حتی بعد از به صدا درآمدن بوق پایان زمان بازی ،توپ زنده خواهد ماند و بنابراین تخلف
تداخل رخ داده است 3 .امتیاز باید به  A1واگذار شود.

18-11مثال A1 :درانتهای زمان بازی اقدام به شوت  3امتیازی می کند .زمانی که توپ در هوا می باشد ،بوق خاتمه زمان

بازی به صدا در می آید .بعد از بوق A2 ،باعث لرزش حلقه یا تخته می شود بطوریکه به قضاوت داور توپ وارد سبد شده است.
تفسیر :تخلف تداخل  A2می باشد.حتی بعد از به صدا درآمدن بوق پایان زمان بازی ،توپ زنده خواهد ماند و بنابراین تخلف
تداخل رخ داده است .نباید امتیازی به  A1واگذار شود.

19-11توضیح :زمانی که توپ در نتیجه شوت در تماس با حلقه می باشد و هنوز شانس وارد شدن آن به سبد وجود دارد،
اگر بازیکن مدافع یا مهاجم حلقه یا تخته را لمس نماید ،تخلف تداخل صورت گرفته است.

شکل .3توپ در تماس با حلقه

11-11مثال :بعد از انجام شوت توسط  A1توپ به حلقه برخورد کرده و به سمت باال می رود و سپس دوباره بر روی حلقه
فرود می آید .زمانی که هنوز توپ بر روی حلقه می باشد B1 ،حلقه یا تخته را لمس می نماید.

تفسیر B1 :مرتکب تخلف تداخل شده است .تمامی محدودیتهای مربوط به تداخل تا زمانی که احتمال وارد شدن توپ به سبد

وجود دارد ،اعمال خواهد شد.
11-11مثال:

شوت انجام شده توسط بازیکن ، A1در قوس نزولی و کامالً باالی سطح حلقه می باشد که همزمان توسط

 A2و  B2لمس می شود.سپس توپ:
الف) وارد سبد می شود.
ب)

وارد سبد نمی شود.
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تفسیر :تخلف تداخل توسط  A2و  B2انجام شده است.در هردو مورد نباید هیچ امتیازی داده شود .این یک وضعیت جامپ

بال می باشد.

11-11توضیح :اگر بازیکنی به منظور بازی با توپ ،سبد یا تور را بگیرد مرتکب تخلف تداخل ( (Interferenceشده
است.

11-11مثال A1 :اقدام به شوت می کند.توپ به سبد برخورد می کند و بر می گردد.
الف)  A2سبد را می گیرد و به توپ به سمت سبد ضربه می زند.
ب)

 A2زمانیکه توپ شانس ورود به سبد را دارد ،حلقه را میگیرد .توپ وارد سبد میشود.

ج)

 B2سبد را می گیرد و با ضربه توپ را از سبد دور می کند.

د)

 B2زمانیکه توپ شانس ورود به سبد را دارد ،حلقه را میگیرد .توپ وارد سبد نمیشود.

تفسیر :در همه موارد تخلف تداخل ( (Interferenceتوسط هر دو بازیکن  A2یا  B2انجام شده است.
الف) و ب ) هیچ امتیازی داده نمی شود .بازی با پرتاب به داخل برای تیم  Bاز امتداد خط پرتاب آزاد ادامه می یابد.
ج ) و د ) 0یا  3امتیاز به  A1داده می شود.بازی با پرتاب به داخل از خط انتهایی توسط تیم ،Bبه طور معمولی بعد از گل ادامه
می یابد.

14-11توضیح  :چنانچه بازیکن مدافع توپی را که وارد سبد شده است  ،لمس کند تخلف تداخل ((Interference

صورت گرفته است.

شکل .4توپ داخل سبد است.

15-11مثال A1 :اقدام به شوت  0امتیازی می کند.در حالیکه توپ به دور حلقه می چرخد و قسمتی از آن داخل یا پایین

تر از سطح حلقه می باشد B1،توپ را لمس می کند.

تفسیر :تخلف تداخل ( (Interferenceتوسط  B1انجام شده است.با توجه به اینکه قسمتی از توپ داخل یا پایین تر از سطح
حلقه است  ،توپ درون سبد می باشد 0 .امتیاز به  A1داده می شود.
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ماده  :11برخورد :اصول کلی
 : 11 .11منطقه نیم دایره No-charge
1-11توضیح :صرف نظر از اینکه بازیکنان مدافع یا مهاجم باشند ،اصل سیلندر برای همه آنها اجرا میشود.

1-11مثال A1 :در نتیجه اقدام به شوت  3امتیازی در هواست ،پای خود را باز میکند که موجب برخورد با بازیکن مدافع B1
میشود.

تفسیر:

این خطای  A1میباشد که با حرکت دادن پای خود به خارج از سیلندرش باعث برخورد با بازیکن مدافع  B1میشود.

 1-11توضیح :هدف از قانون نیم دایره  No-chargeجلوگیری از دادن امتیاز به بازیکن مدافعی است که در زیر سبد

خودی ایستاده است تا از بازیکن مهاجمی که کنترل توپ را در اختیار دارد و درحال نفوذ به سمت سبد میباشد ،خطای

شارژ بگیرد.

برای اعمال قانون نیم دایره  No-chargeشاخص های زیر باید مورد توجه قرارگیرد:
الف ) یک پا هر دو پای بازیکن مدافع داخل نیم دایره  No-chargeقرار گرفته باشد (شکل .)4خطوط نیم دایره
 No-chargeجزء منطقه نیم دایره  No-chargeمی باشند.
ب ) بازیکن مهاجم در حال نفوذ به سمت سبد و قطع کردن نیم دایره باشد و زمانی که در هوا است اقدام به پاس یا شوت

نماید.

در شرایط زیر قانون نیم دایره  No-chargeاعمال نخواهد شد و هرگونه برخوردی بایستی مطابق قوانین عادی و معمولی
بسکتبال از جمله اصل سیلندر (استوانه) و اصل سد و شارژ قضاوت شود.

الف ) تمامی موقعیت های بازی که در بیرون از نیم دایره  No-chargeو همچنین فضای بین نیمدایره و خط انتهایی اتفاق
میافتد.

ب ) تمامی وضعیت های ریباند در طول بازی بعد از شوت ،زمانی که توپ ریباند میشود و برخورد باید اتفاق بیافتد.
ج ) هرگونه استفاده غیرقانونی از دستها ،بازوها ،پاها یا بدن توسط بازیکن مدافع یا مهاجم.

شکل  :5موقعیت بازیکن داخل و خارج از منطقه No-charge

اکتبر 0202
 1ژانویه 1
ویرایش دوم
– 0201

صفحه  80از127

4-11مثال:

 A1در بیرون از نیم دایره  No-chargeبه هوا پریده و اقدام به شوت جفت مینماید و سپس بر روی B1

که در داخل نیم دایره میباشد ،شارژ میکند.

تفسیر :حرکت  A1قانونی میباشد .چرا که قانون نیم دایره  No-chargeبه کار گرفته می شود.
5-11مثال:

 A1در امتداد خط انتهایی در حال دریبل زدن میباشد .بعد از رسیدن به منطقه پشت تخته بصورت مورب یا

به عقب می پرد و بر روی  B1که در وضعیت دفاعی قانونی داخل نیم دایره  No-chargeمیباشد ،مرتکب خطای شارژ میشود.
تفسیر A1 :مرتکب خطای شارژ شده است .قانون نیم دایره  No-chargeکاربرد نخواهد داشت ،زیرا  A1از پشت تخته و
خطی که بصورت فرضی امتداد دارد ،وارد منطقه نیم دایره  No-chargeشده است .
1-11مثال:

 A1توپ را شوت میکند و توپ به حلقه برخورد می کند و وضعیت ریباند بوجود میآید A2 .به هوا پریده،

توپ را می گیرد و سپس  B1را که در وضعیت دفاعی قانونی داخل نیم دایره  No- chargeمیباشد شارژ میکند.

تفسیر A2 :مرتکب خطای شارژ شده است .قانون نیم دایره  No-chargeکاربرد ندارد.
 7-11مثال:

 A1به سمت سبد نفوذ میکند و درحالت شوت میباشد A1 .به جای تمام کردن شوت ،توپ را به A2که

دقیقاً پشت سر او درحرکت میباشد ،پاس میدهد .سپس  B1 ، A1را که در داخل نیم دایره  No-chargeمیباشد شارژ میکند.

در همان زمان  A2با توپ به سمت سبد نفوذ کرده و امتیاز کسب میکند.

تفسیر A1 :مرتکب خطای شارژ شده است .قانون نیم دایره  No-chargeاعمال نخواهد شد زیرا  A1به صورت غیر قانونی
از بدن خود برای بازکردن مسیر  A2به سمت سبد استفاده کرده است.

 8-11مثال:

 A1به سمت سبد نفوذ میکند و در حالت شوت میباشد A1 .هنوز در هواست ،به جای تمام کردن شوت

،توپ را به  A2که در گوشه زمین ایستاده است ،پاس میدهد .سپس  B1 ، A1را که در داخل نیم دایره  No-chargeمیباشد،

شارژ میکند.

تفسیر :حرکت  A1قانونی است .قانون نیم دایره  No-chargeاعمال خواهد شد.
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ماده  :15خطای طرفین
1-15توضیح :یک خطا ،ممکن است ،خطای شخصی ،غیر ورزشی ،دیسکالیفه یا فنی باشد .به منظور در نظر گرفتن خطا
بعنوان خطای طرفین ،هر دو خطا باید خطای بازیکنان باشد و در یک طبقه ،هر دو خطا باید خطای شخصی باشد یا هر دو
ترکیبی از خطای غیرورزشی یا دیسکالیفه باشد .خطای طرفین باید شامل برخورد فیزیکی باشد ،بنابراین خطای فنی قسمتی
از خطای طرفین نمیباشد چرا که این خطاها غیر برخوردی هستند .اگر هر دو خطایی که در یک زمان اتفاق افتاده است ،در
یک طبقه (خطای شخصی ،غیر ورزشی یا دیسکالیفه) قرار نگیرند ،این خطای طرفین نمیباشد .جرایم آنها با یکدیگر لغو
نمیشود .همیشه باید در نظر گرفته شود که خطای شخصی نخست اتفاق افتاده و خطای غیرورزشی یا دیسکالیفه پس از آن
انجام شده است.

 1-15مثال A1 :دریبل میزند و در همان زمان  A2و  B2با خطای فنی جریمه میشوند.

تفسیر:

خطای فنی جزئی از خطای طرفین نمیباشد .جرایم آن با یکدیگر لغو میشوند .بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم

 ، Aاز نزدیکترین جائیکه توپ قرار داشت و اولین خطای فنی اعالم شد ،ادامه پیدا کند.تیم  Aباید همان مقدار زمان باقیمانده
از  04ثانیه را در اختیار داشته باشد.
 1-15مثال :دریبل کننده  A1و B1تقریبا در یک زمان برروی هم مرتکب خطا میشوند .این دومین خطای تیم  Aو پنجمین
خطای تیم  Bدر این کوارتر میباشد.

تفسیر:

با توجه به اینکه هر دو خطا در یک طبقه بندی (خطای شخصی) قرار میگیرند ،این خطای طرفین میباشد .تعداد

خطای تیمی متفاوت در این کوارتر ربطی به ادامه بازی ندارد .بازی باید توسط تیم  Aبا پرتاب به داخل ،از نزدیکترین جایی که
خطای طرفین رخ داده بود ،ادامه یابد .تیم  Aباید همان مقدار زمان باقیمانده از  04ثانیه را در اختیار داشته باشد.
 4-15مثال :توپ در اقدام به شوت  ، A1هنوز در دستش میباشد که او و B1تقریباً در یک زمان بر روی یکدیگر مرتکب
خطای شخصی میشوند.

تفسیر:

با توجه به اینکه هر دو خطا در یک طبقه بندی (خطای شخصی) قرار میگیرند ،این خطای طرفین میباشد .اگر اقدام

به شوت A1موفق باشد ،گل نباید قبول شود .بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم  Aاز امتداد خط پرتاب آزاد ادامه یابد.اگر
که شوت  A1موفق نباشد بازی می بایست با پرتاب به داخل از نزدیکترین جائیکه خطای طرفین اتفاق افتاده بود ،ادامه یابد .تیم
 Aباید همان مقدار زمان باقیمانده از  04ثانیه را در اختیار داشته باشد.
 5-15مثال :توپ در نتیجه اقدام به شوت  A1در هواست که  A1و  B1تقریبا در یک زمان بر روی یکدیگر مرتکب خطای
شخصی میشوند.
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تفسیر:

با توجه به اینکه هر دو خطا در یک طبقه بندی (خطای شخصی) قرار میگیرند ،این خطای طرفین میباشد .اگر توپ

وارد سبد شود ،گل  A1قبول میباشد .بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم  Bاز پشت خط انتهایی مانند زمانیکه گل به ثمر
میرسد ،ادامه یابد .اگر توپ وارد سبد نشود ،این یک موقعیت جامپ بال میباشد .بازی باید با توجه به مالکیت تناوبی ادامه یابد.
 1-15مثال :در یک کوارتر تیم  0، Aخطا و تیم 3، Bخطا دارد.
الف) در یک درگیری برای بدست آوردن یک موقعیت ،در حالیکه تیم  Aکنترل توپ را در اختیار دارد  A1،و  B1یکدیگر را

هل می دهند.

ب) در یک موقعیت ریباند  A1،و  B1یکدیگر را هل می دهند.
ج)  A1در حال دریافت پاس از  A2می باشد که  A1و  B1یکدیگر را هل می دهند.
تفسیر :هر سه مورد باال خطای طرفین می باشد .بازی باید ادامه یابد:
الف ) و ج ) با پرتاب به داخل توسط تیم  Aو از نزدیکترین مکان به وقوع خطا ادامه یابد.
ب ) با پرتاب به داخل تحت مالکیت تناوبی.
 7-15مثال : :خطای شخصی  B1به دلیل هل دادن دریبل کننده A1 ،اعالم شده است .این سومین خطای تیم  Bدر این
کوارتر میباشد .تقریباً در همان زمان  A1به دلیل ضربه زدن با آرنج به  B1مرتکب خطای غیرورزشی میشود.
تفسیر :این دو خطا در یک طبقهبندی (خطای شخصی و غیرورزشی) نمیباشند .بنابراین خطای طرفین نمیباشد .جرائم دو
خطا با یکدیگر لغو نمی شوند .از آنجا که جریمه بیشتری برای اجرا وجود دارد ،جریمه پرتاب به داخل برای تیم  Aباید لغو شود
و  B1باید  0پرتاب آزاد ،بدون ریباند انجام دهد .بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  Bاز محل پرتاب به داخل در زمین جلو ادامه
مییابد و به تیم  Bباید  14ثانیه زمان داده شود.
 8-15مثال:

خطای شخصی  B1به دلیل هل دادن دریبل کننده A1 ،اعالم شده است .این پنجمین خطای تیم  Bدر این

کوارتر میباشد .تقریباً در همان زمان  A1به دلیل ضربه زدن با آرنج به  B1مرتکب خطای غیرورزشی میشود.

تفسیر:

با توجه به اینکه این دو خطا در یک طبقهبندی (خطای شخصی و غیرورزشی) نمیباشند ،این خطای طرفین

نمیباشد.جرائم دو خطا با یکدیگر لغو نمیشود .خطای شخصی همیشه به عنوان اولین خطا در نظر گرفته میشود A1 .باید 0
پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد B1 .نیز باید  0پرتاب آزاد بدون ریباند اقدام کند .بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  Bاز
محل پرتاب به داخل در زمین جلو ادامه مییابد .به تیم  Bباید  14ثانیه زمان داده شود.
 9-15مثال:

بازیکن دریبل کننده  A1یک خطای شخصی حمله (شارژ) انجام میدهد ،این پنجمین خطای تیم  Aدر این

کوارتر است .تقریباً در همان زمان بازیکن  B1با آرنج به  A1ضربه میزند و مرتکب خطای غیرورزشی میشود.

تفسیر:

این دو خطا در یک دسته قرار نمیگیرند (شخصی و غیرورزشی) بنابراین خطای طرفین نمیباشد .جرایم با یکدیگر

لغو نمیشود .خطای شخصی همیشه به عنوان اولین خطا در نظر گرفته میشود .پرتاب به داخل برای تیم  Bباید لغو گردد ،چرا
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که جریمه خطای بعدی باید اجرا شود 0 ، A1 .پرتاب آزاد بدون ریباند در اختیار دارد.توپ برای پرتاب به داخل از زمین جلو با
 14ثانیه به تیم  Aواگذار خواهد شد.

 11-15مثال :زمانی که  A1و  B1تقریباً در یک زمان بر روی یکدیگر مرتکب خطا میشوند A1 ،در حال دریبل زدن میباشد.
الف) هر دو خطا ،غیرورزشی میباشد
ب) خطای  A1غیرورزشی و خطای  B1دیسکالیفه میباشد.
ج) خطای  ، A1دیسکالیفه و خطای  ،B1غیرورزشی است.
تفسیر :در همه موارد با توجه به اینکه هر دو خطا در یک طبقهبندی قرار میگیرند (غیرورزشی ،دیسکالیفه) خطای طرفین
اتفاق افتاده است .بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم  ،Aاز نزدیکترین جا به محل وقوع خطای طرفین ادامه یابد .تیم ،A
زمان باقیمانده از  04ثانیه را در اختیار دارد.
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ماده  :11خطای فنی
 1-11توضیح:

داور به دلیل عمل یا رفتار یک بازیکن به او اخطار میدهد که در صورت تکرار آن ممکن است منجر به

خطای فنی گردد .این اخطار باید به اطالع سرمربی آن تیم رسانده شود و در مورد تمامی بازیکنان آن تیم برای اعمال مشابه
در ادامه بازی به کار گرفته شود .داوران باید فقط زمانی که توپ میمیرد و ساعت بازی متوقف میشود اقدام به دادن اخطار
نمایند.

 1-11مثال:

به  A1به دلیل ایجاد تداخل در پرتاب به داخل و یا هر عمل دیگری اخطار داده شده می شود،اگر تکرار گردد،

منجر به خطای فنی می شود.

تفسیر:

این اخطار باید به سرمربی تیم  Aمنتقل شود و در ادامه بازی در مورد تمامی اعضای تیم  Aبرای رفتارهای مشابه

اعمال گردد.

1-11مثال :زمانیکه  A1در حال نفوذ به سمت سبد می باشد ،بازیکن مدافع  B1از پشت به زمین می خورد .بدون اینکه

هیچگونه برخوردی بین این دو بازیکن وجود داشته باشد و یا بعد از برخورد کوچک ، A1که حرکت نمایشی  B1را به همراه

دارد .قبل از این نیز،یک اخطار به دلیل چنین اعمالی از طریق سرمربی تیم  Bبه بازیکنان داده شده است.

تفسیر :خطای فنی باید برای B1اعالم شود.مشخص است که این رفتار غیر ورزشی  B1است و باعث اختالل در جریان روان
بازی می شود.

 4-11مثال A1 :دریبل می زند و با سینه  B1که در موقعیت دفاع قانونی است برخورد می کند.خطای مهاجم  A1اعالم

می شود B1 .با یک حرکت نمایشی خود را به زمین می اندازد.

تفسیر :خطای مهاجم  A1به قوت خود باقی می ماند.به دلیل اعالم خطای مهاجم توپ مرده است.حرکت نمایشی  B1نباید

نادیده گرفته شود چرا که خارج از روح و ذات قانون می باشد.یک اخطار باید به  B1به علت حرکت نمایشی غیرضروری داده
شود،به سرمربی تیم نیز منتقل می شود و همچنین باید برای همه بازیکنان آن تیم در ادامه بازی اجرا شود.بازی بایستی با

پرتاب به داخل توسط تیم  Bاز نزدیکترین جا به محل وقوع خطای مهاجم  A1ادامه یابد.

 5-11توضیح :هنگامیکه یک بازیکن درحال شوت کردن می باشد ،بازیکنان تیم حریف اجازه ندارد که با اعمالی نظیر

قرار دادن دست نزدیک به چشم بازیکن شوت کننده ،فریاد زدن ،پا کوبیدن شدید ،و یا دست زدن در نزدیکی بازیکن
شوت کننده ،تمرکز او را به هم بزنند .انجام این اعمال ،اگر بازیکن شوت کننده را در وضعیت نامناسبی قرار دهد ،می تواند

منجر به خطای فنی شود و یا اگر شوت کننده متضرر نگردد ،می تواند اخطار داده شود.
1-11مثال:

 A1در حال شوت می باشد و  B1با فریاد زدن یا کوبیدن شدید پا بر روی زمین بازی باعث به هم زدن تمرکز

 A1می شود .شوت : A1
الف )

وارد سبد می شود
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ب)

وارد سبد نمی شود

تفسیر:
الف )

گل  A1قبول می باشد .باید به بازیکن  B1اخطار داده شود و به اطالع سرمربی تیم  Bرسانده شود .اگر اعضای تیم B

از قبل به دلیل رفتار مشابه اخطار گرفته باشند  ،باید خطای فنی  B1گرفته شود.بازی باید با پرتاب به داخل از خط انتهایی تیم

 Bادامه یابد.
ب)

یک خطای فنی باید برای  B1اعالم شود.یکی از بازیکنان تیم  Aباید  1پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد.بازی با پرتاب

به داخل توسط تیم  Aاز نزدیکترین جایی که توپ هنگام اعالم خطای فنی قرار داشت ادامه می یابد.

 7-11توضیح :چنانچه داوران متوجه شوند یک تیم با بیش از  5بازیکن در زمین است  ،بدون اینکه تیم مقابل در
وضعیت نامناسب قرار گیرد این اشتباه بایستی هرچه سریعتر اصالح شود.

با فرض اینکه داوران و داوران میز کار خود را به درستی انجام داده اند،یک بازیکن به صورت غیر قانونی به زمین برگشته
یا در زمین باقی مانده است.بنابراین داوران بایستی اعالم کنند که یک بازیکن باید بالفاصله زمین بازی را ترک کند و

سرمربی آن تیم را با یک خطای فنی جریمه نمایند که به عنوان"  " B1ثبت می شود.سرمربی مسئول اطمینان یافتن از

تعویض درست بازیکن می باشد و بازیکن تعویضی هر چه سریعتر زمین بازی را بعد از تعویض ترک کند.
8-11مثال:

کشف این موضوع:

هنگامی که ساعت بازی کار می کند ،مشخص می شود که تیم  Aبیش از  5بازیکن در زمین دارد .در زمان

الف) تیم ( Bبا  5بازیکن) مالک توپ می باشد.
ب)

تیم ( Aبا بیش از 5بازیکن) مالک توپ می باشد.

تفسیر:
الف) بازی باید فوراً متوقف شود ،مگر اینکه تیم مقابل در وضعیت نامناسب قرار گیرد.
ب ) بازی باید فوراً متوقف شود.
در هردوحالت بازیکنی که به صورت غیر قانونی به زمین برگشته یا در زمین باقی مانده است باید از زمین بیرون برود و یک

خطای فنی به سرمربی تیم  Aداده شود که به عنوان "  " B1ثبت می شود.

 9-11توضیح :بعد از اینکه کشف شد یک تیم با بیش از  5بازیکن در زمین بازی می باشد  ،مشخص می شود بازیکنی

که به صورت غیر قانونی در زمین بازی بوده،امتیاز کسب کرده یا مرتکب خطا شده است.تمامی امتیازات کسب شده قابل

قبول می باشد و همه خطاهای انجام شده توسط یا بروی آن بازیکن  ،به عنوان خطای بازیکن ثبت می شود.
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 11-11مثال :در حالیکه ساعت بازی کار می کند(بازی در حال انجام می باشد) داوران متوجه می شوند که تیم  Aدر زمین

بازی  6بازیکن دارد و بازی را متوقف می کنند ،بعد از اینکه :
الف)  A1مرتکب خطای شارژ می شود.
ب )  A1امتیاز کسب می کند.

ج )  B1برروی  A1که در حال شوت می باشد مرتکب خطا می شود .توپ وارد سبد نمی شود.
د) بعد از اینکه بازیکن ششم زمین بازی را ترک کرده است.

تفسیر:
الف ) خطای  ، A1خطای بازیکن می باشد.
ب) امتیاز کسب شده توسط  A1باید به حساب بیاید.
ج) به  A1باید  0یا  3پرتاب آزاد داده شود .درتمامی موارد (الف)(،ب) و (ج) ششمین بازیکن باید زمین بازی را ترک کند و
یک خطای فنی باید به سرمربی تیم  Aداده شود و به عنوان "  " B1ثبت می شود.

د) یک خطای فنی باید به سرمربی تیم  Aداده شود و به عنوان "  " B1ثبت می شود.
11-11توضیح:

اگر به بازیکنی که پنجمین خطای خود را انجام داده است ،اطالع داده شود که دیگر اجازه شرکت در

بازی را ندارد و دوباره وارد بازی شود ،بدون اینکه تیم مقابل در وضعیت نامناسبی قرار گیرد این ورود غیر قانونی باید به
محض کشف  ،جریمه شود.

11-11مثال:

بعد از انجام خطای پنجم ،به اطالع  B1می رسد که دیگر مجاز به شرکت در بازی نمی باشد .بعد ازآن B1

دوباره به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین می شود .ورود غیر قانونی  B1کشف می شود:

الف )

قبل از اینکه توپ برای ادامه بازی زنده شود.

ب)

بعد از اینکه توپ دوباره زنده شده و درکنترل تیم  Aمی باشد.

ج)

بعد از اینکه توپ دوباره زنده شده و درکنترل تیم  Bمی باشد.

د)

بعد از اینکه در ادامه ورود  B1به بازی ،توپ دوباره می میرد.

تفسیر:
الف ) بازیکن  B1باید بالفاصله از بازی خارج شود .
ب ) بازی باید بالفاصله متوقف شود مگر اینکه تیم  Aدر وضعیت نامناسبی قرار گیرد B1 .باید از بازی خارج شود.
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(ج) (د )  ،بازی باید بالفاصله متوقف شود B1 .باید از بازی خارج شود.
در همه موارد ،باید یک خطای فنی برای سرمربی تیم  Bاعالم شود .به عنوان" ( " B1نیمکت نشینان )ثبت می شود.
11-11توضیح :بازیکنی که پنجمین خطای خود را انجام داده است ،بعد از اینکه مطلع شد که دیگر مجاز به شرکت در

بازی نمی باشد ،دوباره وارد بازی می شود .تا قبل از کشف ورود غیر قانونی او  ،تمامی امتیازات کسب شده توسط او معتبر

باقی می ماند.همه خطاهای انجام شده بر روی او توسط بازیکنان حریف معتبر است .تمام خطاهای انجام شده توسط آن
بازیکن باید به عنوان خطای شخصی بازیکن در نظرگرفته شود.

14-11مثال :بعد از انجام خطای پنجم به اطالع  A1رسانده می شود که دیگر مجاز به شرکت در بازی نمی باشد .بعد از آن

 A1دوباره به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین می شود .این ورود غیر قانونی  A1کشف می شود بعد از اینکه:
الف )
ب)

 A1امتیاز کسب می کند.
 A1بر روی  B1مرتکب خطا می شود.
بر روی A1در حالی که دریبل می کند ،توسط  B1خطا انجام می شود (پنجمین خطای تیم .) B

ج)

تفسیر:
الف )

امتیاز کسب شده توسط  A1باید پذیرفته شود.

ب)

خطای  A1به عنوان خطای شخصی بازیکن می باشد و باید در برگه منشی در جای خالی بعد از پنجمین خطا ثبت شود.

ج)

 0پرتاب آزاد داده شده به  A1باید توسط بازیکن جایگزین او انجام شود.

در همه موارد ،باید یک خطای فنی برای سرمربی تیم  Aاعالم شود .به عنوان "  " B1ثبت می شود.
15-11توضیح:

اگر به بازیکنی بعد از انجام پنجمین خطا،اطالع داده نشود که دیگر اجازه شرکت در بازی را ندارد و

آن بازیکن در زمین باقی بماند و یا دوباره وارد بازی شود ،به محض کشف اشتباه ،آن بازیکن باید از بازی خارج شود .بدون
اینکه تیم مقابل در وضعیت نامناسبی قرار گیرد.

نباید هیچگونه جریمه ای برای شرکت غیر قانونی بازیکن اعمال شود .تا قبل از کشف ورود غیر قانونی او  ،تمامی امتیازات

کسب شده توسط او معتبر باقی می ماند.همه خطاهای انجام شده بر روی او توسط بازیکنان حریف معتبر است .تمام خطاهای
انجام شده توسط آن بازیکن باید به عنوان خطای شخصی بازیکن در نظرگرفته شود.

11-11مثال A1 :بر روی  B1خطا می کند A6 .درخواست تعویض با  A1را دارد .توپ در نتیجه خطای  A1می میرد و

 A6وارد بازی می شود .داوران کوتاهی کرده و خطای پنجم  A1را به او اطالع نمی دهند .بعد از آن  A1دوباره به عنوان بازیکن
تعویضی وارد بازی می شود .بعد از اینکه ساعت بازی شروع به کار کرد شرکت غیر قانونی  A1مشخص می شود زمانی که:
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الف)  A1کسب امتیاز کرده است.
ب)

 A1بر روی  B1مرتکب خطا می شود.

ج)

 B1بر روی  A1در حالت شوت مرتکب خطا می شود و توپ وارد سبد نمی شود.

تفسیر :هیچگونه جریمه ای برای شرکت غیر قانونی  A1در نظر گرفته نمی شود.بازی باید متوقف شود بدون اینکه تیم  Bدر
وضعیت نامناسبی قرار گیرد A1 .باید بالفاصله از زمین خارج شود و یک بازیکن به جای او وارد زمین شود.
امتیاز کسب شده توسط  A1باید پذیرفته شود.

الف )
ب)

خطای  A1باید به عنوان خطای شخصی بازیکن در نظر گرفته شود و باید در برگه منشی در جای خالی بعد از پنجمین

ج)

به جایگزین  0، A1یا  3پرتاب آزاد باید واگذار شود.

خطا ثبت شود.

17-11مثال 9 :دقیقه قبل از شروع بازی یک خطای فنی برای بازیکن  A1اعالم می شود .قبل از شروع بازی سرمربی تیم

 Bبازیکن  B6را برای انجام  1پرتاب آزاد مشخص می کند ولی  B6جزء  5نفر شروع کننده تیم  Bنمی باشد.

تفسیر :یکی از بازیکنان تیم  Bکه به عنوان  5نفر بازیکنان شروع کننده مشخص شده است ،باید پرتاب های آزاد را انجام
دهد .تعویض نمی تواند قبل از شروع زمان بازی انجام شود.
 18-11توضیح:

زمانی که یک بازیکن وانمود می کند ( )fakeبر روی او توسط بازیکن مقابل خطایی انجام شده است

 ،روشهای زیر بایستی اعمال گردد:


بدون اینکه بازی متوقف شود داوران باید عالمت گول زدن ( )fakeرا نشان دهند.



به محض اینکه بازی متوقف شد  ،اخطار باید به بازیکن و سرمربی تیم داده شود.به هر دو تیم یک بار اخطار داده



اگر بار دیگر هر یک از بازیکن آن تیم عمل گول زدن ( )fakeرا انجام دهد ،باید خطای فنی اعالم گردد .همچنین

می شود.

خطای فنی در مواردی که بازی به منظور دادن اخطار قبلی به بازیکن یا سرمربی آن تیم متوقف نشده است ،قابل
اعمال می باشد.



در موارد شدید که هیچ برخوردی رخ نداده است  ،ممکن است خطای فنی بدون اخطار قبلی اعالم گردد.

19-11مثال A1 :در حال دریبل است که  B1او را دفاع می کند A1 .با حرکت ناگهانی سر نشان می دهد که بر روی او

توسط  B1خطا انجام شده است.سپس در ادامه بازی  A1خود را به زمین پرتاب می کند به این منظور که  B1او را هل داده
است.

تفسیر :داور باید عالمت گول زدن ( )fakeرا به  A1برای نخستین گول نشان دهد.همچنین  A1برای دومین گول و پرتاب

کردن خود بر روی زمین باید خطای فنی دریافت کند.حتی اگر بازی برای دادن اخطار به بازیکن و سرمربی تیم  Aبه دلیل گول

نخست  A1متوقف نشده باشد.
صفحه  89از 127

 1ژانویه – 0201ویرایش دوم

11-11مثال A1 :در حال دریبل است که  B1او را دفاع می کند A1 .با حرکت ناگهانی سر نشان می دهد که بر روی او

توسط  B1خطا انجام شده است.در ادامه بازی  B2خود را به زمین می اندازد به این منظور که  A2او را هل داده است.

تفسیر :داور باید نخستین عالمت گول زدن ()fakeرا به هر دو بازیکن  A1و  B2نشان دهد.به محض اینکه بازی متوقف شد
 ،اخطار باید به دو بازیکن  A1و  B2و سرمربی هر دو تیم داده شود.

11-11مثال A1 : :دریبل می زند و با سینه  B1که در موقعیت دفاع قانونی است برخورد می کند .خطای مهاجم A1

اعالم می شود .در همان زمان B1 ،با یک بزرگ نمایی تالش می کند که نشان دهد  A1بر روی او خطا کرده است.

تفسیر :خطای مهاجم  A1به قوت خود باقی می ماند .داوران نمی توانند در یک زمان هم خطای A1را اعالم کنند و هم به

 B1به دلیل گول زدن اخطار دهند .بازی بایستی با پرتاب به داخل توسط تیم  Bاز نزدیکترین جا به محل وقوع خطای مهاجم
 A1ادامه یابد.

11-11مثال A1 :دریبل می زند و با سینه  B1که در موقعیت دفاع قانونی است برخورد می کند B1 .با یک بزرگ نمایی
تالش می کند که نشان دهد  A1بر روی او خطا کرده است.

تفسیر :داوران باید با نشان دادن عالمت گول زدن،یک اخطار به  B1بدهند .زمانیکه بازی متوقف شد و توپ مرد ،این اخطار
به سرمربی تیم نیز منتقل می شود و همچنین باید برای همه بازیکنان آن تیم در ادامه بازی اجرا گردد.

 11-11توضیح :در نتیجه چرخش بیش از حد آرنج ممکن است آسیبهای جدی بوجود بیاید .مخصوصاً در وضعیت

های ریباند و زمانی که از بازیکن ،دفاعِ نزدیک میشود .اگر در نتیجه چنین اعمالی برخورد بوجود آید میتواند یک خطای

شخصی  ،غیرورزشی و حتی دیسکالیفه اعالم شود و اگر برخوردی بوجود نیاید میتواند خطای فنی اعالم شود.

14-11مثال A1 :توپ را ریباند می کند و به زمین باز می گردد A1 .بالفاصله از نزدیک توسط  B1دفاع می شود و بدون

تماس با  B1آرنج خود را بیش از حد می چرخاند تا  B1را بترساند یا فضای کافی برای چرخش ،پاس یا دریبل ایجاد کند.
تفسیر :حرکت  A1با روح قانون مطابقت ندارد .یک خطای فنی می تواند برای  A1اعالم شود.
 15-11توضیح  :زمانیکه یک بازیکن  0خطای فنی دریافت کند  ،باید از زمین بازی اخراج شود.

11-11مثال A1 :اولین خطای فنی را به دلیل آویزان شدن از حلقه در نیمه اول گرفته است.او دومین خطای فنی خود را

به دلیل رفتار غیر ورزشی در نیمه دوم دریافت می کند.

تفسیر A1 :بایستی از بازی اخراج شود و برای ادامه بازی به رختکن برود و درآنجا باقی بماند یا اگر خودش بخواهد سالن

مسابقه را ترک کند .تنها جریمه  ،جریمه دومین خطای فنی می باشد و هیچ جریمه اضافی بابت اخراج از بازی نباید اجرا شود.

منشی باید بالفاصله بعد از دومین خطای فنی بازیکن و اینکه او باید از بازی اخراج شود  ،داور را مطلع کند.
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17-11توضیح  :بعد از اینکه بازیکنی در نتیجه خطای شخصی،خطای فنی یا غیرورزشی  5خطا شد و بر روی نیمکت
نشست،چنانچه در ادامه برای او خطای فنی اعالم شودآن خطا برای سرمربی و بصورت " "B1ثبت می شود.
بازیکن  5خطا بازیکن اخراجی نمی باشد و می تواند در نیمکت باقی بماند.
18-11مثال B1 :در کوارتر اول مرتکب خطای فنی می شود.در کوارتر چهارم او پنجمین خطای شخصی خود را انجام

می دهد .این دومین خطای تیم  Bدر این کوارتر می باشد B1.در حالیکه به سمت نیمکت تیم خود می رود ،خطای فنی دریافت
می کند.

تفسیر:

 B1با پنجمین خطای شخصی از زمین اخراج می شود.خطای فنی او باید در مقابل سرمربی تیم به عنوان" "B1ثبت

شود B1.نباید دیسکالیفه شود.یکی از بازیکنان تیم  Aمی تواند پرتاب آزاد را انجام دهد.بازی باید باپرتاب به داخل توسط تیم
 Aاز نزدیکترین مکان به جایی که توپ قرار داشت و خطای فنی اعالم شد ،ادامه یابد.

19-11مثال B1 :در کوارتر سوم مرتکب خطای غیر ورزشی می شود.در کوارتر چهارم او پنجمین خطای شخصی خود را

انجام می دهد  .این سومین خطای تیم  Bدر این کوارتر می باشد  B1 .درحالیکه به سمت نیمکت تیم خود می رود ،خطای فنی

دریافت می کند.

تفسیر:

 B1با پنجمین خطای شخصی از زمین اخراج می شود.خطای فنی او باید در مقابل سرمربی تیم به عنوان" "B1ثبت

شود B1.نباید دیسکالیفه شود.یکی از بازیکنان تیم  Aمی تواند پرتاب آزاد را انجام دهد.بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم
 Aاز نزدیکترین مکان به جایی که توپ قرار داشت و خطای  B1اعالم شد ،ادامه یابد.

11-11مثال B1 :بر روی دریبل کننده  A1خطا می کند B1 .پنجمین خطای شخصی خود را انجام می دهد و این دومین

خطای تیم  Bدر این کوارتر می باشد B1 .درحالیکه به سمت نیمکت تیم خود می رود ،دیسکالیفه می شود.

تفسیر B1 :دیسکالیفه شده است و باید به رختکن تیمش برود یا اگر بخواهد می تواند سالن مسابقه را ترک کند.خطای

دیسکالیفه او باید در برگه امتیازات به عنوان  Dو در مقابل سرمربی تیم  Bبه عنوان" "B2ثبت شود.یکی از بازیکنان تیم A
می تواند پرتابهای آزاد را انجام دهد.بازی باید باپرتاب به داخل توسط تیم  Aاز محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو و با 14

ثانیه ادامه یابد.

11-11مثال B1 :بر روی دریبل کننده  A1خطا می کند B1 .پنجمین خطای شخصی خود را انجام می دهد و این پنجمین

خطای تیم  Bدر این کوارتر می باشد B1 .درحالیکه به سمت نیمکت تیم خود می رود ،دیسکالیفه می شود.

تفسیر B1 :دیسکالیفه شده است و باید به رختکن تیمش برود یا اگر بخواهد می تواند سالن مسابقه را ترک کند.خطای

دیسکالیفه او باید در برگه امتیازات به عنوان  Dو در مقابل سرمربی تیم  Bبه عنوان" "B2ثبت شود A1.باید  0پرتاب آزاد

خود را بدون ریباند انجام دهد.یکی از بازیکنان تیم  Aمی تواند  0پرتاب آزاد را بدون ریباند انجام دهد.بازی باید باپرتاب به

داخل توسط تیم  Aاز محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو و با  14ثانیه ادامه یابد.

11-11توضیح  :هنگامیکه بازیکنی یک خطای فنی و یک خطای غیر ورزشی مرتکب می شود  ،باید دیسکالیفه شود.
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11-11مثالA1 :در نیمه اول به دلیل ایجاد تاخیر در بازی  ،خطای فنی دریافت می کند و در نیمه دوم نیز یک خطای غیر
ورزشی به دلیل خطای شدیدی که بر روی B1مرتکب می شود دریافت می کند.

تفسیر A1 :باید از بازی اخراج شود و برای ادامه بازی به رختکن برود و درآنجا باقی بماند یا اگر خودش بخواهد سالن مسابقه

را ترک کند .تنها جریمه  ،جریمه خطای غیر ورزشی می باشد و هیچ جریمه اضافی بابت اخراج از بازی(دیسکالیفه) نباید اجرا

شود .منشی باید بالفاصله بعد از اینکه بازیکن مرتکب یک خطای فنی و یک خطای غیر ورزشی شد و اینکه او باید از بازی اخراج

شود  ،داور را مطلع کند B1.باید  0پرتاب آزاد انجام دهد.بازی با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو توسط
تیم  Bو با  14ثانیه از  04ثانیه ادامه یابد.
14-11مثال:

A1در نیمه اول به دلیل توقف بازی با ایجاد یک برخورد با بازیکنان تیم حمله ،یک خطای غیر ورزشی

دریافت می کند .درنیمه دوم نیز درحالیکه  A2در زمین عقب دریبل می زند به دلیل اینکه  A1وانمود می کند(گول زدن داور)
بر روی او خطایی انجام شده ،مرتکب خطای فنی می شود.

تفسیر A1 :بایستی از بازی اخراج شود و برای ادامه بازی به رختکن برود و درآنجا باقی بماند یا اگر خودش بخواهد سالن

مسابقه را ترک کند .تنها جریمه  ،جریمه خطای فنی می باشد و هیچ جریمه اضافی بابت اخراج از بازی نباید اجرا شود .منشی

باید بالفاصله بعد از اینکه بازیکن مرتکب یک خطای فنی و یک خطای غیر ورزشی شد و اینکه او باید از بازی اخراج شود  ،داور
را مطلع کند .یکی از بازیکنان تیم  Bمی تواند پرتاب آزاد بدون ریباند را انجام دهد.بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم A
از نزدیکترین مکان به جایی که توپ قرار داشت و خطای فنی اعالم شد ،با همان زمان باقی مانده از  04ثانیه ادامه یابد.
15-11توضیح :یک بازیکن -سرمربی باید دیسکالیفه شود ،اگر با خطاهای زیر جریمه گردد:





 0خطای فنی به عنوان بازیکن.

 0خطای غیر ورزشی به عنوان بازیکن.

 1خطای غیر ورزشی و  1خطای فنی به عنوان بازیکن.

 1خطای فنی به عنوان سرمربی که " "C1ثبت شده و  1خطای غیرورزشی یا 1خطای فنی به عنوان بازیکن .



 1خطای فنی به عنوان سرمربی که " "B1یا " "B2ثبت شده 1،خطای فنی به عنوان سرمربی که " "C1ثبت



 0خطای فنی به عنوان سرمربی که " "B1یا " "B2ثبت شده و  1خطای غیرورزشی یا 1خطای فنی به عنوان



 0خطای فنی به عنوان سرمربی که " "C1ثبت شده.

شده و  1خطای غیرورزشی یا 1خطای فنی به عنوان بازیکن .
بازیکن.



 1خطای فنی به عنوان سرمربی که " "C1ثبت شده 0 ،خطای فنی به عنوان سرمربی که " "B1یا " "B2ثبت



 3خطای فنی به عنوان سرمربی که " "B1یا " "B2ثبت شده.

شده.
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11-11مثال:

 A1بازیکن – سرمربی ،در کوارتر اول به دلیل وانمود کردن (گول زدن) اینکه بر روی او خطا انجام شده به

عنوان بازیکن ،خطای فنی دریافت می کند.درکوارتر چهارم  A2در حال دریبل زدن می باشد که  A1به عنوان سرمربی و به
دلیل رفتار غیر ورزشی خودش یک خطای فنی می گیرد که " "C1ثبت می شود.

تفسیر A1 :بازیکن –سرمربی باید از بازی اخراج شود و برای ادامه بازی به رختکن برود و درآنجا باقی بماند یا اگر خودش
بخواهد سالن مسابقه را ترک کند .تنها جریمه  ،جریمه دومین خطای فنی می باشد و هیچ جریمه اضافی بابت اخراج از بازی

نباید اجرا شود .منشی باید بالفاصله بعد از اینکه بازیکن -سرمربی مرتکب یک خطای فنی به عنوان بازیکن و یک خطای فنی

شخصی به عنوان سرمربی شد و اینکه او باید از بازی اخراج شود  ،داور را مطلع کند .یکی از بازیکنان تیم  Bمی تواند پرتاب

آزاد را انجام دهد.بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم  Aاز نزدیکترین مکان به جایی که توپ قرار داشت و خطای فنی اعالم

شد ،با همان زمان باقی مانده از  04ثانیه ادامه یابد.
17-11مثال:

 A1بازیکن – سرمربی،در کوارتر دوم به عنوان بازیکن مرتکب خطای غیر ورزشی بر روی B1

می شود.درکوارتر سوم  A2در حال دریبل زدن می باشد که  A1به عنوان سرمربی به دلیل رفتار غیر ورزشی فیزیوتراپ تیم

با خطای فنی جریمه می شود ،به عنوان " "B1ثبت می شود و در کوارتر چهارم  A2در حال دریبل زدن می باشد که A1

بازیکن – سرمربی با خطای فنی بازیکن ذخیره  A6که به صورت " "B1ثبت می گردد،جریمه می شود.

تفسیر A1 :بازیکن –سرمربی ،بایستی از بازی اخراج شود و برای ادامه بازی به رختکن برود و درآنجا باقی بماند یا اگر خودش

بخواهد سالن مسابقه را ترک کند .تنها جریمه  ،جریمه دومین خطای فنی می باشد و هیچ جریمه اضافی بابت اخراج از بازی

نباید اجرا شود .منشی باید بالفاصله بعد از اینکه بازیکن -سرمربی مرتکب  1خطای غیرورزشی به عنوان بازیکن و  0خطای فنی

به دلیل رفتار نیمکت نشینان به عنوان سرمربی شد و اینکه او باید از بازی اخراج شود  ،داور را مطلع کند .یکی از بازیکنان

تیم  Bمی تواند پرتاب آزاد بدون ریباند را انجام دهد.بازی باید باپرتاب به داخل توسط تیم  Aاز نزدیکترین مکان به جایی که
توپ قرار داشت و خطای فنی  A6اعالم شد ،ادامه یابد .تیم Aهمان زمان باقی مانده از  04ثانیه را دراختیار دارد.

18-11مثال A1 :بازیکن – سرمربی ،در کوارتر دوم به دلیل رفتار غیر ورزشی خود به عنوان سرمربی مرتکب خطای فنی
می شود و به صورت " "C1ثبت می شود.در کوارتر چهارم به عنوان بازیکن بر روی B1خطای غیر ورزشی انجام می دهد.

تفسیر A1 :بازیکن –سرمربی  ،باید از بازی اخراج شود و برای ادامه بازی به اتاق رخت کن برود و درآنجا باقی بماند یا اگر
خودش بخواهد سالن مسابقه را ترک کند .تنها جریمه  ،جریمه خطای غیر ورزشی می باشد و هیچ جریمه اضافی بابت اخراج از

بازی نباید اجرا شود .منشی باید بالفاصله بعد از اینکه بازیکن -سرمربی ،مرتکب یک خطای فنی شخصی به عنوان سرمربی و

یک خطای غیر ورزشی به عنوان بازیکن شد و اینکه او باید از بازی اخراج شود  ،داور را مطلع کند B1.باید  0پرتاب آزاد انجام
دهد.بازی با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو توسط تیم  Bو با  14ثانیه از  04ثانیه ادامه یابد.
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19-11توضیح  :زمانیکه ساعت بازی  0دقیقه یا کمتر را در کوارتر چهارم یا هر یک از وقت های اضافه نشان می دهد
و یک پرتاب به داخل باید اجرا گردد،روش زیر در مورد بازیکن مدافع اعمال می گردد:


داور قبل از اینکه توپ را در اختیار بازیکن قرار دهد باید عالمت قطع کردن غیر قانونی خط اوت را نشان دهد.



اگر مدافع بخشی از بدن خود را به منظور ایجاد تداخل در پرتاب به داخل باالی خط اوت قرار دهد،بدون هیچ
اخطاری می باید خطای فنی اعالم شود.
این روش بعد از به ثمر رسیدن گل و آخرین پرتاب آزاد موفق ،زمانیکه هنوز توپ در اختیار پرتاب کننده به داخل
قرار نگرفته است  ،کاربرد دارد.

41-11مثال 1:28 :از زمان بازی درکوارتر چهارم و  11ثانیه از  04ثانیه باقی مانده است.توپ در زمین جلو و در دست A1
 1Aبرای پرتاب به داخل می باشد B1.دستش(دستانش) را باالی خط اوت نگه می دارد و مانع پرتاب به داخل  A1می شود.

تفسیر :با توجه به اینکه داور قبل از اینکه توپ را در اختیار  A1قرار بدهد  ،اخطار داده بود B1،باید به دلیل ایجاد تداخل

در پرتاب به داخل خطای فنی دریافت کند .یکی از بازیکنان تیم  Aمی تواند پرتاب آزاد را انجام دهد.بازی باید باپرتاب به داخل

توسط تیم  Aاز نزدیکترین مکان به جایی که توپ قرار داشت و خطای فنی اعالم شد ،ادامه یابد.تیم  Aفقط  14ثانیه از 04
ثانیه زمان دارد.

41-11مثال 1:26 :از زمان بازی درکوارتر چهارم و  01ثانیه از  04ثانیه باقی مانده است.توپ در زمین عقب و دردستA1

برای پرتاب به داخل می باشد B1.دستش (دستانش)را باالی خط اوت نگه می دارد و مانع پرتاب به داخل  A1می شود.

تفسیر :با توجه به اینکه داور قبل از اینکه توپ را در اختیار  A1قرار بدهد  ،اخطار داده بود B1،باید به دلیل ایجاد تداخل

در پرتاب به داخل خطای فنی دریافت کند .یکی از بازیکنان تیم  Aمی تواند پرتاب آزاد را انجام دهد.بازی باید باپرتاب به داخل

توسط تیم  Aاز نزدیکترین مکان به جایی که توپ قرار داشت و خطای فنی اعالم شد ،ادامه یابد.تیم  Aیک 04ثانیه جدید در
اختیار دارد.

41-11توضیح :

هنگامیکه خطای فنی اعالم می شود،جریمه پرتاب آزاد باید بالفاصله و بدون ریباند اجرا شود.بعد از

اجرای پرتاب آزاد ،بازی باید با پرتاب به داخل از نزدیکترین مکان به جایی که توپ قرار داشت و خطای فنی اعالم شد،
ادامه یابد.

41-11مثال 01 :ثانیه از ساعت شوت باقیمانده است .زمانی که  B1مرتکب خطای فنی میشود A1 ،در زمین عقب دریبل
میزند.
تفسیر :یکی از بازیکنان تیم  Aباید یک پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد .بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم  Aدر زمین
عقب و از نزدیکترین جایی که توپ هنگام وقوع خطای فنی ،قرار داشت ،ادامه یابد .به تیم  Aباید یک  8ثانیه و  04ثانیه جدید
داده شود.
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44-11مثال 01 :ثانیه از شوت باقیمانده است .زمانیکه  A2مرتکب خطای فنی میشود A1 ،در زمین عقب دریبل میزند.
تفسیر :یکی از بازیکنان تیم  Bباید یک پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد .بازی توسط تیم  Aبا پرتاب به داخل زمین عقب و
از نزدیکترین جایی که توپ هنگام وقوع خطای فنی قرار داشت ادامه مییابد .تیم  Aفقط  5ثانیه برای انتقال توپ در زمین
جلو زمان دارد و دستگاه  04ثانیه باید  01ثانیه را نشان دهد.
45-11مثال A1 :اقدام به شوت  0امتیازی می کند که  B1بر روی او مرتکب خطا می شود.توپ وارد سبد نمی شود.قبل

از اینکه اولین پرتاب آزاد اجرا شود A2 ،مرتکب خطای فنی می شود.

تفسیر :بعد از اینکه پرتاب آزاد جریمه خطای فنی  A2توسط یکی از بازیکنان تیم  Bاجرا شد A1،باید  0پرتاب آزاد خود را
انجام دهد.بازی به طور معمولی بعد از آخرین پرتاب آزاد ادامه می یابد.

41-11مثال A1 :اقدام به شوت  0امتیازی می کند که  1Bبر روی او مرتکب خطا می شود.توپ وارد سبد نمی شود .بعد

از اینکه  1Aاولین پرتاب آزاد را انجام داد A2 ،مرتکب خطای فنی می شود.

تفسیر :بعد از اینکه پرتاب آزاد جریمه خطای فنی  A2توسط یکی از بازیکنان تیم  Bاجرا شد A1،باید دومین پرتاب آزادش
را انجام دهد .بازی به طور معمولی بعد از آخرین پرتاب آزاد ادامه می یابد.
47-11مثال:

در زمان تایم استراحت A1 ،مرتکب خطای فنی می شود.

تفسیر :بعد از پایان تایم استراحت ،یکی از بازیکنان تیم  Bباید یک پرتاب آزاد را بدون ریباند انجام می دهد.بازی از جایی که
برای تایم استراحت متوقف شده بود ادامه می یابد.

48-11مثال:

 A1اقدام به شوت می کند ،در حالیکه توپ در هواست خطای فنی :

الف) B1
ب )  A2اعالم می شود.
تفسیر :بعد از اجرای پرتاب آزاد توسط
الف) یکی از بازیکنان تیم  Aبه دلیل خطای فنیB1
ب) یکی از بازیکنان تیم  Bبه دلیل خطای فنی A2
اگر که شوت  A1وارد سبد شده باشد  ،گل قبول است و بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  Bاز هر جای خط انتهایی ادامه

می یابد.

اگر که شوت  A1وارد سبد نشده باشد ،بازی با استفاده از مالکیت تناوبی ادامه می یابد.
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49-11مثال:

 A1اقدام به شوت می کند ،در حالیکه توپ در هواست خطای فنی :

الف) پزشک تیم B
ب ) پزشک تیم  Aاعالم می شود.
تفسیر :بعد از اجرای پرتاب آزاد توسط
الف) یکی از بازیکنان تیم  Aبه دلیل خطای فنی پزشک تیم B
ب) یکی از بازیکنان تیم  Bبه دلیل خطای فنی پزشک تیم A
اگر که شوت  A1وارد سبد شده باشد  ،گل قبول است و بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  Bاز هر جای خط انتهایی ادامه

می یابد.

اگر که شوت  A1وارد سبد نشده باشد ،بازی با استفاده از مالکیت تناوبی ادامه می یابد.
51-11مثال A1 :در حال اقدام به شوت می باشد و هنوز توپ در دستش است که خطای فنی :
الف)  1Bیا پزشک تیم B
ب )  A2یا پزشک تیم  Aاعالم می شود.
تفسیر :بعد از اجرای پرتاب آزاد توسط ،
الف) یکی از بازیکنان تیم  Aبه دلیل خطای فنی B1یا پزشک تیم :B
اگر که شوت  A1وارد سبد شده باشد  ،گل قبول است و بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  Bاز هر جای خط انتهایی ادامه

می یابد.

اگر که شوت  A1وارد سبد نشده باشد  ،بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم  Aاز نزدیکترین مکان به جایی که توپ قرار

داشت و خطای فنی اعالم شد،ادامه یابد.

ب) یکی از بازیکنان تیم  Bبه دلیل خطای فنی  A2یا پزشک تیم :A
اگر که شوت  A1وارد سبد شده باشد  ،گل قبول نیست و بازی باید باپرتاب به داخل توسط تیم  Aاز امتداد خط پرتاب آزاد

ادامه یابد.

اگر که شوت  A1وارد سبد نشده باشد ،بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  Aاز نزدیکترین مکان به جایی که توپ قرار داشت
و خطای فنی اعالم شد،ادامه می یابد.
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ماده  :17خطای غیر ورزشی
1-17توضیح:

زمانیکه در کوارتر چهارم و هر یک از وقت های اضافه ساعت بازی  0دقیقه یا کمتر را به پایان بازی

نشان می دهد وتوپ درخارج از زمین هنوز در دست های داور باشد و یا در اختیار بازیکن پرتاب کننده قرار گرفته باشد،

اگر در این لحظه بازیکن مدافع در داخل زمین باعث بوجود آمدن برخورد با بازیکنان مهاجم شود ،این برخورد خطای غیر
ورزشی می باشد.

1-17مثال 51 :ثانیه به پایان زمان بازی در کوارتر چهارم باقی مانده است A1 ،زمانیکه  B2باعث بوجود آمدن برخورد با
 A2در داخل زمین بازی میشود ،توپ را برای پرتاب به داخل در اختیار دارد .خطای  B2برروی  A1اعالم میشود.

تفسیر :مشخص است که  B2برای توپ بازی نمیکند و با اجازه ندادن به اینکه ساعت بازی کار کند یک امتیاز بدست میآورد.
بایستی بدون دادن اخطار ،خطای غیر ورزشی B2اعالم شود A2 .باید  0پرتاب آزاد بدون ریباند اقدام کند .بازی باپرتاب به

داخل از خط پرتاب به داخل در زمین جلو تیم  Aادامه می یابد .تیم  14 ، Aثانیه زمان دارد.

1-17مثال 53 :ثانیه به پایان زمان بازی در کوارتر چهارم باقی مانده است A1 ،زمانیکه  A2باعث بوجود آمدن برخورد با

 B2در داخل زمین بازی میشود ،توپ را برای پرتاب به داخل در اختیار دارد .خطای  A2اعالم میشود.

تفسیر:

 A2با انجام این خطا هیچ امتیازی بدست نمیآورد .یک خطای شخصی برای  A2باید اعالم شود.مگر اینکه برخورد

شدید رخ داده باشد ،که در این صورت خطای غیر ورزشی یا دیسکالیفه اعالم میگردد .توپ برای پرتاب به داخل از نزدیکترین
محل به وقوع خطا به تیم  Bواگذار میشود.

4-17توضیح :زمانیکه در کوارتر چهارم و هر یک از وقت های اضافه ساعت بازی  0دقیقه یا کمتر را به پایان بازی نشان

می دهد ،بعد از اینکه توپ از دست بازیکن پرتاب کننده برای پرتاب به داخل رها میشود ،بازیکن مدافع برای متوقف کردن

ساعت بازی یا برای شروع به کار نکردن زمان بازی بر روی بازیکن مهاجمی که توپ را دریافت کرده است یا در حال دریافت
توپ میباشد ،مرتکب خطا میشود .چنین برخوردهایی باید بالفاصله خطای شخصی اعالم شود ،مگر اینکه تالش برای بازی

با توپ نباشد یا برخورد شدید وجود داشته باشد که در این صورت خطای غیر ورزشی یا دیسکالیفه اعالم میشود.

5-17مثال 1:24 :به پایان زمان بازی در کوارتر چهارم باقی مانده است و نتیجه بازی  83-82به سود تیم  Aمیباشد .بعد از
اینکه توپ از دست  A1برای پرتاب به داخل رها شد B2 ،در داخل زمین بازی باعث بوجود آمدن برخورد با  A2که در حال

دریافت توپ میباشد میشود و خطای  B2اعالم میشود.این دوم خطای تیم  Bدر این کوارتر می باشد.

تفسیر :یک خطای شخصی باید بالفاصله برای  B2اعالم شود مگر اینکه به قضاوت داوران تالش برای بازی با توپ نباشد و

شدت برخورد  B2به گونه ای باشدکه خطای غیر ورزشی یا دیسکالیفه اعالم شود .بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  Aاز
نزدیکترین محل به وقوع خطا ادامه می یابد.
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1-17مثال 1:20 :به پایان زمان بازی در کوارتر چهارم باقی مانده است و نتیجه بازی  83-82به سود تیم  Aمیباشد .بعد از
اینکه توپ از دست  A1برای پرتاب به داخل رها شد A2 ،در داخل زمین بازی باعث بوجود آمدن برخورد با  B2میشود و

خطای  A2اعالم می گردد.
تفسیر:

 A2با انجام دادن این خطا هیچ امتیازی (سود) به دست نمیآورد .یک خطای شخصی باید بالفاصله برای  A2برروی

 B2اعالم شود مگر اینکه برخورد شدید وجود داشته باشد .توپ برای پرتاب به داخل از نزدیکترین محل به وقوع خطا به تیم B
واگذار می شود.

7-17مثال 1:22 :به پایان زمان بازی در کوارتر چهارم باقی مانده است و نتیجه بازی  83-82به سود تیم  Aمیباشد .بعد از
اینکه توپ از دست  A1برای پرتاب به داخل رها شد  B2 ،در خارج از منطقه ای که پرتاب به داخل انجام میشود باعث بوجود

آمدن برخورد با  A2میشود و خطای  B2بر روی  A2اعالم میگردد.

تفسیر :واضح است که  B2برای بازی با توپ تالش نمیکند و با اجازه ندادن به اینکه ساعت بازی کارکند،یک امتیاز (سود)

بدست میآورد .بایستی بدون دادن اخطار ،خطای غیر ورزشی اعالم شود A2.باید  0پرتاب آزاد بدون ریباند اقدام کند .بازی

باپرتاب به داخل از خط پرتاب به داخل در زمین جلو تیم  Aادامه می یابد .تیم  14 ، Aثانیه زمان دارد.

8-17توضیح :هر گونه برخورد بازیکن از پشت یا کنار با بازیکن حریف که در حال پیشرفت به سمت سبد حریف می

باشد و هیچ بازیکن حریف دیگری بین او و حلقه حریف وجود ندارد،خطای غیر ورزشی است.مگر اینکه بازیکن مهاجم اقدام

به شوت خود را شروع کرده باشد.هرچند ممکن است  ،عدم تالش برای بازی مستقیم با توپ و هرگونه برخورد شدید در هر
زمان از بازی به عنوان خطای غیر ورزشی اعالم گردد.

9-17مثال A1 :در ضد حمله در حال دریبل زدن می باشد و هیچ بازیکن مدافعی بین او و حلقه حریف نمی باشد B1.از
پشت به صورت غیر قانونی با او برخورد می کند و خطا اعالم می شود.
تفسیر :این خطا باید به عنوان خطای غیر ورزشی اعالم شود.
11-17مثال A1 :در ضد حمله توپ را در اختیار دارد و قبل از اینکه اقدام به شوت کند B1 ،از پشت با بازوی او برخورد
می کند:

الف) در تالش برای ضربه به توپ
ب ) با یک برخورد خیلی شدید
تفسیر :در هر دو مورد باید خطای غیر ورزشی اعالم شود.
11-17مثال A1 :در پایان ضد حمله اقدام به شوت می کند که  B1از پشت با بازوی او برخورد می کند.
الف) در تالش برای ضربه به توپ
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ب ) با یک برخورد خیلی شدید
تفسیر :این باید ،
الف) به عنوان خطای شخصی
ب ) به عنوان خطای غیر ورزشی اعالم شود.
11-17مثال A1 :در زمین جلو دریبل می زند که  B1با ضربه توپ را از دست  A1خارج کرده و توپ به زمین جلو تیم B

می رود.قبل از اینکه  B1کنترل توپ را بدست بیاورد A1 ،به منظور توقف ضد حمله از پشت او را هل می دهد.هیج بازیکن از

حریف بین  B1و سبد حریف وجود ندارد.

تفسیر :این خطای غیر ورزشی  A1می باشد.
11-17توضیح :بعد از اینکه بازیکنی  5خطا شد  ،جریمه هر خطای فنی ،غیر ورزشی و دیسکالیفه یا رفتار غیر ورزشی
بعدی توسط آن بازیکن باید به عنوان " "Bبرای سرمربی تیم ثبت شود و مطابق قانون جریمه اجرا شود.

14-17مثال B1 :بر روی دریبل کننده  A1خطا می کند.این پنجمین خطای  B1و دومین خطای تیم  Bدر این کوارتر
می باشد B1 .در حالیکه به سمت نیمکت می رود A2 ،را هل می دهد .
تفسیر:

 1Bبازیکن  5خطا می باشد.خطای غیر ورزشی او باید به عنوان خطای فنی سرمربی جریمه و به صورت " "B1ثبت

گردد .یکی از بازیکنان تیم  Aپرتاب آزاد را بدون ریباند کننده انجام می دهد.بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  Aاز نزدیکترین
جایی که توپ قرار داشت و خطای غیر ورزشی  B1اعالم شد  ،ادامه می یابد.

15-17مثال A1 :بر روی  1Bخطا می کند .این پنجمین خطای  A1و سومین خطای تیم  Aدر این کوارترمی باشد.در
حالیکه به سمت نیمکت می رود به داور ناسزا می گوید و خطای فنی او اعالم می شود.

تفسیر A1 :بازیکن  5خطا می باشد.خطای فنی او باید برای سرمربی و به عنوان " "B1ثبت گردد .یکی از بازیکنان تیم B
پرتاب آزاد را بدون ریباند کننده انجام می دهد.بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  Bاز نزدیکترین جایی که توپ قرار داشت و

خطای شخصی  A1اعالم شد  ،ادامه می یابد.

11-17مثال A1 :بر روی  1Bخطا می کند .این پنجمین خطای  A1و دومین خطای تیم  Aدر این کوارترمی باشد.در

حالیکه به سمت نیمکت می رود B1،را هل می دهد  B1.نیز  A1را به سمت عقب هل می دهد و خطای غیر ورزشی  B1اعالم
می شود.

تفسیر A1 :بازیکن  5خطا می باشد.خطای غیر ورزشی او باید به عنوان خطای فنی سرمربی جریمه و به صورت " "B1ثبت

گردد .خطای غیر ورزشی  B1برای خود او و به عنوان " "U2ثبت می شود.یکی از بازیکنان تیم  Bپرتاب آزاد را بدون ریباند

انجام می دهد .بازیکن جایگزین  A1نیز باید  0پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد.بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  Aاز محل

خط پرتاب به داخل در زمین جلو و با  14ثانیه  ،ادامه می یابد.
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ماده  :18خطای دیسکالیفه
1-18توضیح :هر فرد اخراج شده ای که دیگر اجازه نشستن بر روی نیمکت تیمش را ندارد ،در ادامه نمی توان او را
به دلیل رفتار غیر ورزشی جریمه کرد.

1-18مثال A1 :به دلیل رفتار غیر ورزشی زشت دیسکالیفه شده است .او در حالیکه زمین را ترک می کند  ،به داور ناسزا
می گوید.

تفسیر A1 :از قبل دیسکالیفه شده است و نباید دوباره جریمه شود.داور یا ناظر (اگر حضور داشته باشد) باید گزارشی را از
شرح رویداد به کمیته برگزاری مسابقات ارسال نمایند.

1-18توضیح :زمانیکه بازیکنی به دلیل رفتار غیر ورزشی زشت ( بدون برخورد فیزیکی ) دیسکالیفه می شود،جریمه
آن همانند خطای دیسکالیفه با برخورد فیزیکی می باشد.

4-18مثال :تخلف رانینگ  A1اعالم شده است .به داور ناسزا می گوید و  A1دیسکالیفه می شود.
تفسیر A1 :بازیکن اخراج شده است.خطای دیسکالیفه او برای خودش و به عنوان " "D2ثبت می شود.یکی از بازیکنان تیم
 Bباید  0پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد.بازی با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو تیم  Bو با  14ثانیه

ادامه می یابد.

5-18توضیح :زمانیکه یک سرمربی دیسکالیفه می شود به عنوان " "D2ثبت می شود.
زمانیکه یکی از افرادی که اجازه نشستن بر روی نیمکت تیمش را دارد  ،دیسکالیفه می شود ،به سرمربی یک خطای فنی

داده می شود ،به عنوان " "B2برای او ثبت می شود .جریمه آن همانند سایر دیسکالیفه ها خواهد بود.

 1-18مثال A1 :پنجمین خطای شخصی اش را مرتکب شده است .این دومین خطای تیم  Aدر این کوارتر می باشدA1.

درحالیکه به سمت نیمکت تیمش می رود به داور ناسزا می گوید و دیسکالیفه می شود.

تفسیر A1 :با توجه به پنجمین خطای شخصی  ،اخراج شده است A1.به دلیل ناسزا گفتن به داور ،یک بازیکن  5خطایی
دیسکالیفه شده می باشد.خطای دیسکالیفه  1Aباید در برگه امتیازات به عنوان " "Dبرای خودش و برای سرمربی تیم  Aبه

عنوان " "B2ثبت شود .یکی از بازیکنان تیم  Bباید  0پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد.بازی با پرتاب به داخل از محل خط
پرتاب به داخل در زمین جلو تیم  Bادامه می یابد .تیم  14، Bثانیه زمان دارد.
7-18مثال:

 A1پنجمین خطای شخصی خودش را انجام میدهد .این دومین خطای تیمی تیم  Aدر این کوارتر استA1 .

با مشت به صورت  B2میزند  A1دیسکالیفه میشود A1(.مرتکب خطای دیسکالیفه میشود)
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تفسیر A1 :با انجام پنجمین خطای شخصی اش بازیکن محروم از بازی تلقی میشود A1 .به دلیل مشت زدن به صورت B2
دیسکالیفه میشود .خطای دیسکالیفه  A1جلوی اسم خودش در برگه منشی به عنوان  Dو جلوی اسم سرمربی تیم  Aبه عنوان
 B2ثبت میشود.
 0 ، B2پرتاب آزاد بدون ریباند انجام میدهد .توپ برای پرتاب به داخل از زمین جلو با  14ثانیه به تیم  Bداده خواهد شد.
8-18توضیح:

خطای دیسکالیفه یک رفتار غیر ورزشی زشت و ناپسند توسط بازیکن یا هر یک از همراهان تیم

می باشد.خطای دیسکالیفه در نتیجه رفتار آنها می تواند :

(الف) در مقابل یک فرد از تیم حریف،داوران ،داوران میز و ناظر مسابقه باشد.
(ب) در مقابل هر یک از اعضای تیم خودی باشد.
(ج) برای هر گونه خسارت فیزیکی عمدی به تجهیزات مسابقه باشد.
 9-18مثال :یک خطای غیر ورزشی رخ می دهد:
(الف) A1در زمین بازی به هم تیمی خود  A2با مشت ضربه می زند.
(ب)  A1زمین بازی را ترک می کند و به یک تماشاچی با مشت ضربه می زند.
(ج) A6در محوطه نیمکت تیم خود به هم تیمی اش  A7با مشت ضربه ای می زند.
(د) A6به میز منشی ضربه می زند و موجب خسارت به دستگاه  04ثانیه می شود.
تفسیر :در مورد (الف) و (ب)  A1باید دیسکالیفه شود و خطای دیسکالیفه برای او و به عنوان " "D2ثبت می شود .
در مورد (ج) و (د) A6ذباید دیسکالیفه شود و خطای دیسکالیفه برای خودش به عنوان " "Dو برای سرمربی او به عنوان ""B2

در برگه امتیازات ثبت می شود .

یکی از بازیکنان تیم  Bباید  0پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد.بازی با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین
جلو تیم  Bبا  14ثانیه ادامه می یابد.

11-18توضیح :چنانچه بازیکنی دیسکالیفه شود و هنگامی که به سمت رختکن تیم میرود عملی انجام دهد که خطای
غیرورزشی یا دیسکالیفه باشد ،این اعمال نباید جریمه شود و فقط باید به مسئولین برگزاری مسابقات گزارش گردد.

11-18مثال A1 : :به دلیل ناسزا گفتن به داور ،دیسکالیفه میشود .در مسیر رختکن،
الف)  A1اقدام به هل دادن  B1میکند ،که این عمل خطای غیرورزشی محسوب میگردد.
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ب)  A1به  B1مشت میزند ،که این عمل خطای دیسکالیفه میباشد.

تفسیر:

بعد از اخراج  ، A1خطای بعدی  A1نباید اعالم و جریمه آن اعمال گردد .رفتار  A1باید توسط سرداور یا ناظر ،اگر

حضور داشته باشد ،به مسئولین برگزاری مسابقات گزارش شود.
در هر دو مورد ،تیم  Bبه دلیل دیسکالیفه شدن  0 ، A1پرتاب آزاد بدون ریباند انجام میدهد .بازی باید با پرتاب به داخل توسط
تیم  ،Bاز خط پرتاب به داخل در زمین جلو ادامه یابد .به تیم  Bباید  14ثانیه زمان داده شود.
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ماده  :19نزاع
 1-19توضیح :اگر در موقعیت نزاع همه جرایم با یکدیگر حذف شوند ،به آن تیمی که در زمان شروع نزاع کنترل توپ
را دراختیار داشت یک پرتاب به داخل از نزدیکترین جا به محل قرار گرفتن توپ در هنگام نزاع داده می شود  .این تیم

تنها مقدار زمانی را که از  04ثانیه در هنگام وقوع نزاع باقی مانده بود ،در اختیار خواهد داشت.
 1-19مثال :زمانیکه یک وضعیت نزاع رخ می دهد  ،تیم  Aتوپ را برای :
الف)  02ثانیه
ب)  5ثانیه

در اختیار داشته است.داوران دو نفر از بازیکنان ذخیره هر دو تیم را به دلیل ترک منطقه نیمکتشان اخراج می کنند(.دیسکالیفه
می شوند).

تفسیر :بازی بایستی با یک پرتاب به داخل توسط تیم Aاز نزدیکترین جا به محل قرار گرفتن توپ در هنگام نزاع ادامه یابد.
الف)  4ثانیه
ب)  19ثانیه مانده از  04ثانیه .
1-19توضیح :به سرمربی برای دیسکالیفه شدن خودش،کمک مربی اول (اگر یکی یا هر دو در حفظ یا بدست آوردن

نظم به داوران کمک نکنند) تعویضی ،بازیکن  5خطا و همراهان تیم به دلیل ترک نیمکت تیم در یک موقعیت نزاع  ،باید

یک خطای فنی داده شود .اگر سرمربی دیسکالیفه شود به عنوان ""D2در برگه امتیازات ثبت می شود.اگر از افرادی که

اجازه نشستن بر روی نیمکت تیم را دارند ،دیسکالیفه شوند ،به عنوان " "B2برای او ثبت می شود .جریمه آن  0پرتاب

آزاد به همراه مالکیت توپ برای تیم حریف می باشد .

برای هر خطای دیسکالیفه اضافی ،جریمه  0پرتاب آزاد به همراه مالکیت توپ برای تیم حریف می باشد .
همه جریمه ها باید اعمال شود،مگر اینکه جرایم یکسانی وجود داشته باشد که با یکدیگر لغو می شوند.در همه موارد ،بازی
همانند همه خطاهای دیسکالیفه باید با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلوتیم ادامه یابد.دستگاه 04

ثانیه باید به  14ثانیه ریست شود.

 4-19مثال:

 A6در یک موقعیت نزاع وارد زمین بازی می شود  A6 .باید از بازی اخراج گردد.

تفسیر :دیسکالیفه شدن  A6باید در برگه امتیازات به عنوان " "Dثبت شود و بقیه جاهای خالی در قسمت خطاهای شخصی
او با " "Fپر شود.اگر سرمربی با خطای فنی جریمه شود باید به صورت " "B2ثبت شود .یکی از بازیکنان تیم  Bباید  0پرتاب

آزاد بدون ریباند انجام دهد .بازی باید با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلوتیم  Bادامه یابد.دستگاه 04
ثانیه باید به  14ثانیه ریست شود
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 5-19مثال A1 :و  B1در داخل زمین با یکدیگر شروع به نزاع می کنند.در این لحظه  A6و  B6وارد زمین می شوند ولی

در نزاع شرکت نمی کنند .همچنین A7وارد زمین می شود و با مشت به صورت  B1ضربه می زند.

تفسیر A1 :و  B1هردو دیسکالیفه می شوند ،در برگه امتیازات به عنوان " "Dcثبت می گردد A7.دیسکالیفه و به عنوان

" "D2ثبت می شود .در برگه امتیازات تمامی خانه های باقی مانده در قسمت خطاهای شخصی  A7با حرف  Fباید پر شود .

 A6و B6به دلیل ورود به زمین در طی نزاع دیسکالیفه می شوند و در برگه امتیازات به عنوان ""Dثبت می شود .در برگه

امتیازات تمامی خانه های باقی مانده در قسمت خطاهای شخصی  A6و B6باید حرف  Fوارد شود .سرمربی تیم  Aوتیم  Bهر

دو خطای فنی دریافت می کنند که به صورت " "Bcثبت می شود .هر دو خطای فنی(  A6و  ) B6یکدیگر را لغو (جرایم یکسان

حذف می شود).می کنند .جریمه دیسکالفه شدن A7که به صورت " "D2ثبت شده  ،باید اجرا گردد.بازیکن جایگزین  B1باید

 0پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد .بازی باید با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلوتیم  Bادامه یابد.
تیم 14 Bثانیه زمان دارد.

 1-19مثال A1 :و  B1در داخل زمین با یکدیگر شروع به نزاع می کنند.در این لحظه  A6و مدیر تیم  Aوارد زمین بازی
می شوند و در نزاع شرکت می کنند.

تفسیر:

 A1و  B1هردو دیسکالیفه می شوند ،در برگه امتیازات به عنوان " "Dcثبت می گردد .جرایم هر دو خطای

دیسکالیفه( A1و  ) B1یکدیگر را لغو می کنند(.جرایم یکسان حذف می شود ).سرمربی تیم  Aبه دلیل ترک منطقه نیمکت

توسط  A6و مدیر تیم خطای فنی دریافت می کند ،که به صورت " "B2ثبت می شود A6 .دیسکالیفه می شوند،دربرگه امتیازات

به عنوان " "D2ثبت می گردد.جاهای خالی در محل ثبت خطای بازیکن  A6در برگه امتیازات باید با حرف  Fپر شود .مدیر تیم

 Aنیز دیسکالیفه می شود.خطای دیسکالیفه او برای سرمربی و به عنوان " "B2ثبت می شود و نباید به منجر به دیسکالیفه
شدن سرمربی تیم  Aشود.

یکی از بازیکنان تیم  Bباید  6پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد 0(.پرتاب آزاد به دلیل خطای فنی سرمربی تیم  Aبه دلیل
اینکه  A6و مدیر تیم  Aنیمکت خود را ترک کرده اند 0،پرتاب آزاد به دلیل دیسکالیفه شدن  A6و 0پرتاب آزاد به دلیل خطای

فنی سرمربی تیم  Aبرای دیسکالیفه شدن مدیر تیم  Aکه در نزاع شرکت کرده بود).

بازی باید با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلوتیم  Bادامه یابد .تیم 14 Bثانیه زمان دارد.
 7-19مثال :سرمربی تیم  Aنیمکت تیم را ترک کرده ،به صورت فعال در نزاع شرکت می کند و B1را محکم هل می دهد.
تفسیر :سرمربی تیم  Aبه دلیل ترک نیمکت و کمک نکردن به داوران برای آرام کردن بازی باید دیسکالیفه شود ،در برگه
امتیازات به عنوان " "D2ثبت می گردد .عالوه بر این برای مشارکت فعال در نزاع نباید با خطای دیسکالیفه دیگری جریمه شود.

و بقیه جاهای خالی در محل ثبت خطای سرمربی تیم  Aدر برگه امتیازات باید با حرف  Fپر شود .یکی از بازیکنان تیم Bباید 0

پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد .بازی باید با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلوتیم  Bادامه یابد .تیم

 14 Bثانیه زمان دارد.
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ماده  :41وضعیت های ویژه
 1-41توضیح :در وضعیت های ویژه که تعدادی جریمه در یک زمان متوقف برای اجرا وجود دارد ،داوران برای تعیین

کردن اینکه کدام یک از جرایم اجرا و کدام یک حذف می شود ،باید به ترتیب وقوع تخلف ها یا خطاها توجه ویژه داشته

باشند.

 1-41مثال A1 :اقدام به شوت می نماید .زمانی که توپ در هوا می باشد بوق دستگاه  04ثانیه به صدا در می آید .بعد از

بوق و زمانی که  A1هنوز در هوا می باشد B1 ،بر روی  A1مرتکب خطای غیر ورزشی می شود و:
توپ به حلقه نمی رسد.

الف )
ب)

توپ فقط به حلقه برخورد کرده ،اما وارد سبد نمی شود.

ج)

توپ وارد سبد می شود.

تفسیر :در همه موارد باال نمی توان خطای غیر ورزشی  B1را نادیده گرفت.
الف) زمانی که  A1در حالت شوت بوده  B1 ،بر روی او مرتکب خطا شده است .باید از تخلف  04ثانیه توسط تیم  Aصرف

نظر شود چرا که بعد از خطای غیر ورزشی اتفاق افتاده است 0 .یا  3پرتاب آزاد باید به  A1واگذار گردد .
ب ) تخلف  04ثانیه صورت نگرفته است 0 .یا  3پرتاب آزاد باید به  A1واگذار گردد .
ج ) باید  0یا  3امتیاز  ،به همراه یک پرتاب آزاد به  A1واگذار شود .

در همه موارد  ،بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  Aاز محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو ادامه می یابد .تیم  14، Aثانیه

زمان دارد.

 1-41مثال A1 :اقدام به شوت می نماید و  B2بر روی او مرتکب خطا می شود .بعد از آن و زمانی که  A1هنوز در حالت

شوت می باشد B1 ،بر روی او مرتکب خطا می شود.

تفسیر :از خطای  B1صرف نظر می شود مگراینکه خطای غیر ورزشی یا دیسکالیفه باشد.
 4-41مثال B1 :بر روی  A1مرتکب خطای غیر ورزشی می شود.بعد از خطا  ،سرمربی تیم Aو  Bمرتکب خطای فنی
می شوند.

تفسیر :فقط باید جرایم مساوی به ترتیب وقوع حذف شوند.بنابراین جرایم خطاهای فنی هر دو سرمربی حذف می شود .بازی با

واگذاری  0پرتاب آزاد به  A1و پرتاب به داخل توسط تیم  Aاز محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو ادامه پیدا می کند .تیم

 14، Aثانیه زمان دارد.
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 5-41مثال:

 B1بر روی  A1که در حال شوت می باشد ،خطا می کند.شوت  A1وارد سبد می شود.سپس  A1مرتکب

خطای فنی می شود.

تفسیر :گل  A1پذیرفته می شود.جریمه هر دو خطا یکسان است و با هم حذف می شوند و بازی از خط انتهایی مانند زمانیکه
گل به ثمر می رسد ،ادامه می یابد.

 1-41مثال:

 B1بر روی  A1که در حال شوت می باشد ،مرتکب خطا می شود.شوت  A1وارد سبد می شود.سپس A1

مرتکب خطای فنی شده و به دنبال آن سرمربی تیم  Bبا خطای فنی جریمه می شود.

تفسیر :گل  A1پذیرفته می شود.جرایم خطاها یکسان می باشد و به ترتیب وقوع با یکدیگر حذف می شوند .جریمه خطای

شخصی  B1و خطای فنی  A1باید با یکدیگر حذف شوند.برای خطای فنی سرمربی تیم ، Bیکی از بازیکنان تیم  Aباید یک
پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد.بازی از خط انتهایی مانند زمانیکه گل به ثمر می رسد  ،ادامه می یابد.

 7-41مثال :خطای غیرورزشی  B1بر روی  A1که در حال شوت است اعالم میگردد  .شوت  A1وارد سبد می شود .سپس

 A1با خطای فنی جریمه می شود.

تفسیر :گل  A1پذیرفته می شود .جرایم هر دو خطا یکسان نمی باشد و با یکدیگر حذف نمی شوند.یکی از بازیکنان تیم B
باید  1پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد A1 .نیز باید  1پرتاب آزاد بدون ریباند اقدام کند .بازی با پرتاب به داخل توسط تیم
 Aدر زمین جلو و از محل خط پرتاب به داخل ادامه می یابد .تیم  14، Aثانیه زمان دارد.

 8-41مثال B1 :بر روی A1که درحال دریبل در زمین جلو می باشد خطا می کند.این سومین خطای تیم  Bدر این کوارتر
می باشد.سپس  1Aتوپ را به سمت بدن  B1پرتاب می کند (دست  ،پا ،سینه و.)...

تفسیر:

خطای شخصی  B1اعالم می شود A1 .خطای فنی دریافت می کند.به یکی از بازیکنان تیم  Bباید  1پرتاب آزاد

بدون ریباند داده شود ،بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  Aو از نزدیکترین مکان به جایی که خطای  B1گرفته شده ،ادامه
می یابد .اگر دستگاه  04ثانیه  14،ثانیه و بیشتر را نشان دهد  ،تیم  Aهمان مقدار زمان را در اختیار دارد.اگر دستگاه  04ثانیه

کمتر از  14را نشان دهد به  14ثانیه ریست می شود.
 9-41مثال:

 B1بر روی  1Aکه در حال دریبل می باشد خطا می کند.این پنجمین خطای تیم  Bدر این کوارتر

می باشد.سپس  A1از یک فاصله نزدیک توپ را مستقیم به سمت صورت ( سر)  B1پرتاب می کند .

تفسیر:

خطای شخصی  B1اعالم می شود 1A .دیسکالیفه می شود. .بازیکن جایگزین  A1باید  0پرتاب آزاد بدون ریباند

انجام دهد.به یکی از بازیکنان تیم  Bباید  0پرتاب آزاد بدون ریباند داده شود ،بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  Bاز محل خط
پرتاب به داخل در زمین جلو ادامه می یابد .تیم  14، Bثانیه زمان دارد.

11-41مثال B1 :بر روی  1Aکه در حال دریبل می باشد خطا می کند.این سومین خطای تیم  Bدر این کوارتر می باشد.سپس

 A1از یک فاصله نزدیک توپ را مستقیم به سمت صورت(سر)  B1پرتاب می کند .
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تفسیر B1 :مرتکب خطای شخصی می شود A1 .دیسکالیفه می شود .به دلیل جریمه اضافی دیگری که باید اجرا شود مالکیت

تیم  Aلغو می گردد.به یکی از بازیکنان تیم  Bباید  0پرتاب آزاد بدون ریباند داده شود.بازی با پرتاب به داخل توسط تیم B
از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو ادامه می یابد .تیم  14، Bثانیه زمان دارد.

11-41مثال B1 :بر روی A1که در حال دریبل می باشد خطا می کند.این پنجمین خطای تیم  Bدر این کوارتر است .سپس
 1Aتوپ را به سمت بدن  B1پرتاب می کند (دست  ،پا ،سینه و.)...

تفسیر :خطای شخصی  B1اعالم می شود A1 .خطای فنی دریافت می کند .به یکی از بازیکنان تیم  Bباید  1پرتاب آزاد بدون
ریباند داده شود ،سپس  0پرتاب آزاد به  A1داده می شود و بازی به طور معمولی بعد از آخرین پرتاب آزاد ادامه می یابد.
11-41مثال:

 8ثانیه از  04ثانیه باقی مانده است که  B1در زمین عقب مرتکب خطا بر روی A1می شود.بعد از آن B2

خطای فنی می کند.

الف) خطای  B1چهارمین خطای تیم ، Bخطای فنی  B2پنجمین خطای تیم  Bدر این کوارتر می باشد.
ب) خطای  B1پنجمین خطای تیم ، Bخطای فنی  B2ششمین خطای تیم  Bدر این کوارتر می باشد.
ج)  A1در حالت اقدام به شوت بوده است که بر روی او خطا می شود و توپ وارد سبد نمی شود.
د)  A1در حالت اقدام به شوت بوده است که بر روی او خطا می شود و توپ وارد سبد می شود.
تفسیر :در همه موارد به دلیل خطای فنی یکی از بازیکنان تیم  Aباید یک پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد.پس از اجرای
پرتاب آزاد:

الف) بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  Aاز نزدیکترین مکان به جایی که خطا بر روی  A1اعالم شده بود  ،ادامه می یابد .تیم

 14 ،Aثانیه زمان دارد.

ب)  A1باید  0پرتاب آزاد انجام دهد و بازی به طور معمولی بعد از آخرین پرتاب آزاد ادامه می یابد.
ج)  A1باید  0یا  3پرتاب آزاد انجام دهد و بازی به طور معمولی بعد از آخرین پرتاب آزاد ادامه می یابد.
د) گل  A1پذیرفته می شود  A1 .باید  1پرتاب آزاد انجام دهد و بازی به طور معمولی بعد از آخرین پرتاب آزاد ادامه می یابد.
11-41مثال 8 :ثانیه از  04ثانیه باقی مانده است که  B1مرتکب خطا ی غیر ورزشی بر روی A1می شود.سپس:
الف) A2
ب)  B2مرتکب خطای فنی می شود.
تفسیر :الف) یکی از بازیکنان تیم  Bباید یک پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد.
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ب) یکی از بازیکنان تیم  Aباید یک پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد.
در هر دو مورد  ،پس از اجرای پرتاب آزاد به دلیل خطای فنی  A1،باید  0پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد .بازی با پرتاب به

داخل توسط تیم  Aاز محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو ادامه می یابد .تیم  14 ،Aثانیه زمان دارد.

 14-41توضیح :اگر در حین پرتاب های آزاد یک خطای طرفین یا خطاهایی با جرایم مساوی انجام شود ،خطاها باید
ثبت شوند و هیچ جریمه ای اجرا نخواهد شد.

 15-41مثال0 :پرتاب آزاد به  A1واگذار شده است .بعد از اولین پرتاب:
الف)

بازیکن  B2و  A2مرتکب خطای طرفین میشوند.

ب)

بازیکن  B2و  A2مرتکب خطای فنی میشوند.

تفسیر :خطاها باید برای  A2و  B2ثبت شوند .بعد از آن  A1باید پرتاب دوم خود را انجام دهد و بازی باید بطور معمولی بعد
از آخرین پرتاب آزاد ادامه پیدا کند.

11-41مثال:

آخر زنده شود:
الف)
ب)

0پرتاب آزاد به  A1واگذار شده است .هر  0پرتاب آزاد وارد سبد می شود .قبل از اینکه توپ بعد از پرتاب

بازیکن  B2و  A2مرتکب خطای طرفین میشوند.
بازیکن  B2و  A2مرتکب خطای فنی میشوند.

تفسیر :خطاها باید برای  A2و  B2ثبت شوند و بعد از آن بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  Bاز خط انتهایی و بطور معمولی
بعد از آخرین پرتاب آزاد ادامه پیدا می کند.

 17-41توضیح :اگر خطای فنی اعالم شود،پرتاب آزاد جریمه باید بالفاصله و بدون ریباند اجرا شود.این مورد هنگامیکه
سرمربی به دلیل اخراج کمک مربی اول ،ذخیره،بازیکن  5خطا و همراهان تیم خطای فنی دریافت می کند قابل اجرا

نیست.جریمه این خطای فنی(شامل  0پرتاب آزاد و پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلوتیم مقابل می

باشد).باید به ترتیب وقوع خطا و تخلف اجرا شود،مگر اینکه آنها لغو شده باشند.

18-41مثالB1 :برروی  A1مرتکب خطا می شود.این پنجمین خطای تیم  Bدر این کوارتر می باشد.این موقعیت منجر به

نزاع می شود A6 .وارد زمین بازی می شود اما در نزاع شرکت نمی کند.
تفسیر:

 A6به دلیل ورود به زمین بازی در جریان نزاع باید اخراج شود .سرمربی تیم  Aبا خطای فنی جریمه می شود،که به

عنوان " "B2ثبت می شود A1 .باید  0پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد.یکی از بازیکنان تیم  Bباید  0پرتاب آزاد به دلیل
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خطای فنی مربی تیم  Aانجام دهد.بازی می بایست با پرتاب به داخل از محل خط پرتاب به داخل در زمین جلو تیم  Bادامه یابد.
تیم  14، Bثانیه زمان دارد.

 19-41توضیح :در وضعیت خطاهای طرفین ،چنانچه بعد از حذف جرایم مساوی هر دو تیم جریمه دیگری برای اجرا

باقی نماند  ،بازی با پرتاب به داخل توسط تیمی که در زمان وقوع اولین خطا کنترل یا مالکیت توپ را در اختیار داشته است،
ادامه پیدا میکند.

هنگامیکه هیچ کدام از تیمها در زمان وقوع اولین خطا کنترل یا مالکیت توپ را در اختیار نداشته باشند ،بازی با مالکیت
تناوبی ادامه پیدا می کند(.وضعیت جامپ بال)

11-41مثال :در اینتروال تایم بین کوارتر اول و دوم  A1،و  B1دیسکالیفه میشوند و یا سرمربی تیم  Aو  Bمرتکب خطای

فنی میگردند .فلش مالکیت تناوبی:
به سمت تیم  Aمی باشد.

الف)

به سمت تیم  Bمی باشد.

ب)

تفسیر :الف ) بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  Aاز امتداد خط مرکزی و روبروی میز منشی ادامه پیدا می کند .هنگامیکه
توپ یکی از بازیکنان داخل زمین را لمس کند یا بطور قانونی توسط یکی از بازیکنان داخل زمین لمس شود ،فلش مالکیت تناوبی

به سمت تیم  Bمی چرخد.
ب)

بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  Bاز امتداد خط مرکزی و روبروی میز منشی ادامه می یابد.زمانیکه توپ بازیکنان را

لمس می کند یا بصورت قانونی توسط بازیکنان لمس شود ،جهت فلش مالکیت تناوبی برای تیم  Aتغییر می کند.
11-41مثال:

بازیکن دریبل کننده  A1مرتکب :

الف) خطای شارژ بر روی  B1میشود.
ب) تخلف دبل مرتکب میشود.
قبل از اینکه برای پرتاب به داخل در اختیار تیم  Bقرار داده شود B2 ،بر روی  A2خطا میکند و این سومین خطای تیم  Bدر
این کوارتر است.

تفسیر:

هر دو تخطی در زمانیکه ساعت بازی متوقف است و قبل از اینکه توپ برای دومین تخطی زنده شود ،اتفاق افتاده

است.
با توجه به اینکه قبل از اولین تخلف تیم  Aمالک توپ بوده ،بازی توسط تیم  Aبا پرتاب به داخل از نزدیکترین جایی که
الف) خطا انجام شده
ب ) تخلف دبل اتفاق افتاده،ادامه می یابد.
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ماده  :44اشتباهات قابل تصحیح
 1-44توضیح:

برای اینکه اشتباه قابل تصحیح باشد ،باید قبل از سپری شدن یک فاز بازی (یعنی زنده شدن توپ

کارکردن ساعت بازی و مردن توپ) و زنده شدن توپ  ،توسط داوران ،داوران میز یا ناظر  ،اگر حضور داشته باشد ،شناسایی
و کشف شود.

یعنی:
اشتباه در زمانی که توپ مرده است اتفاق می افتد

اشتباه قابل تصحیح است.

توپ زنده می شود

اشتباه قابل تصحیح است.

ساعت بازی شروع به کارکرده و یا در حال کارکردن است

اشتباه قابل تصحیح است.

توپ می میرد

اشتباه قابل تصحیح است.

توپ زنده می شود

اشتباه ،دیگر قابل تصحیح نمی باشد.

پس از تصحیح اشتباه بازی با واگذاری توپ به تیمی که توپ را در زمان توقف بازی برای تصحیح اشتباه در اختیار داشته

است ،ادامه پیدا میکند.

 1-44مثال B1 :بر روی  A1مرتکب خطا می شود و این چهارمین خطای تیم  Bدر این کوارتر می باشد .به اشتباه  0پرتاب

آزاد به  A1واگذار می شو د .بعد از آخرین پرتاب آزاد که وارد سبد هم می شود ،بازی ادامه پیدا کرده و ساعت بازی شروع به

کار می کند B2 .توپ را دریافت می کند ،دریبل کرده و کسب امتیاز می کند.
اشتباه کشف می شود:
الف )

قبل

ب)

بعد

از اینکه توپ برای پرتاب به داخل از خط انتهایی در اختیار بازیکن تیم  Aقرار می گیرد.
تفسیر :امتیاز  B2پذیرفته می شود.
(الف) اشتباه هنوز قابل تصحیح میباشد  .تمام پرتابهای آزاد صرف نظر از اینکه گل شده باشند یا نه،باید مردود اعالم شود و
توپ برای پرتاب به داخل از خط انتهایی نزدیک به جایی که بازی برای تصحیح اشتباه قطع شده است ،به تیم  Aواگذار شود.
(ب )

اشتباه دیگر قابل تصحیح نمی باشد و بازی ادامه پیدا می کند.
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 1-44مثال B1 :بر روی  A1مرتکب خطا می شود .این پنجمین خطای تیم  Bدر این کوارتر است 0 .پرتاب آزاد به A1
داده می شود.بعد از اولین پرتاب آزاد موفق B2 ،به اشتباه توپ را می گیرد و از خط انتهایی به  B3پاس می دهد.درحالیکه B3

در زمین جلو و در حال دریبل زدن می باشد و  18ثانیه از  04ثانیه باقی مانده است  ،این اشتباه که دومین پرتاب آزاد  A1اجرا

نشده است ،کشف می شود.

تفسیر :بازی باید بالفاصله متوقف شود  A1 .باید دومین پرتاب آزاد خود را بدون ریباند انجام دهد.بازی بایستی با پرتاب به
داخل توسط تیم  Bو از جاییکه متوقف شده بود ،تیم  18، Bثانیه زمان دارد.

 4-44توضیح :اگر اشتباه در مورد انجام پرتاب (های) آزاد توسط بازیکن پرتاب کننده نا صحیح صورت گرفته باشد،
پرتاب (های) آزاد که به اشتباه انجام شده است ،مردود اعالم میشود.چنانچه بازی هنوز ادامه داده نشده است ،توپ برای
پرتاب به داخل از امتداد خط پرتاب آزاد به تیم حریف واگذار میگردد ،مگر اینکه جرایم مربوط به خطاهای دیگر برای اجرا
وجود داشته باشد .اگر بازی شروع شده باشد ،بایستی توپ برای پرتاب به داخل از نزدیکترین نقطه به محل قطع بازی به

تیم حریف واگذار شود.

اگر داوران قبل از اینکه توپ در اولین یا تنها پرتاب آزاد از دست بازیکن پرتاب کننده رها شود ،متوجه این اشتباه شوند

بایستی بالفاصله بازیکن صحیح با بازیکن فوق جایگزین شود و بدون اینکه جریمه ای اجرا شود.

 5-44مثال B1 :بر روی  A1خطا انجام می دهد و این ششمین خطای تیم  Bدر این کوارتر می باشد .به جای بازیکن A1

به بازیکن  A2دو پرتاب آزاد داده می شود .این اشتباه کشف می شود:
الف)

قبل از اینکه توپ در پرتاب اول از دست  A2رها شود.

ب)

بعد از اینکه توپ در پرتاب اول از دست  A2رها می شود.

ج)

بعد از پرتاب آزاد دوم که وارد سبد می شود.

تفسیر( :الف) اشتباه بالفاصله تصحیح می شود و  A1باید  0پرتاب آزاد انجام دهد ،بدون هیچ جریمه ای برای تیم .A
(ب)(،ج) پرتاب های آزاد مردود اعالم می شود و بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  Bاز امتداد خط پرتاب آزاد در زمین عقب

ادامه پیدا می کند.

همین روش در صورتی که خطای  ، B1غیر ورزشی باشد نیز اعمال خواهد شد .در این حالت مالکیت توپ که بخشی از جریمه

خطای غیر ورزشی میباشد نیز لغو میشود و توپ به تیم  Bبرای پرتاب به داخل از امتداد خط پرتاب آزاد در زمین عقب واگذار
میشود.

 1-44مثال B1 :بر روی بازیکن در حال شوت A1 ،خطا میکند 0 .پرتاب آزاد به  A1داده میشود .به جای  A2 ، A1هر دو
پرتاب آزاد را اقدام میکند .در پرتاب دوم ،توپ به حلقه برخورد کرده A3 ،توپ را ریباند و  0امتیاز کسب میکند .قبل از اینکه
تیم  Bتوپ را برای پرتاب به داخل در اختیار بگیرد ،این اشتباه تشخیص داده میشود.
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تفسیر:

هر دو پرتاب آزاد ،صرف نظر از اینکه گل شده باشد یا خیر ،باید لغو گردد .امتیاز کسب شده توسط  A3مورد قبول

میباشد .بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم  ،Bاز نزدیکترین جایی که به منظور اصالح اشتباه متوقف شده ادامه یابد .در
این مورد از خط انتهای تیم  Bبازی ادامه مییابد.
 7-44مثال B1 :بر روی  A1که در حالت اقدام به شوت می باشد ،مرتکب خطا میشود،شوت  0امتیازی  A1نا موفق است.

در ادامه خطای فنی سرمربی تیم  Bاعالم میشود .به جای A1که باید  0پرتاب آزاد به دلیل خطای  B1انجام دهد A2 ،هر 3
پرتاب آزاد را انجام میدهد .این اشتباه قبل از اینکه توپ برای سومین پرتاب آزاد از دست  A2رها شود ،کشف میشود.

تفسیر :پرتاب آزاد انجام شده توسط  A2به دلیل جریمه خطای فنی به صورت قانونی اجرا شده است 0 .پرتاب آزاد انجام شده

توسط  A2که به جای  A1انجام شده است  ،باید مردود اعالم می شود .بنابراین بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  Bاز امتداد
خط پرتاب آزاد در زمین عقب ادامه پیدا می کند.

 8-44مثال :زمانیکه بوق ساعت بازی برای پایان کوارتر سوم به صدا در می آید B1 ،بر روی  A1بازیکن دریبل کننده
مرتکب خطا میشود،این ششمین خطای تیم در این کوارتر می باشد .داوران تشخیص می دهند زمانیکه خطای B1اتفاق افتاده

 2/3،ثانیه از زمان بازی باقیمانده است 0.پرتاب آزاد به  A1داده می شود.به جای A2 ، A1دو پرتاب آزاد را انجام میدهد .این

اشتباه بعد از اینکه توپ برای اولین پرتاب آزاد از دست  A2رها شود ،کشف میشود.

تفسیر 0 :پرتاب آزاد باید لغو شود .بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم  Bاز امتداد خط پرتاب آزاد در زمین عقب و با 2/3
ثانیه ادامه یابد.

 9-44توضیح :پس از تصحیح اشتباه ،بازی باید از نزدیکترین جائیکه برای تصحیح اشتباه قطع شده بود ،ادامه پیدا

کند مگر اینکه تصحیح اشتباه شامل واگذاری پرتابهای آزاد قانونی باشد و:

الف) اگر بعد از رخ دادن اشتباه تغییری در مالکیت تیمی صورت نگرفته باشد ،بازی باید پس از پرتاب آزاد همانند آخرین
پرتاب آزاد معمولی ادامه پیدا کند.

ب ) اگر بعد از وقوع اشتباه تغییری در مالکیت تیمی صورت نگرفته باشد و همان تیم کسب امتیاز نماید باید از اشتباه
صرفنظر شود و بازی پس از آن همانند هر گل معمولی ادامه پیدا کند.

11-44مثال B1 :بر روی  A1خطا انجام می دهد و این پنجمین خطای تیمی  Bدر این کوارتر می باشد .به جای  0پرتاب

آزاد،به اشتباه پرتاب به داخل به  A1واگذار می شود A2 .توپ را در زمین دریبل می کند و  B2توپ را به بیرون می زند.

سرمربی تیم  Aدرخواست تایم استراحت می نماید .در طول تایم استراحت داوران متوجه این اشتباه می شوند و یا به یاد
می آورند که باید  0پرتاب آزاد به  A1واگذار می شده است.

تفسیر :باید  0پرتاب آزاد به  A1واگذار شود و پس از آن بازی مانند آخرین پرتاب آزاد معمولی ادامه پیدا کند.
11-44مثال 0 :ثانیه از زمان بازی در کوارتر اول باقیمانده است که  B1بر روی  A1خطا میکند .این پنجمین خطای تیم B
در این کوارتر میباشد .به تیم  Aبه جای  0پرتاب آزاد اشتباهی پرتاب به داخل داده میشود A3 .توپ را به داخل زمین پاس
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میدهد و کوارتر تمام میشود .در زمان اینتروال ،داوران متوجه اشتباه میشوند که باید  0پرتاب آزاد به  A1داده میشد .جهت
فلش مالکیت تناوبی برای تیم  Aمیباشد.
تفسیر :اشتباه هنوز قابل تصحیح است A1 .باید  0پرتاب آزاد بدون ریباند اقدام کند .کوارتر دوم باید با پرتاب به داخل توسط
تیم  ،Aاز امتداد خط مرکزی ادامه یابد.
 11-44مثال B1 :بر روی  A1مرتکب خطا می شود و این پنجمین خطای تیم  Bدر این کوارترمی باشد .اشتباهی به جای

0پرتاب آزاد ،پرتاب از اوت به  A1واگذار می شود .پس از پرتاب به داخل  B2بر روی  A2که اقدام به شوت ناموفق می کند،
مرتکب خطا می شود و  0پرتاب آزاد به  A2واگذار می شود .به تیم  Aتایم استراحت داده می شود .در طول تایم استراحت

داوران متوجه این اشتباه می شوند و یا به یاد می آورند که باید 0پرتاب آزاد به  A1واگذار می شده است.

تفسیر :بدون اینکه بازیکنی در منطقه ریباند باشد ،باید  0پرتاب آزاد به  A1واگذار شود  .سپس  0، A2پرتاب آزاد انجام
می دهد و بعد از آن بازی همانند آخرین پرتاب آزاد معمولی ادامه پیدا می کند.

11-44مثال B1 :بر روی  A1خطا انجام می دهد و این پنجمین خطای تیم  Bدر این کوارتر است .اشتباهی به جای  0پرتاب
آزاد ،پرتاب از بیرون به  A1واگذار می شود .پس از پرتاب به داخل  A2کسب امتیاز می کند .قبل از اینکه توپ زنده شود،
داوران متوجه این اشتباه می شوند.

تفسیر :این اشتباه نادیده گرفته می شود و پس از آن بازی مانند زمانیکه گل به ثمرمی رسد ،ادامه پیدا می کند.
14-44مثال B1 :بر روی دریبل کننده  A1مرتکب خطا میشود .این پنجمین خطای تیم  Bدر این کوارتر است .در همین
لحظه داوران متوجه یک عالمت غیرمجاز بر روی لباس  A1میشوند .به منظور پوشاندن آن عالمت غیرمجاز A1 ،از مدیر تیم
کمک میگیرد و به همین دلیل با  A6تعویض میگردد .بازی به اشتباه به جای اجرای  0پرتاب آزاد توسط  A1با پرتاب به داخل
ادامه مییابد .بعد از پرتاب به داخل داوران متوجه اشتباه شده و بازی را متوقف میکنند.
تفسیر :اشتباه هنوز قابل تصحیح میباشد A1 .با توجه به دریافت کمک از همراهان تیم تعویض شده بود ،در این لحظه اگر
لباسش اصالح شده باشد میتواند وارد زمین شود و  0پرتاب آزاد را انجام دهد و اگر هنوز لباس  A1اصالح نشده باشد ،بازیکن
تعویضی  A6باید  0پرتاب آزاد را اقدام کند.
در هر دو مورد بازی باید بعد از پرتاب آزاد به طور معمولی ادامه یابد.
15-44توضیح :اشتباه در نگه داشتن زمان بازی که شامل اتالف یا سپری شدن زمان بازی است ،در هر زمان تا قبل از
امضاء برگه امتیازات توسط سرداور قابل اصالح می باشد.

11-44مثال 7 :ثانیه از زمان بازی در کوارتر چهارم باقی مانده است و نتیجه بازی تیم  -76 Aتیم  76 Bمی باشد،به تیم

 Aیک پرتاب به داخل در زمین جلو داده شده است.بعد از اینکه توپ یکی از بازیکنان داخل زمین را لمس می کند ،ساعت بازی

با  3ثانیه تاخیر شروع به کار می کند.با گذشت بیش از  4ثانیه A1،توپ را وارد سبد می کند،در این زمان داوران متوجه
می شوند که ساعت بازی با  3ثانیه تاخیر شروع به کارکرده است.
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تفسیر :اگر داوران با هم توافق داشته باشند که گل در طی  7ثانیه باقیمانده زمان بازی به ثمر رسیده است ،گل باید پذیرفته

شود.عالوه بر این اگر داوران توافق داشته باشند که بازی با  3ثانیه تاخیر شروع به کار کرده است،بازی باید با پرتاب به داخل
توسط تیم  Bاز خط انتهایی آن و با  3ثانیه زمان ادامه یابد.
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ب -برگه امتیازات  -خطای دیسکالیفه
ب 1-مثالها برای خطای دیسکالیفه نفرات مختلف:
به دلیل حضور فعال در نزاع

به دلیل ترک منطقه نیمکت و عدم تالش برای کمک

به داوران

سرمربی سرمربی
فقط
-1
کمک مربی اول
دیسکالیفه میشود.

D2

F

سرمربی

F

 -0فقط کمک مربی سرمربی
کمک مربی اول
اولدیسکالیفه میشود.

جریمه 0 :پرتاب آزاد  +مالکیت توپ

سرمربی

B2
F

D

 -3سرمربی و کمک سرمربی
مربی اول هر دو کمک مربی اول

F

D2

F

D

F

F

سرمربی

کمک مربی اول

بازیکن شماره 7

P2

سرمربی

D P2

F F

سرمربی

B2

F D2 P2

B2

کمک مربی اول

بازیکن شماره 7

P2

P2

بازیکن شماره 12

P2
P3

P T1
P T1

D P
P P

جریمه 0 :پرتاب آزاد  +مالکیت
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بازیکن شماره 7

P2

F

توپ

D

توپ

B2

جریمه 4 :پرتاب آزاد  +مالکیت

F F

بازیکن شماره 11

D2

F

F

کمک مربی اول

جریمه 0 :پرتاب آزاد  +مالکیت توپ

دیسکالیفه میشوند.

D2

F

F

جریمه 4 :پرتاب آزاد  +مالکیت توپ

جریمه 0 :پرتاب آزاد  +مالکیت توپ

 -4بازیکن ذخیره سرمربی
کمک مربی اول
دیسکالیفه میشود.

F

D2

F

جریمه 4 :پرتاب آزاد  +مالکیت توپ

F

B2

B2

کمک مربی اول

جریمه 0 :پرتاب آزاد  +مالکیت توپ

 -5دو بازیکن ذخیره و سرمربی
یک بازیکن  5خطا کمک مربی اول

F

کمک مربی اول

جریمه 0 :پرتاب آزاد  +مالکیت توپ

دیسکالیفه میشوند.

D2

F

F
DF

بازیکن شماره 7

P2

P2

بازیکن شماره 12

P2
P3

P T1
P T1

بازیکن شماره 11

F D2
P
P

جریمه 8 :پرتاب آزاد  +مالکیت
توپ
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F
F D2
D2F
P

-6یکی از همراهان تیم دیسکالیفه سرمربی
میشود.

کمک مربی اول

کمک مربی اول

جریمه 0 :پرتاب آزاد  +مالکیت توپ

جریمه 4 :پرتاب آزاد  +مالکیت توپ

 -7دو نفر از همراهان تیم دیسکالیفه سرمربی
میشوند.
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B2

سرمربی

B2

B2

سرمربی

B2

کمک مربی اول

کمک مربی اول

جریمه 0 :پرتاب آزاد  +مالکیت توپ

جریمه6 :پرتاب آزاد  +مالکیت توپ
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ب 1-مثال ها برای خطای فنی سرمربی ،به دلیل رفتار غیر ورزشی خودش یا به هر دلیلی که شامل خطای
دیسکالیفه همراهان تیم به دلیل ترک منطقه نیمکت در زمان نزاع:
 -1دیسکالیفه یک نفر از همراهان تیم به سرمربی

B2

C1

سرمربی دیسکالیفه نمیشود.

دلیل شرکت در نزاع در کوارتر اول .یک کمک مربی اول
خطای فنی برای سرمربی در کوارتر سوم
به دلیل رفتار غیر ورزشی خودش.

جریمه :یک پرتاب آزاد

 -0دیسکالیفه یک نفر از همراهان تیم سرمربی

B2

B1

سرمربی دیسکالیفه نمیشود.

به دلیل شرکت در نزاع در کوارتر اول .یک کمک مربی اول
خطای فنی برای سرمربی درکوارتر سوم
به هر دلیلی.

جریمه :یک پرتاب آزاد

 -3دیسکالیفه یک نفر از همراهان تیم به سرمربی

B2

C1

دلیل شرکت در نزاع در کوارتر اول .یک کمک مربی اول

GD C1
سرمربی به علت  0خطای فنی
خودش دیسکالیفه می شود.

خطای فنی برای سرمربی درکوارتر سوم جریمه :یک پرتاب آزاد

به دلیل رفتار غیرورزشی خودش .یک

خطای فنی دیگر برای سرمربی در کوارتر
چهارم به دلیل رفتار غیر ورزشی خودش.

 -4دیسکالیفه یک نفر از همراهان تیم به سرمربی
دلیل شرکت در نزاع در کوارتر اول .یک کمک مربی اول
خطای فنی برای سرمربی درکوارتر سوم جریمه :یک پرتاب آزاد

به هر دلیل .یک خطای فنی دیگر برای

B2

B1

GD B1
سرمربی به علت دریافت 3
خطای فنی نیمکت نشینان،
دیسکالیفه می شود.

سرمربی در کوارتر چهارم به دلیلی غیر از
رفتار غیر ورزشی خودش.
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ج -سیستم بازبینی فوری
 .1اصول کلی
ج 1 .1 -توضیح:

چنانچه در انتهای کوارتر یا وقت اضافه از سیستم بازبینی فوری استفاده میشود ،داوران باید هر دو

تیم را در زمین نگه دارند.

ج 1 .1-مثال :تقریباً همزمان با بوق ساعت بازی برای پایان کوارتر ،اقدام به شوت  A1وارد سبد میشود .داوران مطمئن
نیستند که آیا شوت در زمان بازی رها شده است و تصمیم میگیرند که از سیستم بازبینی فوری استفاده کنند .هر دو تیم به
سمت نیمکتهایشان میروند.
تفسیر :داوران باید هر دو تیم را در زمین نگه دارند .زمان اینتروال بعد از اعالم تصمیم نهایی توسط داور آغاز خواهد شد.
ج 1 . 1 -توضیح :قبل از شروع بازی سرداور سیستم بازبینی فوری را تأیید میکند و به اطالع هر دو سرمربی میرساند
که این سیستم قابلیت استفاده را دارد .فقط سیستم بازبینی فوری که توسط سرداور تأیید شده است ،میتواند به منظور
بازبینی استفاده شود.
ج –  4 .1مثال :اقدام به شوت  A1زمانی که بوق ساعت بازی برای پایان به صدا درمیآید ،وارد سبد میشود .سیستم
بازبینی فوری که مورد تأیید باشد ،در دسترس نیست اما مدیر تیم  Bعنوان میکند که بازی توسط فیلمبردار این تیم از زاویه
باال ضبط شده است و فیلم را برای بازبینی به داوران ارائه میدهد.
تفسیر :درخواست مدیر تیم  Bبرای استفاده از فیلم برای بازبینی فوری نباید پذیرفته شود.
ج 5 . 1 -توضیح :زمانی که داوران به منظور تصمیمگیری در مورد اینکه گل  0یا  3امتیازی بوده ،از سیستم بازبینی
فوری استفاده می کنند ،سیستم بازبینی فوری باید در اولین فرصت که ساعت بازی متوقف شده و توپ مرده است ،اجرا
گردد.
هنگامیکه در کوارتر چهارم یا هر وقت اضافهای ساعت بازی  0دقیقه یا کمتر را نشان میدهد ،به محض اینکه توپ وارد
سبد شد و ساعت بازی متوقف گردید سیستم بازبینی فوری باید اجرا گردد.
ج 1 . 1 -مثال :شوت  3امتیازی  A1وارد سبد میشود .داوران در مورد اینکه اقدام به شوت در منطقه  3امتیازی انجام
شده است ،مطمئن نیستند.
تفسیر :سیستم بازبینی فوری باید در اولین فرصتی که ساعت بازی متوقف شده و توپ مرده است ،اجرا گردد .اولین فرصت
زمانی است که بازی توسط داوران به هر دلیلی متوقف میشود.
هر چند زمانی که ساعت بازی  0دقیقه یا کمتر را در کوارتر چهارم یا هر وقت اضافهای نشان میدهد ،به محض اینکه توپ وارد
سبد شد و ساعت بازی متوقف گردید ،سیستم بازبینی فوری باید اجرا گردد.
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ج 7 . 1 -توضیح:

درخواست تایم استراحت یا تعویض بعد از اجرای بازبینی فوری و اعالم تصمیم نهایی داور ممکن

است ،لغو شود.
ج 8 . 1 -مثال :شوت  A1وارد سبد میشود .سرمربی تیم  Bدرخواست تایم استراحت میکند .داوران در رابطه با اینکه
شوت  A1از منطقه  3امتیازی رها شده است مطمئن نیستند و تصمیم به استفاده از سیستم بازبینی فوری میگیرند .در زمان
بازبینی ،سرمربی تیم  Bمیخواهد که درخواستش را برای تایم استراحت لغو کند.
تفسیر :بعد از اعالم تصمیم نهایی داور ،درخواست سرمربی تیم  Bبرای تایم استراحت میتواند لغو شود.
ج 9 . 1 -مثال B1 :مرتکب خطای غیرورزشی شده است .داوران مطمئن نیستند که خطای  B1غیرورزشی بوده استB6 .
درخواست میکند که جایگزین  B1شود .در زمان بازبینی  B6به نیمکت خود برمیگردد.
تفسیر :بعد از اعالم تصمیم نهایی داور ،درخواست  B6برای تعویض میتواند لغو گردد.

 .1در انتهای کوارتر یا هر وقت اضافه
ج 1 . 1-مثال :زمانی که بوق ساعت بازی برای پایان کوارتر به صدا درمیآید ،شوت  A1وارد سبد میشود.
داوران در مورد اینکه شوت  A1قبل از پایان بازی رها شده است ،مطمئن نیستند.
تفسیر :در انتهای کوارتر به منظور تصمیمگیری در مورد اینکه شوت موفق  A1قبل از به صدا در آمدن بوق ساعت بازی برای
پایان کوارتر اقدام شده ،میتوان از سیستم بازبینی فوری استفاده کرد.
اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند که توپ بعد از به صدا درآمدن بوق ساعت بازی برای پایان کوارتر رها شده است ،گل A1
لغو میشود.
اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند که توپ قبل از به صدا درآمدن بوق ساعت بازی برای پایان کوارتر رها شده است ،سرداور
باید گل  A1را قبول کند.
ج 1 -1 -مثال :زمانی که بوق ساعت بازی برای پایان کوارتر به صدا درمیآید ،شوت  3امتیازی  A1وارد سبد میشود.
داوران شک دارند که  A1در هنگام شوت خط اوت را لمس کرده است.
تفسیر :در انتهای کوارتر به منظور تصمیمگیری در مورد اینکه شوت موفق  A1قبل از به صدا در آمدن بوق ساعت بازی برای
پایان کوارتر اقدام شده ،میتوان از سیستم بازبینی فوری استفاده کرد .همچنین برای تصمیمگیری در رابطه با تخلف اوت شوت
کننده و مقدار زمانی که باید ساعت بازی نشان دهد ،میتوان از سیستم بازبینی فوری استفاده کرد.
ج 1 -1 -مثال :زمانی که ساعت بازی  0.5ثانیه را نشان می دهد A1،اقدام به شوت می کند.توپ به حلقه برخورد می کند
و  B1آن را ریباند کرده و شروع به دریبل می کند.در این زمان بوق ساعت بازی برای پایان کوارتر به صدا در می آید.داوران
شک دارند زمانی که  B1با توپ روی زمین فرود آمده مرتکب تخلف اوت شده است.
تفسیر :در رابطه با تخلف اوت بازیکن غیر شوت کننده نمی توان از سیستم بازبینی فوری استفاده کرد.
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ج 4 . 1 -مثال :زمانی که بوق ساعت بازی برای پایان کوارتر به صدا در میآید ،شوت  0امتیازی  A1وارد سبد میشود.
داوران شک میکنند که تیم  Aمرتکب تخلف  04ثانیه شده باشد.

تفسیر:

در انتهای کوارتر ،به منظور تصمیمگیری برای اینکه شوت موفق قبل از به صدا در آمدن بوق ساعت بازی رها شده

است ،میتوان از سیستم بازبینی فوری استفاده کرد .همچنین به منظور تشخیص اینکه آیا تیم  Aمرتکب تخلف  04ثانیه شده
است از سیستم بازبینی فوری میتوان استفاده کرد.
سیستم بازبینی فوری نشان میدهد که شوت موفق  2/4 Aثانیه قبل از به صدا در آمدن بوق ساعت بازی برای پایان کوارتر ،رها
شده است .همچنین سیستم بازبینی فوری تأیید میکند که توپ هنوز در دستان  A1بوده و دستگاه  04ثانیه  2/0ثانیه قبل از
اینکه شوت  A1وارد سبد شود ،به صدا در آمده است.
گل  A1نباید پذیرفته شود ،بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم  Bاز نزدیکترین جایی که تخلف  04ثانیه رخ داده بوده،
ادامه یابد .تیم  Bباید  2/6ثانیه زمان داشته باشد .دستگاه  04ثانیه خاموش میشود.
ج 5 . 1 -مثال :زمانی که شوت  A1وارد سبد میشود ،بوق ساعت بازی برای پایان کوارتر دوم به صدا در میآید .داوران در
مورد تخلف  8ثانیه تیم  Aمطمئن نمیباشند.
تفسیر :در انتهای کوارتر ،برای تصمیمگیری در مورد اینکه شوت موفق  ، A1قبل از به صدا درآمدن بوق ساعت بازی برای
پایان کوارتر رها شده است ،میتوان از سیستم بازبینی فوری استفاده کرد.همچنین برای تصمیم گیری درمورد اینکه تیم A
مرتکب تخلف  8ثانیه شده  ،از سیستم بازبینی فوری استفاده می شود.
سیستم بازبینی فوری تأیید میکند که شوت موفق  A1قبل از به صدا در آمدن بوق ساعت بازی برای پایان کوارتر رهار شده
است .همچنین سیستم بازبینی فوری تأیید میکند که قبل از شو ت موفق  ، A1تیم  Aمرتکب تخلف  8ثانیه شده و ساعت
بازی  2/8ثانیه را نشان داده است .گل  A1پذیرفته نمیشود .بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم  Bاز زمین جلو و نزدیک به
جایی که تخلف  8ثانیه رخ داده است ،ادامه یابد .تیم  Bباید  2/8ثانیه زمان داشته باشد .دستگاه  04ثانیه خاموش میشود.
اگر سیستم بازبینی فوری تأیید نکند که تیم  Aمرتکب تخلف  8ثانیه شده است .گل  A1باید پذیرفته شود.کوارتر دوم به پایان
میرسد .نیمه دوم بازی با پرتاب به داخل تحت مالکیت تناوبی از امتداد خط مرکزی ادامه مییابد.
ج 1 .1 -مثال :تیم  Bبا  0امتیاز پیشتاز است .زمانی که بوق ساعت بازی برای پایان وقت اضافه اول به صدا در میآیدB1 ،
بر روی  A1خطا میکند .این پنجمین خطای تیم  Bمیباشد .داوران در مورد اینکه خطای  B1قبل از پایان وقت اضافه اول رخ
داده است ،مطمئن نیستند.
تفسیر :در انتهای هر وقت اضافه ،به منظور تصمیم گرفتن در مورد اینکه خطای  B1قبل از پایان زمان بازی رخ داده میتوان از
سیستم بازبینی فوری استفاده کرد .اگر این چنین باشد A1 ،باید  0پرتاب آزاد انجام دهد و ساعت بازی باید مقدار زمان باقیمانده
را نشان دهد.
ج 7 . 1 -مثال :زمانی که بوق ساعت بازی برای پایان وقت اضافه دوم به صدا درمیآید  B1بر روی  A1که اقدام به شوت 0
امتیازی ناموفق کرده ،مرتکب خطا میشود.

اکتبر 0202
 1ژانویه 1
ویرایش دوم
– 0201

صفحه  120از127

تفسیر :در انتهای وقت اضافه ،برای تصمیم گرفتن در مورد اینکه خطای  B1قبل از پایان بازی در وقت اضافه دوم ،رخ داده
میتوان از سیستم بازبینی فوری استفاده کرد.
اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند که خطا قبل از پایان وقت اضافه دوم رخ داده A1 ،می بایست  0پرتاب آزاد انجام دهد،
ساعت بازی باید زمان باقیمانده را نشان دهد.
اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند که خطا بعد از پایان وقت اضافه دوم انجام شده،خطای  B1نادیده گرفته می شود .به A1
نباید پرتاب آزاد داده شود مگر اینکه خطای  ،B1غیرورزشی یا دیسکالیفه باشد و نیاز باشد که بازی در وقت اضافه سوم دنبال
شود.

 .1ساعت بازی  1دقیقه یا کمتر را در کوارتر چهارم یا هر وقت اضافه نشان میدهد.
ج 1 . 1 -مثال :ساعت بازی  1:41را در کوارتر چهارم نشان میدهد ،زمانی که بوق دستگاه  04ثانیه به صدا در میآید شوت
 A1وارد سبد میشود .داوران در مورد اینکه در زمان به صدا درآمدن بوق دستگاه  04ثانیه ،توپ هنوز در دست  A1بوده،
مطمئن نیستند.
تفسیر :در کوارتر چهارم زمانی که ساعت بازی  0دقیقه یا کمتر را نشان میهد ،برای تصمیم گرفتن در مورد اینکه شوت موفق
 A1قبل از به صدا در آمدن بوق دستگاه  04ثانیه رها شده است ،میتوان از سیستم بازبینی فوری استفاده کرد.
اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند زمانی که بوق دستگاه  04ثانیه به صدا درآمده است ،توپ هنوز در دستان  A1بوده ،تیم
 Aمرتکب تخلف  04ثانیه شده است .گل  A1نباید پذیرفته شود .بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم  Bو نزدیک به جایی
که تخلف  04ثانیه رخ داده است ،ادامه یابد.
اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند که توپ قبل از به صدا در آمدن بوق دستگاه  04ثانیه ،از دستان  A1رها شده است تخلف
 04ثانیه توسط تیم  Aرخ نداده است .بوق دستگاه  04ثانیه باید نادیده گرفته شود.گل  A1پذیرفته میشود .بازی به طور
معمولی بعد از به ثمر رسیدن گل ،با پرتاب به داخل توسط تیم  Bاز خط انتهایی ادامه مییابد.
ج 1 . 1 -مثال :ساعت بازی  1:37را در کوارتر چهارم نشان میدهد که بوق دستگاه  04ثانیه به صدا درمیآید .تقریباً در یک
زمان ،اقدام به شوت  A1در زمین جلو وارد سبد میشود و  A2در جایی دیگر از زمین جلو ،مرتکب خطا بر روی  B2میشود.
این سومین خطای تیم  Aدر این کوارتر میباشد .داوران در مورد اینکه در زمان به صدا در آمدن بوق دستگاه  04ثانیه و خطای
 ، A2توپ هنوز در دستان  A1بوده ،مطمئن نیستند.
تفسیر :زمانی که ساعت بازی  0دقیقه یا کمتر را در کوارتر چهارم نشان میدهد ،به منظور تصمیم گرفتن در مورد اینکه بوق
دستگاه  04ثانیه به صدا درآمد و خطا در جایی بعد از موقعیت شوت رخ داد ،هنوز در دستان شوت کننده بوده ،میتوان از بازبینی
فوری استفاده کرد.
سیستم بازبینی فوری تأیید میکند که قبل از اینکه بوق  04ثانیه به صدا درآید ،توپ از دستان  A1برای شوت رها شده است.
عالوه بر این سیستم بازبینی فوری تأیید میکند که توپ قبل از اینکه  A2خطا انجام دهد از دستان  A1برای شوت رها شده
است .گل  A1پذیرفته میشود .خطای  A2باید اعالم گردد .تخلف  04ثانیه توسط تیم  Aاتفاق نیفتاده است .بوق دستگاه 04
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ثانیه نادیده گرفته شود .بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم  ،Bمانند بعد از هر گل معمولی از خط انتهایی ادامه یابد .تیم B
زمان باقیمانده از بازی و  04ثانیه را در اختیار دارد.
سیستم بازبینی فوری تأیید میکند قبل از اینکه توپ از دستان  A1برای شوت رها شود ،خطای  B1اتفاق افتاده است .همچنین
سیستم بازبینی فوری تأیید میکند که خطای  B2قبل از به صدا در آمدن بوق دستگاه  04ثانیه انجام شده است .گل  A1نباید
پذیرفته شود .تخلف  04ثانیه تیم  Aنمیباشد .بوق دستگاه  04ثانیه باید نادیده گرفته شود .بازی باید با پرتاب به داخل توسط
تیم  Bاز زمین عقب و نزدیک به جایی که خطای  B2اتفاق افتاده ،ادامه یابد .تیم  Bزمان باقیمانده از بازی و  04ثانیه را در
اختیار دارد.
سیستم بازبینی فوری تأیید میکند قبل از اینکه توپ از دستان  A1رها شود ،بوق دستگاه  04ثانیه به صدا در آمده است.
سیستم بازبینی فوری تأیید میکند ،قبل از اینکه خطای  A2اتفاق بیفتد ،بوق دستگاه  04ثانیه به صدا در آمده است .تخلف 04
ثانیه تیم  Aمیباشد .گل  A1نباید پذیرفته شود .از خطای  A2باید صرف نظر شود ،مگر اینکه غیرورزشی یا دیسکالیفه باشد.
بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم  Bاز زمین عقب به نزدیکترین جایی که تخلف  04ثانیه رخ داده ادامه یابد .تیم  Bباید
زمان باقیمانده بازی و  04ثانیه را در اختیار داشته باشد.
ج 1 . 1 -مثال 1:34 :ثانیه از زمان بازی در کوارتر چهارم باقی است که بوق دستگاه  04ثانیه به صدا درمیآید .تقریباً در یک
زمان ،شوت  A1در زمین جلو وارد سبد میشود و  B2در جایی دیگر در زمین جلو تیم  Aبر روی  A2خطا میکند .این سومین
خطای تیم  Bدر این کوارتر میباشد .داوران در مورد اینکه در زمان به صدا در آمدن بوق دستگاه  04ثانیه و خطای  ، B2توپ
هنوز در دستان  A1بوده ،مطمئن نیستند.

تفسیر:

زمانی که ساعت بازی  0دقیقه یا کمتر را در کوارتر چهارم نشان میدهد ،اگر بوق دستگاه  04ثانیه به صدا درآمد و

خطا در جایی دور از موقعیت شوت رخ داد،به منظور تصمیم گیری در مورد اینکه آیا توپ هنوز در دستان شوت کننده بوده،
میتوان از سیستم بازبینی فوری استفاده کرد.
سیستم بازبینی فوری تأیید میکند که خطای  B2قبل از بوق دستگاه  04ثانیه اتفاق افتاده است .عالوه بر این تأیید میکند که
خطای  B2زمانی که  A1در حال اقدام به شوت بوده رخ داده است .تخلف  04ثانیه توسط تیم  Aرخ نداده است .بوق دستگاه
 04ثانیه باید نادیده گرفته شود .خطای  B2بایستی جریمه گردد .گل  A1باید پذیرفته شود .بازی با پرتاب به داخل توسط تیم
 Aاز زمین جلو و نزدیک به جایی که خطای  B2انجام شده بود ،ادامه می یابد .تیم  Aباید زمان باقیمانده از بازی و  04ثانیه را
در اختیار داشته باشد.
سیستم بازبینی فوری تأیید میکند زمانی که بوق دستگاه  04ثانیه به صدا در میآید A1 ،در حال اقدام به شوت بوده است.
همچنین تأیید میکند که بوق دستگاه  04ثانیه قبل از خطای  B2به صدا در آمده است .تخلف  04ثانیه تیم  Aمیباشد .گل A1
نباید پذیرفته شود .از خطای  B2باید صرف نظر شود ،مگر اینکه غیرورزشی یا دیسکالیفه باشد .بازی باید با پرتاب به داخل
توسط تیم  Bاز زمین عقب و نزدیک به جایی که تخلف  04ثانیه اتفاق افتاده ،ادامه یابد .تیم  Bباید زمان باقیمانده بازی و 04
ثانیه را در اختیار داشته باشد.
ج 4 . 1 -مثال 7/5 :ثانیه از زمان بازی در کوارتر چهارم باقی است و دقیقاً قبل از اینکه توپ در پرتاب به داخل در زمین جلو
از دست  A1رها شود B1 ،مرتکب خطای فنی میشود .تقریباً در یک زمان خطای غیرورزشی  B2بر روی  A2توسط داور
دیگر اعالم میگردد .داوران در مورد ترتیب وقوع خطا مطمئن نیستند.
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تفسیر :به منظور تعیین ترتیب وقوع خطاها نمیتوان از سیستم بازبینی فوری استفاده کرد.هر دو خطا باید معتبر باقی بماند.
جریمه خطای فنی می بایست ابتدا اجرا شود .یکی از بازیکنان تیم  Aباید یک پرتاب آزاد بدون ریباند انجام دهد A2 .باید 0
پرتاب آزاد اقدام کند .بازی با پرتاب به داخل توسط تیم  Aدر زمین جلو از محل خط پرتاب به داخل ادامه یابد.
ج 5 . 1 -مثال :در  1:16کوارتر چهارم A1 ،اقدام به شوت میکند ،داور تخلف تداخل را اعالم میکند .داوران از اینکه توپ
در سیر نزولی خود به سمت سبد بوده ،مطمئن نیستند.
تفسیر :زمانی که ساعت بازی  0دقیقه یا کمتر را در کوارتر چهارم نشان میدهد ،تصمیمگیری در مورد اینکه تخلف تداخل به
درستی اعالم شده ،میتوان از سیستم بازبینی فوری استفاده کرد.
اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند که توپ در سیر نزولی خود به سمت سبد بوده ،تخلف تداخل به درستی اعالم شده است.
اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند که توپ هنوز در سیر نزولی خود به سمت سبد نبوده ،تصمیم تخلف تداخل نادیده گرفته
میشود و این موقعیت جامپ بال میباشد.
ج 1 .1 -مثال :با  38ثانیه زمان در کوارتر چهارم A1 ،اقدام به شوت میکند .توپ تخته باالی حلقه را لمس میکند و سپس
توسط  B1لمس میشود .تصمیم داور این است لمس توپ توسط  B1قانونی است ،بنابراین تخلف تداخل را اعالم نمیکند.
تفسیر :زمانی میتوان از سیستم بازبینی فوری استفاده کرد که داوران تخلف تداخل را اعالم کرده باشند.
ج 7 . 1 -مثال :با  36ثانیه زمان در کوارتر چهارم ،بر روی  A1که در حال شوت میباشد ،خطا میکند .توپ تخته باالی سطح
حلقه را لمس میکند و سپس توسط  B2لمس میشود .داور تخلف تداخل را اعالم نمیکند .داوران در مورد اینکه  B1توپ را
لمس کرده ،مطمئن نیستند.
تفسیر :از سیستم بازبینی فوری ،زمانی میتوان استفاده کرد که داوران تخلف تداخل را اعالم کرده باشند.
ج 8 . 1 -مثال :با  38ثانیه زمان در کوارتر چهارم B1 ،بر روی  A1که در حال شوت  0امتیازی است ،خطا میکند B2 .توپ
را در مسیرش به سمت سبد لمس میکند .داور تخلف تداخل اعالم میکند .توپ وارد سبد نمیشود .داوران در رابطه با اینکه
لمس توپ توسط  B2غیرقانونی بوده ،مطمئن نمیباشند.
تفسیر :در کوارتر چهارم زمانی که ساعت بازی  0دقیقه یا کمتر را نشان میدهد تصمیم گرفتن برای اینکه تخلف تداخلB2
به درستی اعالم شده میتوان از سیستم بازبینی فوری استفاده کرد.
اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند که  B2توپ را در مسیر نزولی لمس کرده است ،تخلف تداخل به قوت خود باقی است .به
 A1باید  0امتیاز داده شود .همچنین  A1باید یک پرتاب آزاد انجام دهد و بازی به طور معمولی بعد از آخرین پرتاب آزاد ادامه
یابد.
اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند که  B2توپ را در سیر صعودی آن لمس کرده تصمیم تخلف تداخل باید لغو شود A1 .باید
 0پرتاب آزاد انجام دهد.بازی به طور معمولی بعد از آخرین پرتاب آزاد ادامه مییابد.
ج 9 . 1 -مثال :با  1:37در کوارتر چهارم ،توپ به خارج از زمین بازی میرود .به تیم  Aیک پرتاب به داخل داده میشود .تیم
 Aدر خواست تایم استراحت می کند .داوران در مورد اینکه کدام بازیکن مسئول تخلف اوت میباشد ،مطمئن نیستند.
تفسیر :در کوارتر چهارم ،زمانی که ساعت بازی  0دقیقه یا کمتر را نشان میدهد ،میتوان از سیستم بازبینی فوری برای تشخیص
اینکه کدام بازیکن مسئول تخلف اوت است ،استفاده نمود .تا زمانی که استفاده از سیستم بازبینی فوری تمام نشده و داور تصمیم
نهایی را اعالم نکرده است یک دقیقه تایم استراحت شروع نخواهد شد.
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ج 11 . 1 -مثال :با  5:53از زمان بازی در کوارتر اول ،توپ بر روی زمین ،نزدیک به خط کناری غل میخورد که  A1و B1
برای به دست آوردن کنترل آن تالش میکنند .توپ به خارج از زمین بازی میرود .به تیم  Aپرتاب به داخل داده میشود .داوران
در مورد اینکه کدام بازیکن مسئول تخلف اوت است ،مطمئن نمیباشند.
تفسیر :در این زمان امکان استفاده از سیستم بازبینی فوری وجود ندارد .برای تشخیص اینکه کدام بازیکن مسئول تخلف اوت
است ،زمانی میتوان از سیستم باز بینی فوری استفاده کرد که ساعت بازی  0دقیقه یا کمتر را در کوارتر چهارم نشان میدهد.
ج 11 . 1 -مثال :در زمان  1:45وقت اضافه اول A1 ،نزدیک به خط کناری توپ را به  A2پاس میدهد B1 .توپ را به خارج
از زمین میزند .داوران در مورد اینکه  A1قبل از اینکه توپ را به  A2پاس دهد ،خارج از زمین بوده ،مطمئن نیستند.
تفسیر :برای تصمیمگیری در مورد اینکه توپ یا بازیکن به خارج از زمین بازی رفته است ،نمیتوان از سیستم بازبینی فوری
استفاده کرد.

 .4در هر زمان از بازی
ج 1 . 4 -مثال A1 :در حال شوت میباشد که  B1بر روی او خطا میکند .شوت  A1وارد سبد میشود .داوران از اینکه A1
در هنگام وقوع خطا  ،اقدام به شوت خود را آغاز کرده بود ،مطمئن نیستند.

تفسیر:

به منظور تصمیمگیری برای اینکه روی بازیکن شوت کننده  A1خطا شده است ،در هر زمان از بازی ،نمیتوان از

سیستم بازبینی فوری استفاده کرد.
ج 1 . 4 -مثال B1 :بر روی بازیکن در حال شوت  A1خطا میکند .شوت  A1وارد سبد میشود .داوران در مورد اینکه در
هنگام وقوع خطای  ، B1توپ از دست  A1رها شده ،مطمئن نیستند.
تفسیر :برای تصمیمگیری در مورد اینکه قبل از وقوع خطا بر روی  ، A1توپ از دست او رها شده است ،در هر زمان از بازی
نمیتوان از سیستم بازبینی فوری استفاده کرد.
ج 1 . 4 -مثال A1 :اقدام به شوت  3امتیازی میکند .توپ به حلقه برخورد میکند و موقعی که توسط  A2یا  B2لمس میشود
هنوز شانس ورود به سبد را دارد .توپ وارد سبد میشود .داوران در مورد گل  0یا  3امتیازی مطمئن نیستند.
تفسیر :زمانی که توپ هنوز شانس ورود به سبد را دارد و توسط  A2یا  B2لمس میشود در هر زمان از بازی نمیتوان از سیستم
بازبینی فوری استفاده کرد.
برای اینکه گل  0یا  3امتیازی محسوب شود ،در هر زمان از بازی میتوان از سیستم بازبینی فوری استفاده کرد.
ج 4 . 4 -مثال B1 :بر روی بازیکن شوت کننده  A1خطا میکند3 .پرتاب آزاد به  A1داده میشود .داوران در مورد اینکه
شوت  A1از منطقه  3امتیازی انجام شده ،مطمئن نیستند.
تفسیر :برای اینکه  0یا  3پرتاب آزاد اعطا شود ،در هر زمان از بازی میتوان از سیستم بازبینی فوری استفاده کرد.
ج 5 . 4 -مثال :در  42ثانیه مانده به پایان کوارتر چهارم ،توپ در دستان یا در اختیار  A1برای پرتاب به داخل میباشد .در
این زمان در زمین بازی  B2با  A2برخورد میکند .خطای غیرورزشی  B2اعالم میشود .داوران در این مورد که در هنگام وقوع
خطا توپ هنوز در دستان  A1پرتاب کننده به داخل ،قرار داشته ،مطمئن نیستند.
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تفسیر:

به منظور کاهش جریمه خطای غیرورزشی به خطای شخصی ،در هر زمان از بازی میتوان از سیستم بازبینی فوری

استفاده کرد.
اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند قبل از اینکه توپ از دست پرتاب کننده رها شده باشد ،خطای  B2اتفاق افتاده است و
خطای غیرورزشی  B2به قوت خود باقی است.
اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند ،بعد از اینکه توپ از دست پرتاب کننده رها شده ،خطای  B2اتفاق افتاده است خطای B2
به خطای شخصی کاهش مییابد.
ج 1 . 4 -مثال:

 B1به دلیل ضربه زدن با آرنج به  ، A1با خطای غیرورزشی جریمه میشود .داوران مطمئن نیستند که B1

با آرنج خود به  A1ضربه زده باشد.
تفسیر :در هر زمان از بازی ،به منظور کاهش خطای شخصی ،غیرورزشی یا دیسکالیفه به خطای فنی میتوان از سیستم بازبینی
فوری استفاده کرد.
اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند که چرخش آرنج  B1به  A1برخورد نداشته است ،خطای غیرورزشی  B1به خطای فنی
تغییر داده میشود.
ج 7 . 4 -مثال B1 :با یک خطای شخصی جریمه میشود .داوران از اینکه این خطا ،غیرورزشی باید یا اینکه اصالً خطایی
اتفاق نیفتاده باشد ،مطمئن نیستند.
تفسیر :در هر زمان از بازی برای تصمیم گرفتن افزایش خطای شخصی به غیرورزشی ،میتوان از سیستم بازبینی فوری استفاده
کرد.
هر چند ،اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند که هیچ برخوردی اتفاق نیفتاده است ،نمیتوان خطای شخصی را لغو کرد.
ج 8 . 4 -مثال:

 A1در ضدحمله به سمت سبد حریف دریبل میزند و هیچ بازیکن مدافعی بین او و سبد حریف نیستB2 .

برای رسیدن به توپ از دست خود استفاده میکند و باعث برخورد از کنار با  A1میشود.
خطای غیرورزشی  B1اعالم میشود .داوران از اینکه خطای غیرورزشی  B1به درستی اعالم شده ،مطمئن نیستند.
تفسیر :در هر زمان از بازی ،برای تصمیم گرفتن کاهش خطای غیرورزشی به شخصی یا افزایش آن به دیسکالیفه میتوان از
سیستم بازبینی فوری استفاده کرد .اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند که  A1مسئول برخورد با ضربه به دست  B1بوده است،
خطای غیرورزشی مدافع  ،B1میتواند به خطای شخصی کاهش یابد ،اما نمیتواند به خطای مهاجم  A1تغییر داده شود.
ج 9 . 4 -مثال B1 :بر روی دریبل کننده  A1خطا میکند .داوران در مورد اینکه خطای  B1به غیرورزشی افزایش یابد ،شک
میکنند.

تفسیر:

در هر زمان از بازی ،برای تصمیم گرفتن افزایش خطای شخصی به غیرورزشی ،میتوان از سیستم بازبینی فوری

استفاده کرد .اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند که  A1مسئول برخورد با  B1بوده ،خطای مدافع  B1نمیتواند به خطای
مهاجم  A1تغییر کند.
ج 11 . 4 -مثال :بازیکن دریبل کننده A1 ،مرتکب تخلف تراولینگ میشود و به دنبال آن خطای غیرورزشی  B1بر روی A1
اعالم میشود .داوران در مورد اینکه خطای  B1به درستی به عنوان غیرورزشی اعالم شده است ،مطمئن نیستند.

تفسیر:

در هر زمان از بازی ،به منظور تصمیمگیری برای کاهش خطای غیرورزشی به شخصی و یا افزایش آن به دیسکالیفه

میتوان از سیستم بازبینی فوری استفاده کرد.
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اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کنده خطای  B1غیرورزشی بوده ،خطای اعالم شده به عنوان غیرورزشی به قوت خود باقی است.
اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند خطای  B1به عنوان خطای شخصی بوده است ،با توجه به اینکه این خطا بعد از تخلف
تراولینگ رخ داده است ،باید صرف نظر شود.
ج 11 . 4 -مثال B1 :بر روی بازیکن در حال شوت  A1مرتکب خطا میشود ،در ادامه  B2بر روی  A1که همچنان در حال
شوت است ،خطای غیرورزشی انجام میدهد ،توپ وارد سبد نمیشود .داوران از اینکه خطای  ، B2غیرورزشی بوده است ،مطمئن
نیستند.

تفسیر:

در هر زمان از بازی ،به منظور تصمیمگیری برای کاهش خطای غیرورزشی به شخصی یا افزایش آن به دیسکالیفه

میتوان از سیستم بازبینی فوری استفاده کرد.
اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند که خطای  B2غیرورزشی بوده ،خطای غیرورزشی به قوت خود باقی است A1 .باید 0
پرتاب آزاد بدون ریباند به دلیل خطای شخصی  B1انجام دهد .همچنین  A1باید  0پرتاب آزاد بدون ریباند به دلیل خطای
غیرورزشی  B2اقدام نماید .بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم  Aاز محل پرتاب به داخل در زمین جلو ادامه یابد .تیم  Aباید
 14ثانیه زمان داشته باشد.
اگر سیستم بازبینی فوری تأیید کند که خطای  ، B2شخصی بوده است ،به دلیل اینکه بعد از وقوع خطای اول رخ داده است باید
صرف نظر شود A1 .باید  0پرتاب آزاد به دلیل خطای  B1انجام دهد و بازی بعد از پرتاب آزاد آخر به طور معمولی ادامه یابد.
ج 11 . 4 -مثال :در کوارتر سوم B1 ،با یک خطای غیرورزشی بر روی  A2جریمه میشود .در کوارتر چهارم B1 ،بر روی
 A1که شوت موفق انجام داده ،خطا میکند .داوران در مورد اینکه خطای  B1باید به غیرورزشی افزایش یابد ،مطمئن نیستند.
در زمانی که داوران از سیستم بازبینی فوری استفاده میکنند B1 ،با خطای فنی جریمه میشود.

تفسیر:

سیستم بازبینی فوری تأیید میکند که خطای  B1بر روی  A1غیرورزشی بوده است B1 .به دلیل دومین خطای

غیرورزشی به صورت خود به خود از بازی اخراج میشود .از خطای فنی  B1باید صرف نظر شود و نباید برای او یا سرمربی تیم B
در نظر گرفته شود A1 .باید یک پرتاب آزاد بدون ریباند به دلیل خطای غیرورزشی  B1انجام دهد .بازی با پرتاب به داخل
توسط تیم  Aاز محل پرتاب به داخل در زمین جلو ادامه مییابد .تیم  Aباید  14ثانیه زمان داشته باشد.
ج 11 . 4 -مثال 40.0 :ثانیه از زمان بازی در کوارتر دوم باقی مانده است A1،به سمت زمین جلو دریبل می زند.در این
لحظه داوران متوجه می شوند که ساعت بازی و دستگاه  04ثانیه خاموش شده اند و کار نمی کنند.

تفسیر :بازی باید بالفاصله متوقف شود .به منظور تعیین اینکه چه مقدار زمان باید بر روی هر دو دستگاه نشان داده شود ،در
هر زمان از بازی از سیستم بازبینی فوری می تواند استفاده شود.بازی بایستی با پرتاب به داخل برای تیم  Aو از نزدیکترین
جایی که متوقف شده بود ،ادامه پیدا کند .تیم Aزمان باقی مانده از  04ثانیه را در اختیار خواهد داشت.
ج 14 . 4 -مثال A2 :دومین پرتاب آزاد خود را انجام می دهد.توپ وارد سبد می شود .داوران در مورد اینکه  A2بازیکن

صحیح بوده که باید پرتاب آزاد را انجام می داده است ،مطمئن نیستند.
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تفسیر :تا قبل از رها شدن توپ در پرتاب آزاد نخست از دست پرتاب کننده و سپری شدن از یک فاز بازی به دنبال وقوع
اشتباه ،در هر زمان از بازی به منظور تشخیص پرتاب کننده صحیح پرتاب های آزاد  ،می توان ازسیستم بازبینی فوری استفاده
کرد.
اگر سیستم بازبینی فوری پرتاب کننده نادرست پرتاب آزاد را تائید کند  ،یک اشتباه قابل تصحیح در رابطه با اجازه دادن به
یک بازیکن نادرست برای اقدام پرتاب آزاد روی داده است .پرتاب های آزاد انجام شده توسط ، A2صرف نظر از اینکه گل شده
یا خیر  ،باید لغو گردد  .بازی باید با پرتاب به داخل توسط تیم  Bدر زمین عقب از امتداد خط پرتاب آزاد ادامه یابد .تیم 04 ،B
ثانیه زمان دارد.
ج 15 . 4 -مثال A1 :و  B1شروع به مشت زدن به یکدیگر می کنند و به دنبال آن بازیکنان بیشتری وارد درگیری
می شوند .بعد از چند دقیقه ،داوران نظم را در زمین بازی برقرار می کنند.

تفسیر :زمانی که نظم برقرار شد ،داوران می توانند برای تشخیص اعضاء و همراهان تیم که در طول درگیری وارد زمین بازی

شدند ،از سیستم بازبینی فوری استفاده کنند .بعد از جمع آوری شواهد واضح و قطعی از موقعیت درگیری ،تصمیم نهایی توسط
داور در مقابل میز منشی گزارش داده می شود و به سرمربی هر دو تیم اعالم می گردد.

ج 11 . 4 -مثال:

دو بازیکن حریف به حالت پرخاشگرانه شروع به صحبت می کنند و آرام به یکدیگر مشت می زنند.داور

بازی را متوقف می کند .بعد از برقراری نظم در زمین بازی ،داوران در مورد بازیکنان درگیر مطمئن نمی باشند.

تفسیر :هنگامی که نظم برقرار شد ،داوران می توانند در هر زمان برای تشخیص بازیکنان که در طول درگیری فعال بودند از
سیستم بازبینی فوری استفاده کنند .بعد از جمع آوری شواهد واضح و قطعی از موقعیت درگیری ،تصمیم نهایی توسط داور در

مقابل میز منشی گزارش داده می شود و به سرمربی هر دو تیم اعالم می گردد.

پایان
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