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ه ب كهبه يك بازيكن يا مربی يا داور و غيره در جنسيت مذكر است، ين رسمی بسكتبال با ويلچر، مرجع اشاره در اين قوان

 الزم به ذكر است كه دليل اين امر سهولت در بيان است.. اشاره داردمونث نيز جنسيت 

 

 

 بازي –قانون اول 

 تعاريف - 0ماده 

 بازي بسكتبال با ويلچر  0-0

نفري بازي می شود. هدف هر تيم امتيازگيري و گل كردن توپ در سبد حريف و ممانعت از  5بسكتبال با ويلچر توسط دو تيم 

 گل خوردن می باشد.

 می شود. و مديريت ناظر فنی، در صورت حضور، كنترليك نفر بازي بسكتبال با ويلچر  توسط داوران، داوران ميز و 

 

 سبد خودي و حريف –سبد  4-0

 نام دارد.حمله می شود سبد حريف و  حلقه اي كه از آن دفاع می شود سبد خودي خودي به آن حلقه اي كه توسط تيم 

 

 برنده بازي 3-0

 خاتمه بازي امتياز باالتري بدست آورد برنده بازي خواهد بود. تيمی كه در
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 زمين و تجهيزات -قانون دوم

 زمين  4ماده 

 زمين بازي  0-4
متر عرض كه از لبه ي 05متر طول در  48( با اندازه هاي 0زمين بازي بايستی مسطح و از جنس سخت، عاري از موانع )شكل 

 باشد. داخلی خطوط اندازه گيري می شود می

 

 زمين دفاعي 4-4

تخته و قسمتی از زمين كه با خط انتهائی پشت حلقه و دو خط كناري با خط مركزي  جلويزمين دفاعی تيم شامل حلقه تيم، 

 محدود شده است می باشد.

 

 زمين حمله 3-4

و خطوط كناري و  تا لبه تخته و قسمتی از زمين كه با خط انتهائی پشت حلقه حريف  جلويزمين حمله تيم شامل حلقه حريف، 

 داخلی خط مركزي نزديك تر به حلقه حريف محدود شده است می باشد.

 

 خطوط 2-4

 سانتی متر عرض و كامالً قابل رويت باشد. 5تمامی خطوط بايستی سفيد رنگ بوده و داراي 

 خطوط اوت  0-2-4

. اين خطوط جزو زمين بازي استزمين بازي با خطوط اوت محدود شده است كه شامل خطوط انتهائی و خطوط كناري 

 محسوب نمی شود. 

 .گيردهر گونه موانعی حتی نيمكت ذخيره ها بايستی حداقل با فاصله دو متر از زمين بازي قرار 

 خط مركزي، دايره مركزي و نيم دايره هاي پرتاب آزاد 4-2-4

سانتی متر بعد از خط كناري ادامه دارد. خط  05از وسط خطوط كناري گذشته و  و خط مركزي با خطوط انتهائی موازي بوده

 به حساب می آيد.مركزي قسمتی از زمين دفاعی 
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اگر  .كه از لبه هاي خارجی خط دايره اندازه گيري می شود است متر 81/0دايره مركزي دقيقاً در وسط زمين بوده و شعاع آن 

 باشد. ثانيه در دو طرف 3داخل دايره رنگ شود بايستی همرنگ منطقه هاي 

آن، كه اين اندازه گيري از لبه خارجی آنها  می باشد و در وسط  است متر 81/0نيم دايره هاي پرتاب آزاد در زمين بازي با شعاع 

 خط هاي پرتاب آزاد كشيده می شود.

 پرتاب آزاد در زمان ريباند مناطق استقرار به هنگامو  ثانيه 3خطوط پرتاب پنالتي و منطقه  3-2-4

متر و فاصله آن از لبه خارجی خودش تا لبه داخلی  21/3طول آن  و انتهائی كشيده می شود وطخط پرتاب آزاد موازي با خط

 وسط خط پرتاب پنالتی با وسط خطوط انتهائی بايد منطبق باشد. .متر می باشد 81/5خط انتهائی 

منطقه اي مستطيل شكل عالمت گذاري شده در زمين بازي است كه توسط خطوط انتهائی و خط پنالتی  ثانيه، 3ه منطق

متر به طرفين اندازه گيري شده و ضلع ديگر آن خط  25/4محصور شده كه ضلع پائين آن از نقطه مركز خط انتهائی به فاصله 

اين داخل محسوب می شود.  ثانيه 3نتهائی نيز می شود جزو منطقه پرتاب پنالتی می باشد. تمامی اين خطوط كه شامل خط ا

 منطقه در هر دو زمين بايدبه صورت يكسان رنگ شود.

، مختص بازيكنان به هنگام پرتاب هاي آزاد است و بايد مانند است ثانيه 3 هطقنپرتاب آزاد كه در امتداد م در مناطق ريباند

 شكل دو عالمت گذاري شده باشد. 

 منطقه سه امتيازي 2-2-4

حريف كه محدود و شامل  سبدنزديك  منطقه( تمامی منطقه زمين بازي بوده بجز3و  0منطقه سه امتيازي هر تيمی )شكل 

 موارد ذيل می شود:

  لبه داخلی خطوط كناري آن تا لبه بيرونی از متر 91/1دو خط موازي از خط انتهائی كه عمود بر آن است با فاصله 

  فاصله تا لبه خارجی قوس اندازه گيري شده است.  حريف و در زير آن متر كه دقيقا از مركز سبد 75/2قوسی به شعاع

 پيوندد.  ر است. اين قوس به خطوط موازي میمت 575/0لبه داخلی خط انتهايی  تا در زير سبد ميانی نقطه اين

  محسوب نمی شود.منطقه گل سه امتيازي  جزوخط سه امتيازي 



9 

 

 

 ه نيمكت تيمهامنطق 5-2-4

 منطقه نيمكت تيم در بيرون زمين مشخص شده كه به وسيله دو خط همانطور كه در شكل يك نشان داده شده، محدود 

 می گردد.

، مربيان،كمك مربيانكه شامل  به عنوان نيمكت پرسنل تيم صندلی بايد در منطقه نيمكت تيم ها براي استفاده 7تعداد 

 روي در كنار نيمكت وجود داشته باشد. تمامی بازيكنان می بايست می باشند، و همراهان تيم اخراجیبازيكنان ذخيره، بازيكنان 

 به فاصله دو متر در پشت نيمكت قرار گيرند. نشسته باشند.افراد ديگر بايدويلچر خود

 خطوط پرتاب توپ بداخل زمين 6-2-4
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كشيده می شود كه لبه خارجی  منشیسانتيمتر خارج از زمين بازي و در كنار خطوط كناري و در مقابل ميز  05دو خط به طول 

 متر است.  345/8آنها از لبه داخلی نزديكترين خط انتهايی، 

 



00 
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 تجهيزات -3ماده 

 وسايل زير مورد نياز می باشد:

 :دستگاه تخته و حلقه شامل 

 تخته ها 

 سبد )حلقه فنري رها شو( حلقه ها و تورها وسايل -

 پايه هاي تخته كه بايستی پوشش داشته باشد. -

 توپ بسكتبال 

 ساعت بازي 

 اسكوربورد 

 زمان مالكيت 

 )يك كورنومتر كه در ديد باشد براي استفاده تايم استراحت )نه براي بازي 

  با صداي بلند و متفاوت از همديگر، يكی براي دو بوق 

 مالكيتزمان مسئول  -

 مسئول زمان / امتياز  -

  ثبت امتيازاتجدول 

 عالمت خطاي بازيكن 

 عالمت خطاي تيمی 

  فلش نشان دهنده مالكيت نوبتی 

 كف سالن بازي 

 زمين بازي 

  نور مناسب 

براي شرح و اطالعات بيشتر در رابطه با وسايل و تجهيزات بسكتبال با ويلچر به ضميمه وسايل و تجهيزات بسكتبال با ويلچر 

 مراجعه شود.
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 ويلچر -0-3

. تخلف از مقررات ذيل، منجر به به حساب می آيدبازيكن  بدن از بخشیتوجه خاصی بايد به ويلچر شود، چون آن  0-0-3

 عدم امكان استفاده از ويلچر توسط بازيكن در بازي خواهد شد.

انتی متري از سطح زمين در جلوترين نقطه و س 00يك ميله افقی محافظت كننده در جلو/كنار ويلچر بايد در فاصله   4-0-3

تواند به شكل صاف، زاويه دار و يا منحنی شكل بين دو چرخ جلو قرار بگيرد.  سرتاسر طول ويلچر قرار بگيرد. اين ميله می

 021 زاويه داخلی بين ميله هاي متصل به هم، نبايد كمتر ازمحلی كه زاويه از دو ميله صاف متصل به هم تشكيل شده است، 

درجه باشد. ويلچرهايی كه جاپايی آنها پشت  411زاويه خارجی دو ميله متصل به هم، نبايد بيش از  درجه باشد )زاويه داخلی( يا

گيري، زمانی صورت  اندازه داشته باشد. ،رسد چرخ جلو قرار گرفته است بايد يك ميله محافظتی كه به پشت چرخ هاي عقب می

 در حالت حركت به سمت جلو باشد.گيرد كه چرخ )هاي( جلو  می

سانتی متري از سطح زمين و در مستقيم ترين  00زمانی كه ميله افقی محافظت كننده وجود نداشته باشد، جاپائی بايد در فاصله 

تواند در پشت ميله و در  حالت ممكن در سراسر طول آن قرار داشته باشد. زمانی كه اين ميله افقی وجود داشته باشد، جاپائی می

 ار داشته باشد اما نبايد با سطح زمين برخورد كند. هر فاصله اي از سطح زمين قر

اگر بين دو چرخ جلو، يك ميله زاويه دار متشكل از دو )يا بيشتر( ميله متصل به هم باشد، هر كدام  :3.0.4 مادهتوضيح 

 ود.گيري زاويه بايد از قسمت بيرونی  ميله انجام ش درجه باشند. اندازه 411از اين زاويه ها نبايد فراتر از 

 

 

سطح زيرين تكيه گاه پا نبايد طوري طراحی شود كه به سطح زمين بازي آسيب برساند. يك لوله متصل به زير تكيه  3-0-3

 مجاز می باشد.گاه هاي چرخ براي حفاظت او از زمين و يك چرخ كوچك متصل به قسمت عقب ويلچر براي ايجاد ايمنی 

شاسی يا محور به دو چرخ كوچك كه را ميتوان براي يك يا حداكثر ايمن وبدون نوک تيز دو وسيله حداكثر يك يا 2-0-3

به ويلچرها  آنهارا ميتوان و درتماس است اغلب يا هميشه با زميناين چرخ هاي كوچك، .چسبيده باشد، استفاده نمود عقب

 چرخ جلو

زاويه 

 خارجي

حداكثر 

درجه 200  

 چرخ جلو
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وقتی بازيكن روي ويلچر می نشيند و در  .دو چرخ بزرگ محدود می شود بين محيط لبرينگیچرخ بد. عرض مابين دو كراضافه 

چرخ هاي بلبرينگی عقب سانتی متر بايد باشد. 4كوچك و زمين بازي  هايحداكثر فاصله مابين چرخ  ،به جلو است پوش حال

بايد  استحركت  در حالنيكه ويلچر بطرف جلو زما بررسی و قضاوت در مورد آن. اين بايد محصور در درون سيلندر ويلچر باشد

 انجام گيرد.

 نگاهی به اين پاراگراف در می يابيم كه، چرخ هاي بلبرينگی به عنوان چرخ واقعی مطرح نيستند. توجه: با

در صورت استفاده از تشك، حداكثر ارتفاع آن از سطح زمين تا باالي تشك، يا هر آن چه كه روي قسمت نشيمنگاه  5-0-3

 ويلچر استفاده می شود )در صورتی كه از تشك استفاده نشود(،  نبايد بيشتر از :

 23  0-3سانتيمتر براي بازيكنان با كالسبندي 

 58  باشد  5/3-5/2سانتيمتر براي بازيكنان با كالسبندي. 

رو به جلو قرار گرفته  بازيكن نبايد روي صندلی نشسته باشد و چرخ هاي كوچك جلو در حالت حركت ،به هنگام اندازه گيري

 باشند.

چرخ بزرگ در عقب و يك يا دو چرخ كوچك در جلو بايد وجود داشته باشد.  4 –چرخ داشته باشد  2يا  3ويلچر بايد  2-0-3

مركز چرخ بايد دايره شكل و بدون هرگونه نقاط تيز، لبه و برآمدگی سانتی متر باشد.  29قطر چرخ هاي بزرگ بايد حداكثر 

چرخه، چرخ كوچك بايد  از داخل ميله افقی محاظتی و در مركز بخش جلويی آن نصب شود.  3در خصوص ويلچرهاي  باشد.

تواند در قسمت جلويی ويلچر به چرخ كوچك اولی اضافه گردد. نصب چراغ بر روي چرخ ها و  دومين چرخ كوچك هم می

 شود، ممنوع است.  ويلچر كه باعث انعكاس يا تاباندن نور می

 يك حاشيه دسته براي هر چرخ بايد وجود داشته باشد.   3 -7-0

 سيستم رل يا فرمان و ترمز و چرخ دنده اي روي ويلچر مجاز نمی باشد.  8-0-3

پاک خطی باشد كه به راحتی  مگر آن كه ،مجاز نمی باشد خش می اندازدكه زمين را چرخ بلبرينگی هر الستيك يا   9-0-3

 شود.

گاه معمولی بازيكن جلوتر يمن ا لوازم اضافی چسبيده به ويلچر براي نگهداري بدن نبايد از خط پاها يا نشي تكيه گاه  01-0-3

 باشد.

سانتيمتر بوده و بايد  5/0ضخامت روكش ميله افقی كه در قسمت عقب تكيه گاه ويلچر نصب می شود، بايد حداقل   00-0-3

و فشار حداكثر يك سوم ضخامت اوليه و حداقل نصف ضخامت اوليه  حالت انعطاف پذيري آن به حدي باشد كه هنگام ضربه
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درصد ضخامت اوليه خود فرو  51خود فرو برود. يعنی وقتی به طور ناگهانی نيرويی به اين پوشش وارد می شود، نبايد بيش از 

 رود. اين روكش بايد به گونه اي باشد كه به بازيكنان ديگر آسيب نرساند.

زي ممكن است براي ويلچري مشكلی پيش آيد به گونه اي كه ديگر قابل استفاده نبوده يا استفاده از آن توجه يك: در طول با

چه نچناخطرناک باشد، در اين صورت سرداور بايد در زمان مناسب بازي را متوقف كند تا تيم تعميرات خود را تكميل كند. 

انجام نباشد، بازيكن مربوطه بايد تعويض  ثانيه يا كمتر، از زمان توقف بازي قابل 51اين تعمير ظرف 

 د. شو

توجه دو: ممكن است بازيكنی بدون آن كه خطايی انجام دهد از روي ويلچر به زمين بيفتد. در چنين مواقعی، سرداور بايد به 

 بازيكن باشد.   آن هنگام اعالم توقف بازي، كامال متوجه سالمت

 

باالترين نقطه روي سطح نشيمنگاه، شامل تشک در صورت در تمامي موارد، ارتفاع از سطح زمين تا 

 استفاده، اندازه گيري مي شود.

 

 تيم ها -سومقانون 

 تيم ها - 2ماده 

 تعريف -0-2

در تيم برابر مقررات كه شامل محدوديت سنی نيز  می شود براي  اومی تواند بازي كند كه مجوز حضور بازيكنی 0-0-2

 برگزار كننده تائيد شده باشد.
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طوري كه نبايد اخراج  ،بازيكن تيم زمانی می تواند بازي كند كه نام او قبل از شروع بازي در جدول ثبت شده باشد 4-0-2

 خطا انجام داده باشد. 5شده و يا 

 در زمان بازي، يك بازيكن تيم: 3-0-2

  بازيكن است كه می تواند در داخل زمين بازي كندزمانی.  

  ولی ميتواند بازي كند.ذخيره است وقتی كه در داخل زمين نيست 

  خطا مرتكب شده و اجازه ادامه بازي ندارد. 5خارج شده است كه زمانی از بازي 

 تمامی بازيكنان تيم بازيكن محسوب می شود. به هنگام وقفه هاي بين كوارترها 2-0-2

 قانون 4-2

 هر تيم شامل: 0-4-2

 04 خواهد بود. نفر بازيكن كه می توانند بازي كنند كه كاپيتان تيم هم شامل آن 

 .يك مربی و در صورت تمايل تيم يك كمك مربی هم می تواند داشته باشد 

  دكتر، فيزيوتراپ،  -نيمكت تيم با مسئوليت هاي ويژه خود بنشينند شامل مدير وينفر همراه كه می توانند ر 5حداكثر

 آمارگير و مترجم می باشد.

 كرد. كليه بازيكنان حاضر در بازي را می توان تعويض 4-4-2

 تعويض بازيكن زمانی انجام می شود كه: 3-4-2

  دهد.بداور، با عالمت به ذخيره اجازه ورود به زمين 

  كند.يك ذخيره در خواست تعويض از منشی  يا وقفه بين دو كوارتردر زمان تايم استراحت 

 

 ونيفورم ي  3-2

 ونيفورم بازيكنان تيم بايد شامل:يلباس يا  0-3-2

  باشد.پيراهن كه جلو و پشت آن همرنگ 

 تمامی بازيكنان بايد پيراهن خود را در داخل شورت خود قرار دهند  )يك بار اعالم خواهد شد(

  شرط آنكه همرنگ يونيفورم بازي  به استبدون توجه به مدل و نوع آن مجاز در زير يونيفورم شرتاستفاده از تی

  باشد.
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 بايستی يك رنگ بوده ولی نياز نيست همرنگ پيراهن باشد. انشلوار يا شورت بازيكن 

 جلو و پشت پيراهن بازي بايد شماره اي با رنگی غير از رنگ پيراهن وجود داشته باشد. 4-3-2

 شماره ها بايستی كامالً قابل رويت باشند و: 

  سانتی متر باشد. 41شماره هاي پشت حداقل 

  سانتی متر  باشد. 01شماره جلو  حداقل 

  خامت داشته باشند.ضسانتی متر  4شماره ها حداقل 

 استفاده كنند.   99د يك تا اعداهاي يك و دو رقمی و از از شماره  ندتيم ها موظف 

 .بازيكنان يك تيم نمی توانند از شماره هاي تكراري استفاده نمايند 

  اشد.سانتی متر از شماره ها ب 5هر گونه آرم يا نشان تبليغاتی بايستی با فاصله 

 تيم ها بايستی حداقل دو سري پيراهن داشته باشند و : 3-3-2

  استفاده نمايد. روشنتيمی كه نام آن در برنامه مسابقات اول آمده )تيم ميزبان( از پيراهن رنگ 

 .تيم دوم در برنامه مسابقات )تيم ميهمان( از پيراهن رنگ تيره استفاده نمايد 

  را ميتوانند عوض نمايند.در صورت موافقت هر دو تيم رنگ پيراهن ها 

 بازي با پاي برهنه مجاز نمی باشد. 2-3-2

 ساير وسايل   2-2

هر گونه لوازمی كه باعث افزايش قد  استفاده ازتمامی وسايل استفاده شده توسط بازيكنان بايد مناسب بازي باشد. 0-2-2

 .ممنوع استبوجود آورد  اي عادالنهنا برترييا   شده بازيكن

 د.كنبازيكن نبايد از لوازمی كه ممكن است به ساير بازيكنان آسيب برساند استفاده  4-2-2

 ممنوع استلوازم زير  استفاده از: 

 فلزي و يا هر جنس ،شو  تامچ بند ريسمانی و چرمی، پالستيكی، پالستيكی  -ساعدبند -بازوبند -دستبند -انگشتر

 .ديگر حتی اگر با  پوشش نرم پوشيده شده باشد

 اشيايی كه باعث برش يا خراش باشد. ناخن ها بايد كوتاه باشند. -

 لوازم تزئينی مو و جواهرات -گيره سر -سربند -

 استلوازم زير مجاز  استفاده از: 
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 پوشش داشته باشد.  محافظ ران و محافظ پا  اگر از مواد سخت باشد بايد كامالًشانه بند، بازو بند،  -

  همرنگ شورت باشد. بيرون بيايد، می بايستكشاله بند چنانچه از شورت 

 آستين هاي چسبان، بايد همرنگ رنگ اصلی پيراهن باشد.  -

جوراب هاي چسبان بايد همرنگ رنگ اصلی پيراهن باشد. اگر جوراب بلند باشد بايد تا باالي زانو را بپوشاند  -

 و اگر جوراب كوتاه باشد بايد تا زير زانو را بپوشاند.  

 امالً پوشش داشته باشد.زانوبند اگر ك -

 دماغ بند )براي وقتی كه جراحت بينی وجود داشته باشد( حتی اگر از جنس سخت باشد. -

 محافظ دهان كه بی رنگ باشد. -

 عينك دسته دار اگر براي ساير بازيكنان خطرناک نباشد. -

رچه، مواد سانتی متر عرض داشته باشد و جنس برنده نبوده و يك رنگ و از نوع پا 5هد بند حداكثر  -

 پالستيكی يا الستيكی باشد.

 بی رنگ براي بازوها، شانه ها، پاها و غيره تيپ -

 رسيده باشد. IWBF  هر لوازم ديگر كه در اين بخش ذكر نشده بايستی به تائيد كميسيون فنی 3-2-2

 

 آسيب ديدن: بازيكنان– 5ماده 

 بازي را متوقف كنند. ی توانندبازيكنی آسيب ببيند داوران م اي اگر در مسابقه 5 -0

را در اختيار دارد  توپ كه كنترل یاگر توپ زنده باشد و آسيب ديدگی اتفاق بيافتد، داوران در سوت خود نمی دمند تا تيم  4-5

شود. الزم است در صورت وضعيت اضطراري  اعالم يا توپ مرده بدهد واز دست  را به طرف حلقه شوت كند و كنترل توپ

 ند.كنبازي را متوقف  زيكن آسيب ديده داوران سريعا ًبراي حمايت از با

ثانيه( يا اگر معالجه شود، بايد تعويض شود مگر آن كه  05اگر بازيكن آسيب ديده نتواند سريعاً به بازي ادامه دهد )حدود   3-5

 نفر برسد.  5در زمين به كمتر از  آن تيمبا اين كار تعداد بازيكنان 

 با اجازه داور وارد زمين می شوند تا به بازيكن آسيب ديده قبل از تعويض رسيدگی نمايند. نيمكت تيمپرسنل مستقر در  2-5

 ه نياز فوري به درمان داشته باشد، می تواند بدون اجازه داور وارد زمين شود.اگر به تشخيص پزشك بازيكن آسيب ديد 5-5
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و پس از قطع خونريزي و يا بانداژ می  ته باشد بايستی تعويض شوددر موقع بازي هر بازيكن كه زخم باز يا خونريزي داش  2-5

 تواند به بازي برگردد.

بازي ادامه به د، می تواندشوبراي تعويض، معالجه  منشیقبل از عالمت ، در زمان تايم وزخم باز يا خونريزي داشته  یاگر بازيكن

 دهد.

تعويض شوند. در شوند،اين بازيكنان بايد روع بازي تعيين می بازيكنانی كه توسط مربی براي شدر صورت آسيب ديدگی  7-5

تعويض  حريف، بازيكنان استارتر خود رابه همان تعداد تيم تعويض  در صورت تمايل اين حالت تيم حريف هم مجاز خواهد بود

 .كند

 

 

 

 وظايف و اختيارات :كاپيتان 6ماده 

 ( بازيكنی است كه توسط مربی تيم خود معرفی شده و نماينده تيم خود در داخل زمين می باشد. او CAPكاپيتان )  0-2

 می تواند به روش مودبانه فقط زمانی كه توپ مرده و ساعت بازي متوقف است با داوران ارتباط برقرار كند.

اعتراض تيم مطلع و در جدول امتياز جاي  داور را از كاپيتان بايد در صورت داشتن اعتراض پس از خاتمه بازي سريعاً   4-2

 .كندامضاي كاپيتان تيم معترض( را امضاء )محل  مخصوص

 

 وظايف و اختيارات :مربيان  7ماده 

دقيقه قبل از شروع بازي طبق برنامه، هر مربی يا نماينده او ليست اسامی بازيكنان تيم خود را با شماره و  41حداقل  0-7

مربی و كمك مربی كه مشخص گرديده را به منشی ارائه می دهد.  ،بازي كنند و نام كاپيتان تيمكالس بندي كه می توانند 

آنان در جدول امتيازات ثبت می شود می توانند بازي كنند حتی اگر بعد از شروع بازي وارد سالن  امیكه اس یتمامی بازيكنان

 شوند.

را تائيد نموده و  جدول را  آنها شماره و كالس بندي ويكنان می بازادقيقه قبل از شروع بازي مربی بايد اس 01حداقل   4-7

اولين نفري است كه بايد اين كار را  A. مربی تيم كندنفر شروع كننده بازي را مشخص  5در همان زمان كرده و امضاء 

 انجام دهد.
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تيم  تنها كسانی هستند كه مجاز هستند در نيمكت تيم حضور داشته يا در همان منطقه  پرسنل مستقر در نيمكت 3-7

 نيمكت باشند. 

، به می توانند براي كسب اطالعات آماري ساعت بازي متوقف و توپ مرده است، مربی و كمك مربی در زمانی كه 2-7

 ند.ميز منشی مراجعه كن

هر زمان )براي هدايت تيم( در خالل بازي بايستند. اين نكته درک  می توانند در دو( يكی از آن)مربی يا كمك مربی،  5-7

می شود كه اگر مربی يا كمك مربی يك فرد ويلچري است، روح اين قانون شامل آنها نيز می شود. آنها می توانند 

ند. كمك مشروط بر اينكه در منطقه نيمكت تيم خود باقی بمان ،ندكنبطور شفاهی با بازيكنان در خالل بازي صحبت 

 . كند مربی نبايد با داوران صحبت

بايد قبل از شروع بازي نام او در جدول ثبت گردد )امضا او نياز نيست( به هر دليل  ،اگر كمك مربی و جود داشته باشد  2-7

 كند. يار و  وظايف مربی بازي را دنبالاگر مربی قادر به ادامه بازي نشد او می تواند با همان اخت

وقتی كاپيتان تيم زمين بازي را ترک می كند مربی بايد شماره بازيكنی كه بجاي كاپيتان در زمين انجام وظيفه خواهد   7-7

 كرد را به اطالع داور برساند. 

اگر مربی حضور نداشته باشد يا قادر به ادامه مربيگري نباشد و كمك مربی نيز حضور نداشته باشد يا اينكه نام او در جدول  8-7

ت نشده باشد كاپيتان بجاي مربی انجام وظيفه می كند. اگر كاپيتان زمين را ترک كند می تواند به جاي مربی انجام وظيفه ثب

 جايگزين او همانند مربی عمل خواهد كرد. ،د. اگر او در صورت  ديسكاليفه شدن و يا آسيب  ديدن قادر به ادامه بازي نباشدكن

 تعيين نمايد. ،مشخص نيست ، پرتاب كنندهيم خود را زمانی كه برابر قانونمربی بايد پرتاب كننده پنالتی ت 9-7

 

 

 مقررات بازي -قانون چهارم

 اضافي هاي امتياز مساوي و وقت ،زمان بازي    8ماده 

 دقيقه اي خواهد بود. 01پريود  2بازي  0-8

 .دقيقه اي وجود خواهد داشت 41مطابق برنامه،يك وقفه قبل از شروع بازي  4-8

دقيقه وقفه  4، قبل از شروع هر وقت اضافی و سوم و چهارم )نيمه دوم( كوارتراول و دوم )نيمه اول( و  كوارتربين  3-8

  وجود خواهد داشت.
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 دقيقه خواهد بود. 05زمان استراحت بين دو نيمه  2-8

 شروع می شود: وقفه بين بازي 5-8

 41 دقيقه قبل از شروع بازي برابر برنامه اعالم شده 

 د.ت بازي خاتمه پريود را اعالم می كنساع وقتی بوق 

 خاتمه می پذيرد: وقفه بين بازي 2-8

  از دست سرداور رها می شود.   به عالمت بين الطرفينكه توپ در  شروع كوارتر اول، زمانی 

 قرار پاس دهد، به داخل زمين  آن را در اختيار بازيكنی كه می خواهد ازسوي داور ها وقتی كه توپ كوارتردر شروع ساير

 .می گيرد

دقيقه ادامه خواهد داشت تا زمانی  5بازي با وقت هاي اضافی  ،چهارم امتياز هر دو تيم برابر شد كوارتراگر در خاتمه  7-8

 كه در خاتمه وقت اضافی امتياز برابر نشود.

 انجام  كوارترخاتمه اعالم پرتاب آزاد تعلق گرفته بعد از  ،دواگر خطائی درست لحظه قبل از بوق پايان بازي اعالم ش 8-8

 .می شود

در فاصله وقفه قبل از آغاز سپس  در صورتی كه پس از انجام پرتاب هاي آزاد،بازي مساوي شده و به وقت اضافی بكشد،  9-8

  وقت اضافی خطايی صورت گيرد،پرتاب هاي تعلق گرفته، در شروع وقت اضافی انجام خواهد شد.

 

 يا بازي كوارترشروع و خاتمه   9ماده 

 از سوي سرداور به عنوان بين الطرفين به باال پرتاب می شود.زمانی شروع می شود كه توپ  كوارتر اول 0-9

قرار گرفته و او توپ را به داخل زمين پاس  در اختيار بازيكناز سوي داور  زمانی شروع می شود كه توپ بعديهاي كوارتر 4-9

  می دهد.

 .آغاز نخواهد شد شود، تيم كامل نفر 5 بازي بدون اينكه 3-9

براي تمام بازي ها اولين تيم كه نام او در برنامه آمده )تيم ميزبان( بايستی نيمكت و حلقه خود را كه در سمت چپ ميز  2-9

 منشی قرار دارد )رو به زمين( انتخاب نمايد. 

 .عوض كنندود را يا  حلقه خ و بنابراين در صورت موافقت هر دو تيم، آنها می توانند نيمكت

 د.كننحلقه حريف گرم  و تيم ها می توانند در نيمه زمين  ،سوم واول  كوارترقبل از  5-9
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 ند.كنحلقه هاي خود را عوض  بايد تيم ها در نيمه دوم 2-9

 بايستی ادامه داشته باشد. ، بازيدر تمامی وقت هاي اضافی به حلقه هايی كه در پريود چهارم بازي می شد 7-9

 در صورتيكه تخته پشت ، وقت اضافی يا بازي زمانی كه بوق خاتمه وقت بازي بصدا درآيد خاتمه می پذيرد.كوارتريك  8-9

 پيرامون خود مجهز باشد، روشن شدن اين المپ به بوق ساعت بازي ارجحيت دارد. مخصوص  به وسيله المپحلقه 

 

 وضعيت توپ 01ماده 

 .دتوپ می تواند زنده يا مرده شو 0-01

 توپ زنده می شود زمانی كه: 4-01

  رها می شود. به باال توپ از دست سرداور  الطرفيندر موقع بين 

 .در موقع پرتاب پنالتی، توپ در اختيار پرتاب كننده قرار می گيرد 

  پاس داده می شوددر موقع پرتاب اوت ، توپ در اختيار بازيكن پرتاب كننده به داخل زمين. 

 

 د كه:می ميرزمانی توپ   3-01

 يا پرتاب آزاد وارد سبد می شود. زده شده و هر گلی كه در حين بازي 

 .زمانی كه توپ زنده است، داور در سوت خود بدمد 

 دنبال آن:نالتی كه توپ وارد سبد نشده و به در پرتاب پ 

 . پرتاب ديگري وجود داشته باشد0

 به تيم تعلق گيرد. (توپ يا مالكيت . يك جريمه اضافی )پرتاب هاي آزاد و4

 .بوق خاتمه وقت بصدا در آيد 

 بصدا در آيد. حملهزمان بوق  ،زمانی كه تيم كنترل توپ را در اختيار دارد 

  شوت در هوا باشد و توسط هر كدام از بازيكنان لمس شود بعد از اينكه: به هنگامزمانی كه توپ 

 داور در سوت خود بدمد. .0

 .بوق خاتمه وقت بازي به صدا در آيد .4

 به صدا درآيد. مالكيتزمان بوق  .3
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 توپ مرده محسوب نخواهد شد و اگر توپ گل شود قبول است موقعی كه:  2-01

 توپ براي شوت در هوا باشد و : -

 داور در سوت خود بدمد. .0

 به صدا در آيد. كوارتربوق خاتمه  .4

 به صدا در آيد. مالكيتزمان بوق  .3

  تخطی از مقررات به جز تخلف پرتاب كننده درسوت خود بدمد.توپ در پرتاب پنالتی در هوا باشد و داور براي هر 

 كه او در حال  در حالی يك بازيكن روي هر كدام از بازيكنان حريف زمانی كه توپ در كنترل تيم حريف است خطا كند

 .باشد را تمام كرده شوت خودشوت باشد و

 اين مقررات قابل اجرا نبوده و گل قبول نمی باشد اگر:

 شوت جديدي انجام شود.داور در سوت خود پس از دميدن ، 

 زمان  بوقرا اعالم كند يا  كوارتر، ساعت پايان و قبل از اقدام به شوت به هنگام حركت مداوم يك ورزشكار در حال پرتاب

 به صدا درآيد.  مالكيت

 

 محل قرار گرفتن بازيكنان و داوران 00ماده 

 ن محل تعلق دارد.هما هبازيكنی كه ويلچر او هر محل را لمس كند ب 0-00

محل قرار گرفتن داور همان جايی است كه با زمين تماس دارد.  وقتی توپ به داور برخورد می كند مثل اينست كه توپ  4-00

به محلی كه داور قرار دارد برخورد كرده است. وقتی داور به دليل پريدن در هوا قرار دارد، محل قرار گرفتنش جايی است كه 

 با زمين داشته است. آخرين تماس را

 

 

 و مالكيت نوبتيبين الطرفين  04ماده 

 بين الطرفينتعريف  0-04

به باال می  بازيطرفين موقعی صورت می گيرد كه داور توپ را در دايره مركزي بين دو حريف براي شروع البين  0-0-04

 اندازد.
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از دو تيم يك يا دو دست آنان طوري روي توپ قرار گيرد  چندبازيكنتوپ مشترک زمانی اتفاق می افتد كه يك يا  4-0-04

 البته بدون خشونت. .كه هيچ كدام از آنها كنترل كامل توپ را در اختيار نداشته باشند

 

 روش انجام بين الطرفين 4-04

خط حلقه خودش نزديك  در سمت هر بازيكن كه در بين طرفين شركت می كند بايد ويلچر خودش را در نيمه دايره 0-4-04

 .دهدمركزي قرار 

يكديگر قرار  كنارنمی توانند  ،در بيرون دايره براي قرارگيري در آن نقطه دو نفر هم تيمی در صورت درخواست حريف 4-4-04

 بگيرند.

 باال  به آن برسند هطرفين باالتر از اينكه بتوانند بالداور توپ را به صورت عمودي بين دو بازيكن در بين سپس  3-4-04

 می اندازد.

 طرفين زده شود.التوپ بايستی پس از رسيدن به باالترين ارتفاع، توسط حداقل يكی از بازيكنان شركت كننده در بين  2-4-04

 طرفين قبل از زده شدن توپ مجاز به ترک محل خود نمی باشند.الهيچكدام از بازيكنان درگير در بين  5-4-04

بيش از دو ضربه بزنند تا اينكه توپ به يكی  يابگيرند  توپ را ن نمی توانندطرفيالهيچكدام از بازيكنان درگير در بين  2-4-04

 خارج از دايره زمين يا زمين برخورد نمايد. هاي بازيكن ........از 

 د.شوطرفين زده نشود بين طرفين تكرار می الاگر توپ حداقل توسط يكی از بازيكنان درگير در بين    7-4-04

 ، روي خط دايره مركزييا ويلچر آنان نبايد قبل از زدن توپ هشت بازيكن حول دايره وسطهيچكدام از اعضاي بدن  8-4-04

 قرار گيرد.

تخلف محسوب   04-4-8و 04-4-6، 04-4-5، 04-4-2، 04-4-0هر گونه تخطي از ماده هاي 

 ميشود.

 

 طرفينالوضعيت بين  3-04

 د موقعی كه:طرفين اتفاق می افتالوضعيت بين 

 .توپ مشترک اعالم شود 
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  توپ به اوت رفته باشد و داوران شك داشته يا به يك نتيجه مشترک نرسند كه كداميك از بازيكنان حريف براي آخرين

 بار توپ را لمس كرده است.

 پرتاب پنالتی ناموفق، تخلف طرفين صورت گيرد. يا تك در آخرين 

 و پس از آخرين و يا تنها ضربه آزادي كه پس از  بين پرتاب هاي آزاد مواقعستثناء توپ زنده بين تخته و حلقه گير كند )با

 (يك پرتاب در خط مركز زمين در جهت خالف تابلوي امتيازات انجام شده باشد.

  ،هيچكدام از تيم ها كنترل توپ را در اختيار نداشته باشند. وزمانی كه توپ می ميرد 

 قبل از اولين خطا يا تخلف، هيچيك از  ي هر دو تيم، كه هيچ جريمه اي باقی نماند وبعد از كنسل شدن جرايم مساوي برا

 دوتيم مالك توپ نبوده است. 

  اول كوارتردر تمام كوارترها به استثناي شروع. 

 

 

 تعريف مالكيت نوبتي 2-04

داخل زمين ه توپ از بيرون خط اوت براي زنده شدن ب در اين روش، .طرفينالمالكيت نوبتی روشی است به جاي بين  0-2-04

 .پاس داده می شود

 مالكيت نوبتی:   4-2-04

 «وقتی توپ براي پرتاب بداخل زمين در اختيار بازيكن  قرار می گيرد.« آغاز مي شود 

 «كه: یوقت« خاتمه مي پذيرد 

 توپ در داخل زمين قانوناً با يكی از بازيكنان برخورد كند. -

 ده توپ  تخلف انجام دهد.پرتاب كنن -

 قع پرتاب بين تخته و حلقه گير كند.توپ زنده در مو -

 

 مراحل مالكيت نوبتي 5-04

از  ،طرفينالدارد، تيم از نزديك ترين محل وقوع بين  دربر طرفين كه مالكيت نوبتی راالبين  موقعيت هايدر تمامی  0-5-04

 اوت توپ را در اختيار می گيرد.
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در  شروع مسابقه طرفينالكه كنترل توپ زنده را بعد از بين خواهد بود تيمی مالكيت نوبتی در موقعيت بعدي از آن  4-5-04

 .اختيار نمی گيرد

بعدي را با پرتاب توپ بداخل زمين از بيرون خط  كوارتر ،دارد دراختيار مالكيت نوبتی را تيمی كه در آخر هر كوارتر  3-5-04

وبه دنبال آن مالكيت پرتاب آزاد  در ابتداي كوارتر بعدي  ، مگر آن كهخواهد بودبازي  آغازگر يز منشیم، مقابل مركز دراوت 

  توپ اعمال شود.

تيمی كه بايد مالكيت نوبتی را انجام دهد با عالمت فلش كه به سمت حلقه حريف است مشخص می شود و به   2-5-04

 لش مالكيت نوبتی عوض می شود.جهت ف محض خاتمه پذيرفتن مالكيت نوبتی سريعاً 

مالكيت نوبتی را در اختيار دارد، باعث خواهد شد كه آن  توسط تيمی كه در زمان اجراي مالكيت نوبتی تخلفانجام  5-5-04

مالكيت نوبتی به تيم حريف واگذار خواهد  ،طرفين بعديالو در صورت به وجود آمدن وضعيت بين  بدهدرا از دست تيم مالكيت 

د از انجام تخلف، توپ براي شروع مجدد از همان مكان اصلی پرتاب، در اختيار تيم مقابل به خاطر انجام تخلف قرار شد و بع

 می گيرد.

 خطا توسط هر كدام از تيم ها: انجام 2-5-04

  اول وكوارتر به غير از  كوارترقبل از شروع هر 

 زمين در زمان انجام مالكيت نوبتی براي پرتاب توپ بداخل  

 عث نمی شود تيمی كه پرتاب توپ را به داخل انجام ميدهد مالكيت نوبتی را از دست بدهد.با

 

 توپ زي بابا گيچگون  03ماده 

 تعريف 0-03

فقط به صورت پاس، پرتاب، زدن توپ، غل دادن يا دريبل كردن در هر  اين بازي .در زمان بازي توپ با دست بازي می شود

 .است مجاز مقررات بازي ها ورعايت جهت با در نظر گرفتن محدوديت

 

 مقررات 4-03

توپ با هر قسمت از پا و مشت زدن تخلف محسوب می شود . ولی در صورت  زدنيا  ،توسط ويلچر به طور عمدهل دادن توپ 

 برخورد تصادفی توپ با ويلچر يا هر قسمت از پا تخلف نخواهد بود.
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 تخلف محسوب مي شود. 03-4تخطي از ماده 

 

 كنترل توپ 02ماده 

 تعريف 0-02

نگهداشتن يا دريبل كردن  باكنترل توپ زنده را  ،تيم آنتيم زمانی آغاز می شود كه بازيكن يك كنترل توپ توسط   0-0-02

 در اختيار داشته باشد.

 كنترل توپ توسط تيم ادامه دارد وقتی كه: 4-0-02

 كنترل توپ زنده را داشته باشد بازيكن تيم. 

  داده شود.توپ بين هم تيمی ها پاس 

 كنترل توپ توسط تيم خاتمه می پذيرد وقتی كه: 3-0-02

 .حريف كنترل توپ را بدست بياورد 

 توپ بميرد 

 .توپ از دست بازيكن براي شوت در حين بازي يا پرتاب پنالتی رها شود 

ذيل متخلف خواهد بود  بازيكنی كه كنترل توپ را در اختيار داشته يا تالش براي گرفتن توپ داشته باشد، در موارد  2-0-02

 اگر:

 كند بجز دست ها.با هر قسمت از بدن زمين را لمس  0-2-0-02

ويلچر او از زمين بلند شود به گونه اي كه قسمتی از ويلچر به جز چرخ هاي بزرگ و يا چرخ هاي بلبرينگی با  4-2-0-02

 زمين برخورد كند.

 

 بازيكن در حال شوت  05ماده 

 تعريف 0-05

توپ را در دست داشته و آنگاه توپ را به سمت  بازيكنی كه با هدف انجام يك شوت منطقه اي و يا پرتاب پنالتی، 0-0-05

  سبد به هوا پرتاب می كند، بازيكن در حال شوت به حساب می آيد.

 .هدايت كنددست، بطرف حلقه حريف  توپ را با بازيكن، زدن واليبالی زمانی است كه
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 شوت با هدف گل زدن محسوب می شود.واليبالی زدن نيز يك 

 حركت شوت: 4-0-05

 «وقتی كه بازيكن حركت نرمال خود را براي رها كردن توپ انجام می دهد و به قضاوت داور، آن « آغاز مي شود

 بازيكن تالش براي گرفتن امتياز را شروع، سپس با پرتاب يا واليبالی زدن توپ بطرف حلقه حريف ادامه می دهد. 

 « وقتی توپ از دست بازيكن رها شده و شوت كامل می گردد ) يعنی دستان بازيكن حركت خود را « مي پذيردخاتمه

 با ادامه حركت مسير با ويلچر در روي زمين و در صورت ممكن تا زير حلقه ادامه داده و تكميل می كند(.

دست او را گرفته و مانع امتياز گيري  در حين اجراي حركت شوت و تالش براي پرتاب توپ به سمت سبد، ممكن است حريف

شود.در اين حالت، آنچه مهم است اين است كه تشخيص داده شود آيا آن بازيكن در حال تالش براي گل زدن بوده يا خير.در 

 اين مورد مهم نيست كه توپ هنوز در دستانش بوده و آنرا رها نكرده باشد.

 حركت شوت وجود ندارد. نی ووارتباطی بين پوش زدن قان

 :حين حركت شوت دست و بدن تاتوالی حرك  3-0-05

 بازيكن بوده و اوحركت پرتاب توپ كه معموال به سمت باال است را آغاز كرده  هنگامی آغاز می شود كه توپ در دست

  است. 

  ود.يا ويلچر بازيكن هم دخيل ش يا بدن و ممكن است بازوان ودر اين حالت  

 ايان می رسد كه توپ از دستان بازيكن جدا شده، و حركت رو به جلوي شوت كامل شده باشد ) يعنی اين حركت وقتی به پ

حركت دستان بازيكن به سمت زمين يا ويلچر يا اگر از زير شانه است، به سمت سبد تكميل گردد(. يا در صورتی كه يك 

 عمل شوت جديد انجام گيرد.   

 

 گل و ارزش آن نبه ثمر رسيد  06ماده 

 تعريف 0-06

 گل وقتی به ثمر می رسد كه توپ زنده از باال وارد سبد شده و در آن باقی مانده يا از آن بگذرد.  0-0-02

 قسمتی يا كمی از توپ داخل و پائين تر از سطح حلقه باشد. اميشود كه حدود محسوبداخل سبد  یتوپ  4-0-02

 

 مقررات  4-06
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  می كند مطابق زير است: ارزش توپی كه تيم مهاجم وارد سبد حريف 0-4-02

 پرتاب پنالتی يك امتياز 

 يك گل كه از منطقه دو امتيازي به ثمر رسيده، دو امتياز 

 .گل به ثمر رسيده از منطقه سه امتيازي، سه امتياز را خواهد داشت 

جلوي خط سه : دو چرخ بزرگ بايستی در منطقه سه امتيازي بوده باشد يعنی چرخهاي كوچك ويلچر می تواند روي يا هنكت

 امتيازي باشد.

اگر يك بازيكن تصادفاً به حلقه خود گل كند دو امتياز محسوب و در جدول امتياز به نام كاپيتان تيم حريف ثبت می   4-4-02

 گردد.

 به حلقه خود گل كند، گل قبول نبوده و تخلف محسوب می شود.  عمداً یاگر بازيكن 3-4-02

 باعث شود كه توپ پس از گذشتن از حلقه، از زير به باال برگردد تخلف محسوب می شود. یاگر بازيكن 2-4-02

/. ثانيه و بيشتر است. به عبارت ديگر زمانی پرتاب 3ظرف زمانی الزم براي اقدام به پرتاب و قبول كردن گل،  حداقل5-4-02

/. و يا بيشتر از زمان بازي و يا مالكيت 3ر فاصله يك بازيكن و گل او مورد قبول است كه مطابق ساعت اسكوربورد، بازيكن د

/. رسيده باشد تنها درصورتی گل مورد قبول خواهد بود كه 0/. و يا 4توپ اقدام به شوت كرده باشد.درصورتی كه اين زمان به 

 بازيكن به صورت واليبالی توپ را وارد سبد كرده باشد.

 

 شروع مجدد پاس 07ماده 

 تعريف  0-07

 .پاس دهد زمانی انجام می شود كه بازيكن پرتاب كننده توپ را از اوت به داخل زمين اس شروع مجددپ  0-0-07

 

 روش  4-07

توپ را بصورت پاس زمينی در اختيار بازيكن قرار ی تواند م داور .داور بايد توپ را در اختيار پرتاب كننده قرار دهد 0-4-07

 دهد به شرط آن كه: 

  بازيكن پرتاب كننده اوت فاصله داشته باشد.متر از  2داور نبايد بيش از 

  د.داشته باشكه داور تعيين می كند قرار  یبايستی در محلبازيكنی كه قصد دارد پاس شروع مجدد را ارسال كند 
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توسط داور متوقف شده، توپ را براي شروع بازي ترين محلی كه تخطی صورت گرفته يا جايی كه  بازيكن در نزديك 4-4-07

 ختيار می گيرد بجز پشت تخته.مجدد در ا

 ميز منشی انجام گيرد: مقابل بايد از امتداد پشت خط مركزي پاس شروع مجدددر موقعيت هاي ذيل  3-4-07

  اول كوارترها بجزكوارتردر ابتداي تمام 

  )همراه بوده و مالكيت توپ به بعد از پرتاب پنالتی كه نتيجه جريمه خطاي فنی، غيرورزشی و خطاي ديسكاليفه )اخراج

 . دارد

قرار دهد تا ميز منشی  مقابلخط مركزي دو سمت در  ويلچر را هاي چرخ از يكهربايستی در اين موقعيت، بازيكن پاس دهنده 

  داور اجازه دريافت توپ و ارسال پاس شروع مجدد را به او بدهد.

پس از تايم  ،نشان می دهد و در وقت اضافی كوارتر چهارمزمانيكه ساعت بازي دو دقيقه يا كمتر از اين ميزان را از  2-4-07

 گيرد.  می ميز منشی انجام  اوت، مكان اجراي پاس شروع مجدد در زمين حمله و مقابل

از  پاس شروع مجدديا تيمی كه بايد بازي را از بيرون آغاز كند،  و بازيكن مهاجمبعد از خطاي شخصی كه توسط  5-4-07

 نزديكترين نقطه اوت كه خطا صورت گرفته اقدام خواهد شد.

در صورت وارد شدن توپ به سبد و قبول نشدن گل يا تخلف در آخرين پرتاب پنالتی، شروع  مجدد بازي از امتداد  2-4-07

 خط پنالتی بيرون خط كناري خواهد بود.

 التی: پرتاب پن و يا تك پس از به ثمر رسيدن گل و يا آخرين 7-4-07

 به بازي بگذارد. اين مورد همچنين پس  زمين هر بازيكن از تيم گل خورده، می تواند توپ را از هر نقطه پشت خط انتهايی

از گل شدن توپ در جريان بازي و يا به وسيله آخرين و يا تك پرتاب آزاد كه بالفاصله پس از آن تايم استراحت در 

تمام تايم استراحت توپ را در اختيار بازيكنی كه تيمش گل خورده در پشت خط خواست شده نيز صادق است. داور پس از ا

 انتهايی قرار داده و او بازي را آغاز خواهد كرد.

  در پشت خط انتهائی عقب تر رفته و يا در عرض  می توانددر اختيار می گيرد بازيكنی كه براي پاس شروع مجدد توپ را

 ثانيه مهلت خواهد داشت تا بازي را آغاز كند. 5ا در اختيار می گرد كه توپ ر لحظه اياز كند، ولی حركت 

 

 قانون  3-07

 نبايد:پاس شروع مجدد را ارسال می كند بازيكنی كه  0-3-07
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  كندثانيه تا رها كردن توپ معطل  5بيش از. 

  د.كنزمانيكه توپ را در اختيار دارد بطرف داخل زمين حركت 

  د.خارج از زمين را لمس كن پاس دهندهقبل از رها شدن از دست توپ نبايد 

  كند اخل زمين قبل از لمس ساير بازيكنان لمسدتوپ را در خود پاس دهنده. 

 ًوارد سبد كند.  توپ را مستقيما 

 خوردن  بعد از گل انتهاي زمين دفاعی كه پشت خط زمين است حركت كند مگر از خط براي پاس از منطقه مشخص شده

به اندازه يك متر به چپ يا راست و يا  . با وجود اين، او مجاز استپنالتی موفق و يا تك پرتاب يا آخرين در جريان بازي و

 .و همچنين می تواند تا جايی كه می تواند به عقب برود، هر دو جهت حركت كند

 ساير بازيكنان نبايد:پاس شروع مجدد، در يك  4-3-07

 قرار دهند. اوت تن توپ از خط زمين، نبايد قسمتی از بدن يا ويلچر خود را روي خطو گذش اسقبل از پ 

  متر باشد، بازيكنان مدافع می  4در صورتی كه فضاي بيرون خط اوت كم بوده و فاصله خط اوت تا موانع بيرونی كمتر از

 متر از محل پاس و بازيكن پاس دهنده فاصله داشته باشند. 0بايست به اندازه 

 42-0-0حريف شود )به ماده  ثانيه 3وارد منطقه  پاس دهندهبازيكن مهاجم مجاز نيست قبل از واگذاري توپ به  3-3-07

 مراجعه شود(

 تخلف محسوب مي شود. 07-3هر گونه تخطي از ماده 

 

 جريمه 2-07

 اگذار خواهد شد.در موارد تخطی از قانون فوق، توپ براي پاس شروع مجدد، درست از همان نقطه به تيم حريف و
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 تايم استراحت 08ماده  

 تعريف 0-08

 تايم استراحت توقف بازي است كه توسط مربی يا كمك مربی درخواست می شود.

 

 مقررات 4-08

 است.هر تايم استراحت يك دقيقه  0-4-08

 .خواهد شددر يك موقعيت مقتضی كه بازي از جريان افتاده است به تيم درخواست كننده داده تايم استراحت  4-4-08

 فرصت تايم استراحت زمانی آغاز می شود كه: 3-4-08

 .براي هر دو تيم توپ مرده تلقی شود، ساعت بازي متوقف شود و داور ارتباط خود را با منشی خاتمه دهد 

  توپ مرده تلقی شود.  كه پرتاب پنالتی موفقو يا تك براي هر دو تيم، بعد از آخرين 

 است. كه گل خورده مدافعی براي تيم 

 تك پرتابيا براي اولين پرتاب يا  پاس شروع مجددفرصت تايم استراحت زمانی خاتمه می پذيرد كه توپ براي   2-4-08

 پنالتی در اختيار بازيكن قرارگيرد.

 هر يك از تيمها مجازند: 5-4-08

 د.ندر نيمه اول دو تايم استراحت داشته باش .0

 د.ندر نيمه دوم سه تايم استراحت داشته باش .4

 د.ندر هر وقت اضافی يك تايم استراحت داشته باش .3

 از تايم استراحت استفاده نشده در نيمه بعد يا وقت اضافی بعد نمی توان استفاده نمود. 2-4-08

هيچ  به تيمی كه گل خورده و االتايم استراحت به تيمی واگذار می گردد كه مربی اش اول در خواست كرده باشد و  7-4-08

 داده خواهد شد. از سوي داور اعالم نشده باشد خطائی تخلف يا

به تيمی كه اضافی،  در وقتو نشان می دهد چهارم  را در كوارترزمانيكه ساعت بازي دو دقيقه يا كمتر از اين مدت  8-4-08

 مگر اينكه يك داور بازي را متوقف كرده باشد.  گل زده است تايم استراحت تعلق نخواهد گرفت،
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 دستورالعمل  3-08

برقرار كرده يا به كنار  ارتباط چشمی فقط مربی يا كمك مربی حق درخواست تايم استراحت را دارند. او بايد با منشی  0-3-08

 د.كنروشن و واضح با دادن عالمت مربوطه به وسيله دست خود تايم استراحت را درخواست   ميز او رفته و كامالً

در صورتيكه قبل از صداي بوق منشی براي اعالم  كند البتهكنسل  رااحت درخواست شده تايم استرمربی می تواند  4-3-08

 .اعالم كنسلی خود را به ميز منشی اطالع داده باشدتايم استراحت 

 تايم استراحت 3-3-08

 «وقتی داور با نشان دادن عالمت تايم استراحت در سوت خود ميدمد« شروع می شود. 

 «خود بازيكنان را به ادامه بازي دعوت می كند. و عالمت داور با سوت وقتی كه «خاتمه می پذيرد 

تيم ها بايد در منطقه استراحت تيم خودشان باقی بمانند تا داور بازي آنها را براي بازگشت به زمين و شروع   08.3.3توضيح 

گيري نكنند و نسبت به حريف  استراحت جايگيرد كه بازيكنان قبل از پايان وقت  بازي فرا خواند. اين كار براي آن صورت می

شوند تا عدم خروج  تيم ها نزديك می  ثانيه قبل از اتمام وقت استراحت، دو داور به منطقه استراحت 41 برتري نداشته باشند.

ي پس از به ثانيه كنترل نمايند و همچنين از ايجاد تاخير در شروع مجدد باز 51بازيكنان را از اين منطقه قبل از شنيدن بوق 

 ثانيه جلوگيري نمايند. 51آمدن بوق  صدا در

تيم ها بايد در منطقه استراحت تيم خودشان باقی بمانند تا داور بازي آنها را براي بازگشت به زمين و شروع   08.3.3توضيح 

نكنند و نسبت به حريف  گيري گيرد كه بازيكنان قبل از پايان وقت استراحت جاي بازي فرا خواند. اين كار براي آن صورت می

شوند تا عدم خروج  تيم ها نزديك می  ثانيه قبل از اتمام وقت استراحت، دو داور به منطقه استراحت 41 برتري نداشته باشند.

ثانيه كنترل نمايند و همچنين از ايجاد تاخير در شروع مجدد بازي پس از به  51بازيكنان را از اين منطقه قبل از شنيدن بوق 

 ثانيه جلوگيري نمايند. 51آمدن بوق  رصدا د

گيري در خارج  ثانيه از زمان وقت استراحت سپري شده است، بازيكنان تيم الف اقدام به جاي 25هنگامی كه  08.3.3موقعيت 

 نمايند. شان می از منطقه استراحت تيم

ثانيه در  51را تا زمان به صدا درآمدن بوق بايد بازيكنان اين تيم  داوري كه در سمت نيمكت اين تيم قرار گرفته است،   حكم

 منطقه استراحت خودشان نگه دارد و اجازه خروج را به هيچ بازيكنی ندهد.

همچنين داور موظف است به مربی اخطار دهد كه اگر چنين رفتاري از سوي بازيكنان تكرار شود يك خطاي فنی عليه مربی 

 گردد. در جدول ثبت می ’B‘شود و به عنوان  تيم الف گرفته می
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صدا در آوردن بوق خود به داوران درخواست ه منشی با ب ،به محض اينكه فرصت واگذاري تايم استراحت بوجود آمد 2-3-08

 .اعالم می كندتايم استراحت را 

ق را به صدا اگر تيمی كه درخواست تايم استراحت كرده گل بخورد، وقت نگهدار بايد فورا ساعت بازي را متوقف كرده و بو

 درآورد. 

توانند زمين بازي را ترک  در طول وقت استراحت و قبل از شروع كوارتر دوم، چهارم و يا هر وقت اضافه، بازيكنان می  5-3-08

توانند وارد زمين شوند به شرط آنكه در نزديكی منطقه  نمايند و در منطقه استراحت تيم خودشان قرار گيرند و كادر تيم می

 يم خودشان حضور داشته باشند.استراحت ت

منطقه استراحت يك تيم از طول محدود به نيمكت ذخيره همان تيم، و از عرض محدود به محوطه موازي با  توضيح 08.3.5

 باشد. امتيازي می 3خط 

 

 :08.3.5موقعيت 

 شان در زمين بازي باقی مانده اند. خارج از منطقه استراحت تيمپس از آغاز وقت استراحت، بازيكنان تيم الف  .0

نيمكت 

 ذخيره

 محوطه تايم نيمكت ذخيره
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ثانيه، بازيكنان تيم الف اقدام به خروج از منطقه استراحت  51در طول وقت استراحت و قبل از به صدا درآمدن بوق  .4

 نمايند. می

 حكم:

 ستراحت منتقل شوند.دهد تا به داخل منطقه ا داور به سمت بازيكنان تيم الف می رود و به آنها فرمان می .0

 دهد تا به منطقه استراحت  برگردند. رود و به تمام بازيكنان اين تيم فرمان می داور به سمت تيم الف می .4

همچنين داور موظف است به مربی تذكر دهد كه اگر چنين رفتاري از سوي بازيكنان تيم تكرار شود يك خطاي فنی عليه مربی 

 گردد. در جدول ثبت می "B" شود و به عنوان تيم الف گرفته می

 

چنانچه تيم ها بعد از آن كه توپ در اختيار بازيكن براي زدن پنالتی قرار گرفت، درخواست تايم استراحت نمايند، تايم  2-3-08

 استراحت داده خواهد شد اگر:

 گل شودپنالتی  ك پرتابآخرين يا ت. 

  منشی همراه باشدبا مالكيت توپ از مقابل ميز پنالتی  تك پرتابآخرين يا . 

 در اين حالت پرتاب انجام شده و قبل از  اينكه جريمه خطاي جديد اعمال  كه اعالم شود خطايی پرتاب پنالتی حين

 شود تايم استراحت مجاز می باشد.

 اعالم شود و در اين حالت قبل از اينكه جريمه خطا پرتاب پنالتی  يا تك خرينآبعد از  يا قبل از زنده شدن توپ و

 طاي جديد اعمال شود تايم استراحت مجاز می باشد.خ

  در اين حالت قبل از واگذاري  كه انجام شود تخلف پرتاب پنالتی تكپس از آخرين يا يا قبل از زنده شدن توپ

 تايم استراحت مجاز می باشد. ،مالكيت توپ به علت تخلف

ال شود بعد از هر جريمه جداگانه تايم استراحت مجاز می در زمانی كه سري پرتاب هاي آزاد بر اثر بيش از يك خطا بايد اعم

 باشد.

 تعويض  09ماده 

 تعريف 0-09

 تعويض توقف بازي است كه توسط تعويض شونده درخواست می شود تا به جمع بازيكنان بپيوندد.
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 مقررات  4-09

 د.كنيك تيم در فرصت تعويض می تواند بازيكنان خود را تعويض  0-4-09

 تعويض شروع می شود موقعی كه: فرصت 4-4-09

 .براي هر دو تيم توپ بميرد، ساعت بازي متوقف شود و داور گزارش خود را به ميز منشی به اتمام برساند 

 پنالتی، توپ بميرد. ك پرتاببراي هر دو تيم، بعد از آخرين يا ت 

  كه تايم بازي  وقت اضافی وچهارم  كوارتر يا كمتر از اين مدت ازدو دقيقه فاصله در براي تيمی كه گل خورده است

  متوقف می شود.

ده قرار گيرد و نپرتاب پنالتی در اختيار پرتاب كن يا تك خرينآفرصت تعويض خاتمه می پذيرد موقعی كه توپ براي  3-4-09

 يا توپ براي شروع مجدد از اوت در اختيار بازيكن قرارگيرد.

يا بازيكنی كه از بازي خارج می شود اجازه ندارد بالفاصله از زمين شود و  می اي كه وارد زمين بازي بازيكن ذخيره 2-4-09

 مگر آن كه:  سپري شود بازي فاز از  حداقل يك و يا اين كهتا اين كه توپ دوباره بميرد  بيرون رفته و يا به زمين بازي برگردد

  نفر بازيكن در زمين باشد 5تيم با كمتر از. 

 است.  قرار گرفته شده و روي نيمكت  تی انجام دهد ولی به اشتباه تعويضپرتاب پنال بازيكنی كه بايد 

 و وقت اضافی كه تايم بازي پس از هر گل متوقف  كوارتر چهارم دقيقه( 4) و يا كمتر از  دقيقه پايانی 4در فاصله  5-4-09

 داور بازي را متوقف كرده باشد.می شود، تيم گل زننده نمی تواند بالفاصله پس از گل درخواست تعويض كند، مگر آنكه 

 

  دستورالعمل  3-09

با به ميز منشی مراجعه و  اين ورزشكار )نه مربی يا كمك مربی(. ذخيره حق درخواست تعويض دارد فقط بازيكن 0-3-09

درخواست تعويض می كند يا در صندلی تعويض می نشيند. او بايستی  نشان دادن عالمت صحيح با دستهاي خود به وضوح

 آماده باشد.  براي بازي كردن كامالً

 كنسل كرد.براي انجام تعويض  در خواست تعويض را می توان قبل از بصدا در آوردن بوق منشی  4-3-09

 ض را به اطالع داور می رساند.منشی به محض شروع فرصت تعويض با به صدا درآوردن بوق، درخواست تعوي 3-3-09

تواند از نقطه تعويض، محلی كه هنگام فراخوانده شدن از سوي داور براي ورود به زمين در آن قرار داشت،  بازيكن می 2-3-09

 وارد زمين شود.
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شود تا وارد زمين شود و به جاي ورود به زمين از نقطه تعويض، به پائين خط  فراخوانده می B7 09.3.2موقعيت اول 

 كند تا از  كنار نيمكت تيم خودش وارد زمين شود. كنار زمين حركت می

 باشد. اين كار تا جايی كه هيچ كدام از بازيكنان تيم حريف آن منطقه را اشغال نكرده باشند، قانونی می حكم

كند و مانع از  به سمت پائين خط كنار زمين حركت می B7هم زمان با  A5مانند موقعيت اول،  09.3.2وم موقعيت د

 داشته باشد(  شود )بدون آنكه برخوردي با او ورود او به زمين می

به  تواند از نقطه تعويض جايی كه هنگام فراخوانده شدن براي ورود می B7 بازيكن باشد. قانونی می A5اين حركت  حكم

 زمين در آن قرار داشت اقدام به ورود نمايد.

يكی از وقت استراحت هاي آنها گرفته  "ب"در صورت اعالم راي داور مبنی بر ايجاد تاخير در بازي، براي جريمه تيم  نكته:

و با عنوان  شود شود و در صورتی كه آن تيم هيچ وقت استراحتی نداشته باشد، يك خطاي فنی عليه مربی آن تيم گرفته می می

‘B’ گردد. در جدول ثبت می 

قرار است وارد زمين شود،  B7در محلی كه  A5بازيكن فراخوانده می شود تا وارد زمين شود.  B7 09.3.2موقعيت سوم 

 خواهد مكانش را تغيير دهد. نمی A5تواند وارد زمين شود به دليل اينكه  نمی B7 بازيكن ايستاده است.

شود و اين  هم تذكر داده می A5اجازه دهد تا وارد زمين شود. به بازيكن   B7بايست جايش را عوض كند و به  می  A5 حكم

 تذكر بايد به مربی و ديگر بازيكنان تيم الف براي ادامه بازي منتقل گردد.

عنوان يك بازيكن در زمين  تواند به شود بايد مستقيما به نيمكت ذخيره منتقل شود و نمی بازيكنی كه تعويض می 5-3-09

يا در برابر بازيكنان تيم حريف قرار بگيرد. اگر چنين رفتاري عمدي   -بالک كند يا در برابر حريف به دفاع بپردازد -فعال باشد

 گردد. در جدول ثبت می ’B‘شود و با عنوان  باشد، يك خطاي فنی عليه مربی تيم خاطی )بدون اخطار( در نظر گرفته می

باشد  می  B3كه در حال دفاع كردن در برابر  A4شود تا به جاي بازيكن  فراخوانده می A9بازيكن تعويضی  :09.3.5موقعيت 

وارد زمين شود و بتواند جاي او را در دفاع پر كند. براي داور  A9دهد تا  به دفاع كردن ادامه می A4وارد زمين شود. بازيكن 

 از عمد انجام شده است. A4بديهی است كه اين عمل 

شود. بنا بر اين يك خطاي فنی عليه مربی  كه تعويض شده است، اعالم خطا فنی می A4بدون هيچ تذكري، عليه   حكم:

 گردد. در جدول ثبت می ’B‘شود و با عنوان  تيم الف گرفته می
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طاي خود را انجام داده يا از بازي  عمل تعويض بايد هر چه سريعتر انجام و كامل شود. بازيكنی كه پنجمين خ 2-3-09

ثانيه( بايد تعويض گردد. اگر به قضاوت داور تاخير بدون دليل وجود داشته باشد تايم  31 ظرف) به سرعت ،ديسكاليفه می شود

استراحت براي تيم فوق اعالم می شود. اگر تيم تايم استراحت نداشته باشد، خطاي فنی براي مربی اعالم می شود كه به 

 در جدول ثبت خواهد شد. Bرت صو

 ،نيمه بازي استراحتانجام شود، به غير از  وقفه هاي بين كوارترهااگر تعويض در زمان تايم استراحت يا در زمان  7-3-09

 .كند قبل از ورود به زمين بايد خود را به منشی معرفی شده بازيكن تعويض

 تعويض شود: بازيكن پرتاب كننده پنالتی در موارد ذيل بايد 8-3-09

 .اگر آسيب ديده باشد 

 .اگر پنج خطاي خود را انجام داده باشد 

 .اگر ديسكاليفه )اخراج( شده باشد 

 فااز پرتاب هاي آزاد بايد توسط بازيكن جايگزين وي زده شود و اين جايگزين نمی تواند دوباره تعويض گردد تا زمانی كه يك 

 زمانی از بازي را بازي كرده باشد.

چنانچه هر يك از تيم ها بعد از آن كه توپ در اختيار بازيكن پرتاب كننده پناالتی قارار گرفات، درخواسات تعاويض       9-3-09

 پرتاب باشد، اجازه تعويض داده خواهد شد اگر: تكنمايند، و آن پنالتی اولين يا 

  گل شودپنالتی  تك پرتابآخرين يا. 

  همراه باشدر امتداد خط مركزي روبروي ميز منشی د مالكيت توپپنالتی با  تك پرتابآخرين يا. 

     بين پنالتی ها خطا اعالم شود. در اين صورت پرتاب پنالتی كامل می گردد و تعويض قبل از اين كاه جريماه خطااي

 جديد اعمال شود، اجازه داده می شود.

 صورت تعويض قبل از اين كه پنالتی اعالم شود. در اين تك پرتاب يك خطا قبل از زنده شدن توپ در پی آخرين يا 

 ، اجازه داده می شود.اعمال شودخطاي جديد جريمه 

  انجام پنالتی، اعالم شود. در اين صورت تعويض قبل از  تك پرتابيك تخلف قبل از زنده شدن توپ در پی آخرين يا

 اجازه داده می شود.شروع مجدد، 

 يمه خطا داده شده، هر ست به طور جداگانه انجام می شود.به هنگام يك سري پرتاب پنالتی كه به دليل بيش از يك جر
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جمع تاييد كنند كه بايستی  مراجعه كنيد ( 28-5)به ماده  ، يا كمك منشیشديك تعويض كامل ن كه آبه محض   01-3-09

 مراجعه كنيد(.  50-4ات تيم درخواست كننده تعويض از حد قانونی فراتر نرفته است )به ماده امتياز

امتياز رعايت نشده، بايد به منشی اطالع دهد و منشی نيز  02تشخيص دهد كه قانون در صورت حضور  كالسبندچنانچه 

تيم حريف كنترل توپ را در اختيار دارد، يا در  در صورتی كهاز طريق به صدا درآوردن بوق خود در پايان فاز بعد بازي  الفاصلهب

 مراتب را به داور اعالم نمايد. بازي را متوقف كرده و ارد، فوريد در اختيار صورتی كه تيم خاطی كنترل توپ را

 

 «مهيجر»باخت فني   41ماده 

 قانون 0-41

 تيم باخت فنی دريافت می كند اگر:

  در دقيقه بعاد از زماان شاروع باازي      05تا نفر كامل  5 امتيازي، با 02تيم نتواند در زمان شروع بازي قانون محدوده

  . دوزمين حاضر ش

 بازي ادامه پيدا نكند. ،رفتار ناشايست تيم به دليل 

  د.دهتيم از ادامه بازي انصراف  ،توسط داوراعالم رسمی انجام بازي با توجه به 

 

 جريمه  4-41

كه باخت فنی می گيرد در جدول رده بنادي صافر    یتيمهمچنين  .( به حريف واگذار می گردد41-1بازي با نتيجه )  0-4-41

 امتياز می گيرد.

اگر تيم در يكی از بازيهااي اول، دوم و ساوم باخات    ( ،  3از  4 )بازي هاي رفت و برگشت و يا بازي هاي حذفی در  4-4-41

 قابل اجرا نخواهد بود.  5از  3در بازيهاي حذفی اين قانون بازنده خواهد بود. يا بازي هاي حذفی فنی بگيرد در سري آن بازي 

براي دومين بار باخت فنی بگيرد، از تورنمنت اخراج خواهد شد و تمامی نتايج و امتياازات  در يك تورنمنت، اگر تيمی  3-4-41

 اين تيم باطل اعالم می گردد. 

 «غفلت»باخت فني   40ماده 

 قانون   0-40

به صورت آماده براي بازي  می گيرد اگر بازيكنان آن تيم در زمين براي بازي كمتر از دو نفر« غفلت»يك تيم باخت فنی 

 باشند.
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 جريمه  4-40

باشد، امتياز كلی بازي همان امتيازي محسوب می شود كه بازي در همان  عقبتيم از نظر امتياز  آن اگر 0-4-40

ی كه به تيمباشد، امتياز دو بر صفر براي او منظور خواهد شد.  جلو از نظر امتياز آن تيم. اما اگر شده استامتياز متوقف 

 در هر حالت يك امتياز در جدول رده بندي را دريافت می كند. می گيرد باخت فنی صورت اين

 بازنده خواهد بود. هارد در سري آن بازييها  باخت فنی بگيكی از بازيمی كه در يهاي رفت و برگشت تيباز در 4-4-40

 

 اتتخلف  -قانون پنجم

 تخلف 44ماده 

 تعريف  0-44

 .به معناي تخطی از قانون است تخلف

 جريمه 4-44

توپ براي شروع مجدد از بيرون خط اوت و نزديكترين محل وقوع تخلف در اختيار تيم  حريف قرار می گيرد. )بجز  پشت 

 تخته و حلقه( در غير اينصورت برابر مقررات ذكر شده عمل خواهد شد.

 بازيكن خارج از زمين و توپ خارج از زمين 43ماده 

 تعريف  0-43

بازيكن زمانی خارج از  زمين است كه بدن او يا قسمتی از ويلچر او در تماس با زمين يا شی خارج از زمين يا روي  0-0-43

 خط اوت باشد.

 توپ موقعی خارج  از زمين است كه برخورد كند با : 4-0-43

 يك بازيكن، ويلچر يا شخص ديگري كه در خارج از زمين باشد. 

  شی كه روي يا باالي يا بيرون خط اوت باشد.به كف زمين يا هر 

 .با پايه هاي تخته، پشت تخته يا هر شی كه باالي زمين بازي باشد 
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 مقررات 4-43

اگر توپ با تماس با يكی از بازيكنان و يا هر شيئی در درون زمين برخورد كرده و سپس به خارج از زمين بازي برود،  0-4-43

 توپ اوت شده است.

د و يا اين كه اين بازيكن روي خط اوت و يا خارج از زمين بازي بوده وبازيكنی سبب خارج شدن توپ از زمين شاگر   4-4-43

  و توپ با او برخورد كند، او مسئول اوت شدن توپ است.

 بين الطرفينضعيت اوت بروند و به يا كشيده شده وتوپ مشترک، به زمين دفاعی خود  به هنگام ان دو تيماگر بازيكن 3-4-43

 .اعالم خواهد شد

توپ به حريف واگذار خواهد شد گر چه آخرين  ،حريف بزند، سپس توپ به اوت برود ی عمداً توپ را بهاگر بازيكن 2-4-43

 تماس با بازيكن حريف بوده است.

 

 دريبل كردن  42ماده 

 تعريف 0-42

و آن را پرتاب می كند يا حركت می دهد  اشتهرا در اختيار ددريبل حركت يك توپ زنده توسط بازيكن است كه توپ  0-0-42

 يا روي زمين قل می دهد و يا عمدا به سمت تخته پرتاب می كند. 

 دريبل زمانی شروع می شود كه بازيكنی كه در زمين توپ زنده در اختيار اوست:  4-0-42

  و همزمان توپ را دريبل می كند يا  پوش زدهچرخ هاي بزرگ ويلچر خود را 

در بغل بازيكن باشد )توپ و يا به چرخ هاي بزرگ ويلچر خود می دهد در حالی كه توپ يا روي پا  پوشيك يا دو  3-0-42

ار كه نبايد بين دو زانو قرار گيرد(، يا اين كه در دستش باشد و سپس آن را دريبل نمايد. بازيكن می تواند اين توالی را هر چند ب

 می خواهد تكرار نمايد يا 

 هر دو توالی باال را يكی در ميان استفاده كند، يا 

  توپ را پرتاب كند، ضربه بزند، قل بدهد، روي زمين دريبل كند يا عمدا به سمت تخته پشتی پرتاب كند و قبل از

 كند.  دريافت تماس با يك بازيكن ديگر، آن را دوباره

توپ را از دست ميدهد و دوباره كنترل توپ زنده را در زمين بدست می آورد، عمل فامبل انجام   بازيكنی كه تصادفاً 2-0-42

 داده است.
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 اعمال زير دريبل نمی باشد:  5-0-42

 توپ. شوت هاي پياپی براي گل كردن 

 فامبل در شروع و در خاتمه دريبل. 

 تالش براي كنترل توپ توسط  ضربه زدن در مجاورت بازيكنان ديگر. 

 بزندآن ضربه  زيكن بهبا بوده و نترل توپ در اختيار ديگريزمانيكه ك. 

 را بدست آوردن توپ را قطع كردن و كنترل تيم حريف پاس. 

  قبل از اينكه توپ بزمين برخورد كند، به شرط آن كه تخلف  كردن توپ و نگاه داشتن توپ در دستاندست به دست

 صورت نگيرد. تراولينگ

 

 

 پوش(3تراولينگ )تخلف  45

 تعريف 0-45

 از زمين با در نظر گرفتن مقررات زير حركت كند. دلخواه هر سمتبه بازيكن ميتواند با توپ زنده  0-0-45

  ويلچر زمانيكه توپ را در اختيار دارد نبايد بيش از دو تا باشد. پوش زدنتعداد 

  بدون دريبل كردنزدن پوشهر حركت پيوت جزو قسمتی از دريبل محسوب می شود كه محدود شده است با دوبار ، 

 محسوب نمی شود. پوش زدنترمز كردن چرخ چه در حركت جلو يا عقب جزو  4-0-45

 هر گونه تخطي از اين ماده تخلف محسوب مي شود. 4-45

 سه ثانيه 46ماده 

 مقررات  0-46

حريف، توپ زنده را  ثانيه 3ه بيش از سه ثانيه متوالی در منطق به هنگام حمله و حضور در زمين حريف بازيكن نبايد  0-0-42

 باقی بماند. 

 اجازه اين كار به بازيكنی داده می شود كه: 4-0-42

 تالش براي خروج از منطقه داشته باشد. 
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  اگر او در منطقه باقی مانده و همزمان هم تيمی او يا خودش اقدام به شوت نموده است و توپ در حال رها شدن از دست

 اوست تا گل شود.  

  دريبل نموده، سپس شوت انجام دهد.ثانيه در منطقه مانده و آنگاه  3كمتر از 

كامال خارج  عقب تلقی می شود كه تمامی چرخهاي ويلچر حتی چرخ كوچك ثانيه 3زمانی بيرون از منطقه بازيكن   3-0-42

 .ثانيه باشد 3خطوط منطقه  از

 

 بازيكن  از دفاع نزديک   47ماده 

 تعريف 0-47

 دفاع می شود.از يك متر  كمترحريف در فاصله  مدافع توسط بازيكن شته وتوپ زنده را در داخل زمين در اختيار دابازيكنی كه 

 

 مقررات 4-47

 د.كنو يا دريبل  بزند ، شوتداده ثانيه پاس 5 ظرفبايد توپ را  می شود و توپ را در اختيار دارد،بازيكنی كه از او دفاع نزديك 

 

 هشت ثانيه  48ماده 

 قانون  0-48

 زمانی اتفاق می افتد كه: 0-0-48

 می تواند توپ را در زمين دفاعی خود در اختيار داشته باشد. كه بازيكن  زمانی مدت 

  يا توپ به طور قانونی با او برخورد كند، و  و كند دريافتبازيكن در زمين دفاعی توپ را ، پاس شروع مجددبه هنگام

 .بگيردتيم در زمين دفاعی خود، كنترل توپ را در اختيار 

 ند.منتقل كثانيه، توپ را به زمين حمله  8 ظرف مدتآن تيم بايد 

 :هرگاهتيم تالش می كند توپ به زمين حمله برسد،  4-0-48

 لمس كند. توپی كه در اختيار هيچ بازيكنی نيست، زمين حمله را 

  در حالی كه تمام چرخ هاي بزرگ وكوچك ويلچرش كامال در زمين حمله قرار گرفته و در تماس  مهاجمبازيكن

  .به طور قانونی به او برخورد كند اين كه توپ يا كامل با زمين حمله است، توپ را دريافت كرده و
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 خورد كند در حالی كه قسمتی از ويلچر او با زمين توپ با بازيكن حريف تماس داشته باشد يا به طور قانونی به او بر

 دفاعی اش در تماس باشد.

  .توپ به داوري برخورد كند كه قسمتی از بدنش در زمين حمله تيمی باشد كه توپ در اختيار او است 

  چرخ تمامی چرخ هاي ويلچرش و توپ و  بايد دريبل كنندهبه هنگام دريبل از زمين دفاعی به زمين حمله ، بازيكن

 با زمين حمله باشد. كامل كوچك پشت ويلچر با زمين به طور دائمی تماس داشته باشد و توپ در تماس

 در تماس با  كامال بازيكنی كه در حال دريبل كردن است و تمامی چرخ هاي ويلچرش و چرخ كوچك پشت ويلچر او

 زمين حمله است: 

 .اجازه دارد توپ را در يك يا دو دستش نگه دارد 

  را روي زانوانش بگذارد.توپ 

 :ثانيه محاسبه خواهد شد 8مابقی  زمانی كه تيم در زمين دفاعی بوده و يكی از موارد زير روي دهد، 3-0-48

 توپ به اوت رفته باشد. 

 بازيكن مالك توپ آسيب ببيند. 

  طرفين بوجود آيدالوضعيت بين. 

 .يك خطاي دوتايی يا دوبل صورت گيرد 

  تيم كنسل گردد.جرايم مساوي از هر دو 

در صورتی كه بازيكنی كه در زمين دفاعی كنترل توپ را در اختيار دارد، به طور تعمدي توپ را به حريف در زمين  2-0-48

  ثانيه محاسبه خواهد شد. 8حمله بزند تا توپ به زمين دفاعی برگردد، مابقی 

 

 ثانيه بيست و چهار – 49ماده  

 قانون  0-49

 زمانی كه: شروع می شود 0-0-49

  .بازيكن كنترل يك توپ زنده را در زمين بدست آورد 

  بازيكن  ی از هم تيمی هايويلچر يا يك بازيكن به طور قانونی برخورد كند يا يك پاس شروع مجدد، توپ بادر يك

 اب كند.ثانيه توپ را براي گل كردن پرت 42 ظرف مدت حداكثر اين تيم بايد آنگاه ودريافت كند توپ را پاس دهنده 
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 ثانيه:   42در طی  اقدام قانونی براي شوت

  د.شده باشتوپ بايستی از دست بازيكن شوت كننده رها  درآيد،ثانيه به صدا  42قبل از اينكه بوق 

 .بعد از  رها شدن توپ از دست بازيكن، توپ به حلقه برخورد نموده يا وارد سبد شود 

ثانيه به صدا در آيد در حالی كه توپ در هوا  42راي گل شوت شود و بوق ثانيه ب 42وقتی كه توپ نزديك خاتمه   4-0-49

 است:

 .اگر توپ وارد سبد شود هيچ گونه تخلفی صورت  نگرفته، از بوق صرفنظر شده و گل قبول خواهد بود 

 ل خواهد اگر توپ به حلقه برخورد نموده ولی وارد سبد نشود تخلفی صورت نگرفته و از بوق صرفنظر شده و بازي دنبا

 شد.

  اگر توپ به حلقه برخورد نكند، تخلف صورت گرفته، اما اگر تيم حريف به طور واضح و فوري كنترل توپ را در اختيار

 بگيرد، در اين صورت از بوق صرفنظر شده و بازي ادامه خواهد داشت.

 

 دستورالعمل    4-49

 د:كنمتوقف  داليل زير بازي رابه  اگر داور  0-4-49

  (توپ به خارج از زمين نرفته باشدتخلفی توسط تيمی كه توپ را در اختيار ندارد انجام شده )خطا يا 

 به هر دليل قانونی توسط تيمی كه توپ را در اختيار ندارد. 

 .به هر دليل قانونی كه به هيچ كدام از تيم ها مرتبط نمی باشد 

 سپس  كنترل توپ را در اختيار داشته است.مالكيت توپ به همان تيمی داده می شود كه قبال چنين شرايطیدر 

  تنظيم مجدد گردد.  جديد ثانيه 42بايد براي  زمان مالكيتدر زمين دفاعی انجام گيرد،  پاس شروع مجدداگر 

  تنظيم مجدد گردد: زيربايد به ترتيب  مالكيتزمان در زمين حمله انجام گيرد،  پاس شروع مجدداگر 

 42از  حملهزمان ثانيه يا بيشتر را نشان دهد،  02، مالكيت حملهزمان اگر در زمانی كه بازي متوقف شده،  -

  باقی مالک ادامه بازي می باشد. همان زمانثانيه در نظر گرفته و 

 مالكيت حملهزمان ثانيه يا كمتر را نشان دهد،  03 مالكيت حملهزمان اگر در زمانی كه بازي متوقف شده،  -

 در نظر گرفته می شود. ثانيه  02
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تنظيم مجدد در  ،داور تشخيصمتوقف شود، با توسط داور  نباشد،بط مرتتيمها هيچ يك از البته اگر بازي بداليل قانونی كه به 

 از همان زمانی كه متوقف شده، دوباره راه اندازي خواهد شد. مالكيتضرري به تيم حريف تحميل می شود، زمان مالكيت زمان 

چنانچه بدليل خطا و يا تخلف تيم صاحب توپ، داور بازي را متوقف نمايد و يك پاس شروع به تيم حريف بدهد،  4-4-49

 زمان مالكيت بايد مجددا تنظيم گردد.    

 ، زمان مالكيت بايد مجددا تنظيم گردد: شودحلقه سبد تيم حريف  واردپس از آنكه توپ  3-4-49

  ثانيه تنظيم شود.   42را در اختيار داشته باشد، در چنانچه تيم حريف كنترل توپ 

  حلقه توپ را در اختيار  وارد شدن توپ بهتيمی كه كنترل توپ را در اختيار دارد همان تيمی باشد كه قبل چنانچه

  ثانيه تنظيم شود.  02داشته است زمان در 

، به نشانه اشتباه به صدا درآيد مالكيتزمان  بوقاگر در زمانی كه كنترل توپ در اختيار يك تيم قرار دارد  -2-4-49

 اين عالمت مورد توجه قرار نمی گيرد و همچنان بازي ادامه می يابد.  

ثانيه  42مالكيت همان زمان ، اين به ضرر تيمی است كه توپ را در اختيار دارد، بازي متوقف شود اما اگر بنا به تشخيص داور

 ن تيم داده خواهد شد.هماپ به تومالكيت و در نظر گرفته می شود 

 

 

 

 

 ) نيمه( برگشت توپ به زمين دفاعي   31ادهم

 تعريف   0-31

  :در زمانيكه توپ را در زمين حمله در اختيار داردتيم  0-0-31

 نگهداشتن، گرفتن توپ و يا دريبل با توپ در  براي حملهبا تمام قسمتهاي ويلچر خود در زمين ان آن تيم بازيكن

 د؛ و يا نتماس باش

  شود.    می بين بازيكنان آن تيم پاس داده حمله توپ در زمين 
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، چنانچه بازيكن تيم مهاجم آخرين فردي باشد كه در زمين حمله توپ را در اختيار دارند يك تيمبازيكنان هنگامی كه  4-0-31

دارد در اختيار رل توپ را كه كنت تيمی آن توپ را در زمين حمله در اختيار دارد و توپ توسط بازيكن همان تيم دريافت شود،

 . برگرداند خود دفاعیبه زمين  توپ را نمی تواند

  باشد. دفاعیكسی كه بخشی از ويلچر و يا دستش ) دستانش( در تماس با زمين 

  آن تيم تماس پيدا كند.  دفاعیپس از آنكه توپ با زمين 

خواهد  پاس هاي شروع مجدد نيزكاربرد داشته و شامل است،  جلوتوپ در زمين  موقعيت هايی كهاين محدوديت در تمامی 

در ميانه راه بزند و كنترل توپ را در دست بگيرد، و دستهايش به  نيمهبود. اما اگر بازيكنی توپ حريف خود را در نزديكی خط 

، اين قانون در ف كندنتواند حركت ويلچر خود را براي ممانعت از برگشت به زمين دفاعی متوقچرخ هاي ويلچرش نباشد، و 

 نمی شود.   اعمالمورد او 

 

 قانون  4-31

 در اختيار دارد نبايد باعث برگشت غير قانونی توپ به زمين دفاعی خود شود.در زمين حمله  بازيكنی كه كنترل توپ زنده را

 

 جريمه 3-31

داده شود، مگر اين كه تخلف  تخلفبه تيم حريف در نزديك ترين نقطه به محل  پاس شروع مجددتوپ بايد براي  0-3-31

 روي داده باشد. حلقهمستقيما پشت تخته 

 

 بلند شدن - 30 ماده

 تعريف –( liftingبلند شدن ) 0-30

ناعادالنه، باسن خود را به گونه اي از روي نشيمنگاه  برترييعنی آن كه ورزشكار براي كسب  "بلند شدن"عمل  0-0-30

 ويلچر بلند كند كه دو طرف باسن با سطح نشيمنگاه يا تشك تماس نداشته باشد.  

تصاحب و يا در زمان  از سوي هم تيمی خود، دريافت پاس يايا سد كردن توپ حريف و ، ريباند، پاس، بازيكن نبايد براي شوت

  بلند شود.  خود از روي ويلچر كوارترفين در اولين رطوضعيت بين ال در توپ
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بازيكن نبايد حركتی انجام دهد كه ويلچر با زمين  ،شود  در زمانی كه دو دست بازيكن از چرخهاي عقب جدا می  4-0-30

 برخورد كند.  

 جريمه 4-30

 خواهد شد. المعليه فرد خاطی اع فنيخطاي  0-4-30

تابلوي امتيازات  روبرويدر جهت و مالكيت توپ با تيم صاحب توپ از خط ميانی يك پرتاب آزاد بايد به تيم حريف داده شود، 

شوت عمل بلند شدن توسط ورزشكار براي سد كردن توپ حريف انجام  هنگام انجامانجام می شود؛ به استثناي زمانی كه در 

 شود.  

 4-4-30  در نتيجه تالش براي سد كردن يك پرتاب بر روي يك بازيكن اتفاق بيفتد، به  بلند شدناگر خطاي

 بازيكنی كه راه پرتابش مسدود شده چند پرتاب پنالتی به صورت زير تعلق می گيرد: 

شروع بدنبال آن اگر پرتاب گل شده باشد، آن گل مورد قبول واقع شده و يك پرتاب پنالتی به او تعلق می گيرد. 

 تابلوي امتيازات انجام می شود.   مقابلخط ميانی زمين  از مجدد بازي

  بدنبال آن شروع  ، دو پرتاب پنالتی به او داده خواهد شد.گل نشده استاگر پرتاب از منطقه دو امتيازي انجام شده و

 مجدد بازي از خط ميانی زمين مقابل تابلوي امتيازات انجام می شود.  

 بدنبال آن شروع  ، سه پرتاب پنالتی به او داده خواهد شد.گل نشده استي انجام شده و اگر پرتاب از منطقه سه امتياز

 مجدد بازي از خط ميانی زمين مقابل تابلوي امتيازات انجام می شود.  

  و توپ روي دهد  مالكيتبوق پايان كوارتر و يا قبل از صداي زمان به صدا درآمدن اگر عمل بلند شدن درست قبل از

باشد و پرتابش گل شود، آن گل به حساب نخواهد آمد، اما دو يا سه پرتاب پنالتی به او  مهاجمهنوز توپ در دستان 

 بدنبال آن شروع مجدد بازي از خط ميانی زمين مقابل تابلوي امتيازات انجام می شود.  تعلق خواهد گرفت. 

 

زمين باشد و باسن هر دو پاي وي از  روي سطححركت توپ هر گاه ورزشكار در وضعيت خم شدن به جلو در حالت   3-30

 آن جدا شود براي ورزشكار مذكور خطا محسوب) در زمانی كه از بالشت استفاده می شود( محل نشيمن ويلچر و يا بالشت 

 . می شود

 يا تيلت  به يک طرف خم شدن –تعريف   2-30
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در طی آن بازيكن در حالی كه يك دست يا دو دستش به چرخ  به حركتی گفته می شود كهيا تيلت، "به يك طرف خم شدن "

نيست، يك چرخ را همراه با يك چرخ كوچك جلويی از روي زمين بلند كند و همزمان شوت كند ، دفاع كند، يك پاس را 

 است. قانونی تيلتدر هوا بزند، ريباند كند يا در يك ضربه به توپ شركت كند. حركت  توپ را دريافت كند يا سعی كند

 

 خطاها -قانون ششم

 خطاها  34ماده 

 تعريف  0-34

 خطا تخطی از قانون است كه در اثر برخورد غيرقانونی شخصی با حريف يا ويلچر و يا رفتار غير ورزشی می باشد.  

 تماس غير قانونی بازيكن با حريف و يا ويلچر آنها تخطی از قوانين و يا رفتار غير ورزشی تلقی می شود.   – 0-0-34

امتياز مقابل نام هر بازيكن خاطی ثبت شده و جريمه برابر مقررات ثبت در جدول يك تيم،  براي خطا هاي اعالم شده 4-0-34

 اعمال می شود.

  ويلچر به عنوان بخشی از بازيكن محسوب می گردد. توجه:

 اصول عمومي برخورد  33ماده 

 اصل سيلندر   0-33

 اصل سيلندر به عنوان فضايی در داخل يك سيلندر فرضی كه توسط يك بازيكن و ويلچرش روي كف زمين بازي اشغال 

 می شود، تعريف می گردد. اين سيلندر شامل فضاي باالي سر بازيكن می شود و محدود است به: 

 از قسمت جلو كف دست ها و تكيه گاه يا ميله افقی در قسمت جلوي ويلچر 

 عقب به پشت لبه بيرونی چرخ هاي بزرگ ويلچر از قسمت 

  انداز طرفين به لبه بيرونی چرخ هاي بزرگ در جايی كه با كف زمين در تماس 

 تنه ، نه بيشتر از محدوده تكيه گاه پا يا ميله افقی در جلوي ويلچر امتداد داده  يدست ها و بازوها را می توان در جلو

ا خم شوند به طوري كه ساعد و هر يك از دست ها باال آورده شوند. فاصله به صورتی كه دست ها در قسمت آرنج ه

 بين چرخ هاي بزرگ بر طبق انحناي چرخ ها متغير خواهد بود. 



51 

 

 سيلندر ويلچر –اصل عمودي بودن   4-33

 كند.اشغال  كه به صورت عمودي قرار دارد، فضا خود بازيكن حق دارد به اندازه سيلندر ويلچر و تنهدر زمين بسكتبال، هر 

سيلندر به عنوان يك شكل هندسی تشكيل شده به وسيله بازيكن، ويلچرش با تمامی چرخ ها شامل چرخ )هاي(  توجه:

 كوچك جلو در تماس با زمين بازي تعريف می شود. 

 اين اصل از فضاي روي كف زمين كه توسط ويلچر اشغال شده و نيز فضاي هوايی باالي تنه و ويلچر ورزشكار حمايت 

 د. كنمی 

و برخورد بدن يا ويلچر با يك بازيكن حريفی كه قبال حالت  كندبه محض اين كه بازيكن حالت عمودي سيلندر خود را ترک 

گيرد، بازيكنی كه حالت عمودي )سيلندر( خود را ترک كرده، مسئول بروز اين عمودي )سيلندر( خود را شكل داده، صورت 

 برخورد می باشد.  

 و در داخل سيلندر خود می باشد نبايد جريمه شود. دهباالي سر خود قرار دا بازيكن مدافع كه دستهايش را در

  كند: برخورد بازيكن مهاجم نبايد با بازيكن مدافع كه وضعيت دفاع قانونی را دارد

 .با استفاده از دستها كه فضاي بيشتري را بوجود آورد 

  انجام گيرد. برخورد بعد از شوت در حين ياباز كردن پاها يا بازوها كه با 

 

 

 وضعيت دفاع قانوني   3-33

 بازيكن مدافع زمانی وضعيت دفاع قانونی را بوجود می آورد كه:

 مسير حريف را پوشش بدهد يا 
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  تا از برخورد جلوگيري  به گونه اي كه زمان الزم را به مهاجم بدهداو وضعيت دفاع را در مسير حريف بوجود می آورد

 د.كن

 مسير بازيكن جهت حركت بازيكن می باشد. 

 قرار دارد.امتداد چرخهاي ويلچر از طرفين  فرضی است كه در مسير بازيكن به همان عرض دو خط موازي  

لی مرجع می باشد. اين تعريف، چرخ ها موازي از طرفين صندلی ويلچر امتداد می يابد، كه براي داوران نقطه عمتوجه: دو خط 

 و خود بازيكن را نيز شامل می شود.

به گونه اي قرار دهد كه كل اين  براي پوشش دادن مسير حريف، بازيكن بايد وضعيت ويلچر خود را در عرض مسير حريف

  عرض را پوشش دهد.

 ازيكن نمی تواند ويلچر خود را بين چرخهاي عقب ويلچر حريف قرار دهد.ب

كه بدن و ويلچر او قرار دارد. بازيكن  قابل اجراست اما در داخل سيلندر وضعيت دفاع قانونی بازيكن در فضاي باالي بازيكن نيز

 نگهدارد. ر فضاي باالي سر خودفرضی د ميتواند دستها خود را باالي سر خود باال ببرد ولی بايد در داخل سيلندر

 دفاع از بازيكني كه توپ در اختيار دارد.  2-33

ايستاده يا  بتواند بدهد تا به او اجتناب از برخورد برايو زمان كافی  ضافحركت مهاجم قرار می گيرد، بايد  بازيكنی كه در مسير

 تغيير مسير بدهد.

  د.نيصرفنظر ك انی براي هيچ يك از بازيكنان ندارد،هيچ سود و يا زيكوچك يا تصادفی كه  هايبرخورداز 

  اجتناب از برخورد زمان و فاصله كافی را به او بدهد. برايبازيكنی كه مسير حريف را پوشش ميدهد بايد 

بازيكن با توپ در حال حركت يا  ايستاده بايد  انجام می دهد، مسير حركت مهاجميك دفاع قانونی در  مدافعبازيكن هرگاه 

 انتظار دفاع را داشته و آماده توقف و يا تغيير مسير باشد. 

  بازيكن مدافع بايد وضعيت دفاع قانونی را بدون اين كه باعث برخورد قبل از قرار گرفتن در اين حالت شود، به وجود

 آورد.

  بدين معنی كه او  ،دكنوضعيت را حفظ  اين را بوجود می آورد بايدموقعی كه بازيكن مدافع وضعيت دفاع قانونی خود

به طور غير قانونی ويلچر خود را حركت دهد تا مانع يا ويلچر بيرون آورده و  سيلندر نبايد دست يا بازوي خود را از

 عبور بازيكن حريف با توپ شود. 

 قرار دهند: مد نظريد اصول زير را شارژ، داوران با يا به هنگام قضاوت در مورد وضعيت بالک       
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  بوجود آورد:  زيربازيكن مدافع اول بايد وضعيت دفاع قانونی خود را با هر يك از اشكال 

 پوشش دادن مسير حريف يا 

  .به سبوجود آوردن وضعيت دفاعی در مسير حريف، به طوري كه به بازيكن حريف، زمان پرهيز از برخورد داده شود(

 مراجعه شود( 33-2-2-4، 33-8-33،4-7-0ماده هاي 

  بازيكن مدافع بدون حركت بماند يا بطرف جلو يا عقب حركت كند تا وضعيت دفاع قانونی خود را حفظ نمايد، به ويژه

 اين كه مسير حركت بازيكن حريف را كه قصد حركت به طرف جلو را دارد، پوشش دهد.

 هاجم زودتر از او اشغال كند. در صورتی كه مدافع به طور قانونی، مسير مدافع بايد نقطه مورد نظر را براي دفاع از م

 حركت مهاجم را پوشش دهد، اين بدان معناست كه او قبل از مهاجم نقطه مورد نظر را اشغال كرده است. 

 «توپ خواهد بود مهاجم باعامل برخورد اگر سه مورد فوق اتفاق افتد، »

 وپ در اختيار ندارددفاع در مقابل بازيكني كه ت  5-33

 زمين نقطه از و در هر  ردهبازيكنی كه توپ در اختيار ندارد می تواند هر زمان آزادانه به هر قسمت از زمين بازي حركت ك

 قبال توسط بازيكن ديگري اشغال نشده باشد.  فضامشروط بر اين كه آن  كند گيري جاي

 نقطه قرار بگيرد. آن بازيكن بايد زودتر از حريف درگيري قانونی نزديك حريف،  در صورت گرفتن يك جاي 

  قرار بگيرد، بازيكن مدافع در صورتی می تواند داراي يك  قبل از مهاجم در نقطه مورد نظربازيكن مدافع بايد 

 گيري قانونی باشد كه زودتر از بازيكن حريف كه كنترل توپ را ندارد، به آن نقطه برسد. جاي

حركت او شود.  باز كردن دستهاي خود در مسير حريف مانعبا وضعيت دفاع قانونی را دارد، نمی تواند  كه بازيكن مدافع زمانی

در همان مكان خود چرخيده يا دستهايش را جلو بدن خود قرار دهد يا ويلچر خود را  گیاز آسيب ديدولی او ميتواند براي پرهيز 

در مسير مهاجم به طور قابل توجه تغيير موقعيت خود را نظر داور،  ندن ويلچرش، بنا بهبچرخاند مشروط بر اين كه در چرخا

 ندهد.

 زمانی كه بازيكن مدافع وضعيت دفاع قانونی را به خود می گيرد:

  او می تواند ثابت بوده يا در عرض يا دور از بازيكن حريف براي نگهداشتن وضعيت دفاع قانونی خود در مقابل بازيكن

 .كند حريف حركت

 تواند به طرف حريف نيز حركت كند ولی در صورت برخورد عامل برخورد خواهد بود. او می 
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بازيكن مدافعی كه در طول صندلی خود در منطقه ترمز حريف كه كنترل توپ را در اختيار ندارد ثابت باشد و بخواهد به منطقه 

 بدهد.ترمز حريف حركت كند بايد به حريف زمان و فاصله براي اجتناب از برخورد را 

 حركت حريفمسير  قطع  6-33

هنگامی كه دو بازيكن به صورت موازي )به يك سمت( در حال حركت هستند و در اين حال، يكی از آن دو تغيير مسير داده و 

 مسير حركت حريف را قطع كند و يا مسير او را سد كند و يا پوشش دهد.

در مسير حريف قرار گيرند بشرط اينكه وضعيت زير  كه در حال حركت است چه با توپ و يا بدون توپ می تواند قانوناً  یبازيكن

 را رعايت كنند:

  محور چرخ عقب بازيكنی كه مسير را می بندد می بايست قبل از جلوترين قسمت ويلچر حريف ديده شود. اين

جلوترين قسمت در ويلچرهاي داراي طراحی مخصوص در قسمت جلو جلوترين قسمت می تواند يا تكيه گاه پا يا 

 )داراي برآمدگی در قسمت جلو ويلچر( باشد.  

 .بازيكنی كه مسير را می بندد بايد فاصله الزم را به حريف بدهد تا از برخورد ممانعت بعمل آيد 

 ن برخورد، بازيكن حريف خواهد بود.در صورت برخورد، مسئول اي ببندد،اگر بازيكنی به طور قانونی مسير حريف را 

 عبور غير قانونی از مسير، يك برخورد فردي است كه زمانی رخ می دهد كه يك بازيكن با توپ يا بدون توپ، تغيير جهت 

 می دهد و تالش می كند از مسير حركت بازيكن حريف، بدون اجازه دادن به حريف براي توقف يا تغيير جهت، عبور نمايد.

 له و زمانعناصر فاص 7-33

 توقف فوري با ويلچر غير ممكن است. 

بازيكن در حالت حركت كه در جلو حريف متوقف می شود بايستی فاصله كافی بين ويلچر خود و حريف را رعايت كند بعلت 

 بدون اينكه برخوردي صورت گيرد. و يا اينكه تغيير مسير دهدد ت داشته باشد ترمز كرده متوقف شواينكه حريف فرص

برخورد جزئی را می توان تصادفی )اتفاقی( تلقی كرد در صورتی كه يك بازيكن تالش كند كه ترمز بگيرد يا مسير ويلچر خود 

 را عوض نمايد. 

 دارد. بستگی براي توقف به سرعت ويلچر مورد نيازفاصله 

 قانوني و غيرقانوني  -اسكرين كردن  8-33

ازيكن تالش می كند باعث تاخير در رسيدن حريف كه كنترل توپ را در اختيار اسكرين كردن زمانی اتفاق می افتد كه يك ب

 .شوددارد به وضعيت دلخواه 
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 موقعی اتفاق می افتد كه بازيكنی كه حريف را اسكرين می كند: اسكرين قانوني

 به هنگام برخورد )در داخل سيلندر خود( ثابت باشد. 

 زمين بازي داشته باشد. درگيري قانونی را  يك جاي 

  اگر اسكرين در داخل ميدان ديد يك بازيكن حريف ثابت يا بدون حركت )در قسمت جلو يا كنار( باشد، بازيكن

دهد، مشروط بر اين كه اي كه تمايل دارد نزديك به حريف انجام اسكرين كننده می تواند اسكرين را تا اندازه 

 برخوردي صورت نگيرد.

  از ميدان ديد يك بازيكن حريف ثابت يا بدون حركت )در قسمت جلو يا كنار( باشد، بازيكن اسكرين اگر اسكرين خارج

 جزئیكننده می تواند اسكرين را تا اندازه اي كه تمايل دارد نزديك به حريف تشكيل دهد، مشروط بر اين كه برخورد 

 صورت گيرد.

 بايد اعمال گردد. بازيكن اسكرين كننده بايد يا مسير  اگر بازيكن حريف در حال حركت باشد، عناصر زمان و فاصله

بازيكن اسكرين شونده را پوشش دهد يا به اندازه كافی فضا در نظر بگيرد كه بازيكن اسكرين شونده قادر به جلوگيري 

 از اسكرين از طريق توقف يا تغيير جهت باشد. 

 اسكرين كننده است.ورد با بازيكن بازيكنی كه به طور قانونی اسكرين می شود، مسئول هرگونه برخ  

 موقعی اتفاق می افتد كه بازيكنی كه حريف را اسكرين می كند: اسكرين غير قانوني

  .در زمان برخورد، بازيكن در حركت باشد 

 .به عناصر زمان و فاصله يك بازيكن حريف در حال حركت، در زمان برخورد، توجه نكند 

 .نتواند مسير حريف را پوشش دهد 

 

 شارژ كردن 9-33

ويلچر  سمتشارژ كردن يك برخورد فردي غير قانونی، با توپ يا بدون توپ است كه به صورت هل دادن يا حركت كردن به 

 بازيكن حريف انجام می گيرد. 

 )سد كردن( بالك كردن  01-33

 بالک كردن يك برخورد فردي غير قانونی است كه مانع حركت بازيكن حريف با يا بدون توپ می شود. 
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د، در صورتی كه برخورد وي با حريف زمانی صورت گيرد كه وي در حال حركت و كنكنی كه تالش به اسكرين كردن می يباز

 شده است.  )سد( مرتكب خطاي بالک او در اين صورت باشد،حال فاصله گرفتن از او وي در يا  بوده وحريف ثابت 

بدهد، اصوال او مسئول هرگونه برخورد است، مگر تغيير محل  مهاجمبا تغيير محل  اگر مدافع توجهی به توپ نداشته باشد و

  آنكه عوامل ديگري در برخورد دخيل باشند.

بازيكن اسكرين  يا نگه داشتن يا شارژ كردن طور عمد،به  هل دادنمواردي همچون  عوامل ديگر دخيل در برخورد ممكن است

 د.را شامل شوده ونش

ی كه بازيكن هنگاماما  ،دباز كنبازو )ها( يا آرنج )ها(ي خود را خارج از سيلندرش  براي جاي گيري در زمين، بازيكن می تواند

حركت دهد. اگر بازوها يا  اخل سيلندر خوداو مجاز است دست هاي خود را فقط در د ،كندحريف تالش می كند از كنار وي عبور

 آرنج ها خارج از سيلندر باشند و برخورد صورت گيرد، اين يك حركت بالک كردن يا گرفتن است. 

 

 تماس با حريف توسط دست  يا بازو  00-33

 خطا نيست.تماس يا برخورد  با دست بازيكن حريف، به خودي خود لزوما 

عادالنه را به دست آورده يا خير. اگر اين برتري ناا بازيكنی كه باعث اين تماس شده، يك داوران بايد تشخيص دهند كه آي

 ، يك خطا به حساب می آيد. كندبرخورد توسط بازيكن به هر طريقی آزادي حركت حريف را محدود

دست ها يا بازوهايش  از و دهبواستفاده غير قانونی از دست ها يا باز كردن بازوها زمانی است كه بازيكن مدافع در حالت دفاع 

 تا مانع حركت وي شود.  استفاده می كندتماس با بازيكن حريف داراي توپ يا بدون توپ  براي ايجاد

 . خطا محسوب شده و ممكن است بازي را به خشونت بكشدبدون توپ  يابا توپ و مهاجمتكرار زياد اين تماس دست با 

 دارد، انجام اعمال زير خطا خواهد بود :براي بازيكن مهاجم كه توپ در اختيار 

 زو دور  بازيكن مدافع براي ايجاد يك موقعيت برترحلقه كردن دست يا با. 

  براي به وجود آوردن فضاي بيشتر بين و يا هل دادن براي دور كردن بازيكن مدافع كه تالش براي گرفتن توپ

 خودش و بازيكن مدافع.

 ا دستان باز شده، تا حريف نتواند كنترل توپ را در دست گيرد.زمان دريبل كردن استفاده از بازو ي 

 برسد:  زير، خطا محسوب می شود اگر بخواهد به نتايج بدون توپ هاجمهل دادن براي يك بازيكن م

  د.كنتا بتواند راحت توپ را دريافت 
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 از رسيدن بازيكن مدافع به توپ شود مانع. 

 ود آورد.خود و بازيكن مدافع بوج ينفضاي بيشتري ب 

 

 دفاع غير قانوني از پشت 04-33

اين موضوع  بازيكن مدافع.با حريف يا ويلچر وي توسط  از پشت دفاع غير قانونی از پشت عبارت است از يك برخورد فردي

 برخورد وي با حريف يا ويلچر وي از پشت نمی باشد.  توجيه كنندهاست،  از حريفتوپ گرفتنكه بازيكن مدافع در تالش براي 

 

 نگه داشتن   03-33

كه باعث تداخل در آزادي حركت وي يا ويلچرش می شود. اين  است نگه داشتن يك برخورد فردي غير قانونی با حريف

 تواند با هر بخش از بدن يا ويلچر صورت گيرد. برخورد )نگه داشتن( می

 

 هل دادن  02-33

هل دادن يك برخورد فردي غيرقانونی با هر بخش از بدن يا ويلچر است كه در آن يك بازيكن با قدرت حركت می كند يا 

 يا بدون توپ را حركت دهد. با توپ وتالش می كند كه يك بازيكن حريف 

 

 خطاي شخصي 32ماده 

 تعريف  0-32

( كه در زمان زنده يا مرده بودن دشونيز شامل می  را ويلچر كهخطاي شخصی عبارت است از  برخورد با بازيكن حريف ) 0-0-32

 توپ اتفاق بيافتد. 

بازيكن نبايد با باز كردن دست ها، بازو، شانه، آرنج خود و نه با خم كردن بدنش به يك حالت غير نرمال )خارج از سيلندر خود( 

 كت وي شود و نبايد به صورت خشن بازي كند.يا مانع حر و دكند، هل دهد، شارژ كنبازيكن حريف را نگه دارد، بالک 

 

 جريمه 4-32

 د. شو المبازيكن خاطی اععليه خطاي فردي بايد 
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 روي بازيكن در حال شوت نباشد:اگر خطا  0-4-32

 از نزديكترين نقطه محل خطا داده خواهد شد . مجدد از بيرون خط به تيم مقابل توپ براي شروع 

   عمل خواهد شد 20اگر تيم خطا كننده در وضعيت محدوده خطاي تيمی قرار گرفته باشد برابر ماده. 

شرح زير خواهد ه ب به تيم حريف هاي پنالتی واگذاري تعداد پرتاپ ،اگر خطا روي بازيكن در حال شوت انجام گيرد 4-4-32

 بود.

  خواهد شد. نيز به مهاجم دادهگل قبول بوده و يك پرتاپ پنالتی اضافه  گل شود،اگر شوت 

  خواهد شد. دادهاگر شوت انجام شده از منطقه دو امتيازي و ناموفق بوده دو پرتاپ پنالتی 

 خواهد شد. داده، سه پرتاپ پنالتی  هاگر شوت انجام شده از منطقه  سه امتيازي و ناموفق بود 

  خطايی انجام گيرد  ،ثانيه 42يا بازي و يا بوق دستگاه  ارتركودرصورتی كه توپ  در دست بازيكن باشد و همزمان با بوق پايان

 خواهد شد. دادهو سپس توپ رها شده و گل شود گل قبول نبوده ولی دو يا سه پرتاپ پنالتی 

 

 خطاي طرفين )دوبل(  35ماده 

 تعريف 0-35

 تقريبا در يك زمان روي همديگر مرتكب خطا شوند.  خطاي طرفين وضعيتی است كه دو بازيكن حريف 0-0-35

 

 جريمه  4-35

نخواهد شد و بازي  به هيچ يك از تيم ها دادهخاطی اعالم و هيچگونه پرتاپ پنالتی  بازيكنانخطاي شخصی براي هر كدام از 

 شود:می  شرح ذيل دنباله ب

 اگر تقريبا همزمان با خطا

 ي شروع مجدد بازي به تيمی كه گل خورده از پشت خط انتهايی واگذار توپ برا ،ضمن قبول گل ،گل به ثمر رسد

 گردد. می

 از بيرون خط اوت از نزديكترين محل تيم و به همان براي شروع مجدد  اگر كنترل توپ را تيمی در اختيار داشت توپ

 خطا واگذار خواهد شد.
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 طرفين بوجود آمده و براي شروع مجدد از الن اگر هيچكدام از تيمها كنترل توپ را در اختيار نداشتند، وضعيت بي

 مالكيت نوبتی استفاده خواهد شد. 

 يخطاي فن  36ماده 

 نحوه اعمال قانون  0-36

داوران، داوران  با مستقر در نيمكت تيم كادر فنیكامل و صادقانه بازيكنان و رفتار صحيح بازي در نتيجه همكاري  0-0-32

 آيد. در صورت حضور بوجود می ناظر فنی مسابقاتميز و 

براي پيروزي خواهد داشت ولی اين نبايد خارج از روح و منش قهرمانی و بازي  هر تيم بهترين تالش خود را  4-0-32

 جوانمردانه باشد.

هرگونه عدم همكاري يا عدم رعايت و تبعيت از روح و هدف اين قوانين به صورت عمدي و مكرر، بايد به عنوان  3-0-32

 يك خطاي فنی تلقی گردد. 

هاي بسيار كوچك كه  از اخطار يا حتی گذشت از تخطی خطاي فنیداوران می توانند براي اعالم نكردن احتمالی  2-0-32

 ، استفاده نمايند مگر اينكه همان تخطی كوچك پس از اخطار تكرار گردد.واقعا تصادفی و غير عمدي بوده

اعالم شود و جريمه آن  خطاي فنیبازي بايد متوقف شده و  ،اگر تخطی فنی بعد از زنده شدن توپ مشخص گردد 5-0-32

باز  ،افتد كه بازي متوقف استهمانند اينكه در همان زمان اعالم شده اعمال  خواهد شد. حتی اگر در  تايم استراحت اتفاق  بي

  .هم قابل اجرا خواهد بود

 خشونت 4-36

وجود آيد، كه ه بآميز و بازي جوانمردانه ممكن است در طول بازي عمل خشونت  ريورزشكابا توجه به روح و روحيه  0-4-32

 چنين مواردي بايد فورا توسط داوران و در صورت نياز توسط نيروي انتظامی حاضر متوقف گردد. در در اين صورت، 

ذخيره، بازيكنان اخراجی، مربيان، كمك مربيان و يا همراهان عمل خشونت در داخل زمين  بازيكناناگر زمانی بين  4-4-32

 هر چه كه الزم است بايد انجام دهند. داوران براي متوقف كردن اين عمل ،بازي يا مجاور آن اتفاق بيافتد

داوران بايستی او را سريعا اخراج  ،چنانچه هر كدام از افراد فوق الذكر مقصر باشند كه به طرف حريف حمله ور شدند 3-4-32

 شود . ارائهو پس از اتمام بازي گزارشی از اين حادثه به كميته برگزاري  كرده

چنانچه تماشاچيان براي  .شوند رخواست داور براي متوقف نمودن مورد وارد زمين مینيروي انتظامی فقط در صورت د 2-4-32

 وظيفه نيروي انتظامی است كه از تيمها و داوران حمايت كنند. ،ل خشونت وارد زمين شونداعما
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 مسابقاتبرگزاري ها و .... زير نظر كميته  كن و ورودي ها و خروجی تمامی محوطه هاي ديگرمانند راهرو، اتاق رخت  5-4-32

 و نيروي انتظامی حاضر در سالن مسابقه می باشد.

. باعث خسارت وسايل و تجهيزات شود تيم كادر فنی يكيا  بازيكنانفيزيكی داوران نبايد اجازه دهند برخوردهاي  2-4-32

ر عمل سريعا به مربی تيم خاطی اخطار داده شده و در صورت تكرا ،چنانچه چنين رفتاري توسط داوران مشاهده شد

 شد. خواهد خطاي فنی به فرد )افراد( خاطی داده

 تعريف 3-36

 :ستنيزير خطاي غير برخوردي يك بازيكن با ماهيت رفتاري شامل، اما محدود به موارد  0-3-32

 بی توجهی به اخطار  داوران. 

  ،تيم. فنی كادرمسابقه، داوران ميز يا  ناظر فنیتماس )لمس نمودن( همراه با بی احترامی با داوران 

 داوران ميز و تيم حريفد بانه با داوران ، ناظر فنی، كالس بند، ارتباط همراه با بی احترامی يا بی ا. 

  به منظور حمله ور شدن يا تحريك كردن تماشاچيان اشاره بدنیاستفاده از زبان يا. 

 .حركت دادن دست در جلوي چشمان بازيكن حريف براي محدود كردن ديد او 

  پيچ دادن( بيش از حد آرنج هاچرخاندن( 

  تاخير در بازي از طريق تماس عمدي با توپ پس از اين كه توپ از ميان سبد عبور كرده يا از طريق جلوگيري كردن از

 پاس شروع مجدد.

 .به زمين زدن تعمدي خود براي فريب داور 

 .ترک زمين بدون دليل 

 ادالنهبلند كردن پاها از روي تكيه گاه براي كسب برتري ناع. 

 ناعادالنه يا براي هدايت ويلچر برتري استفاده از هر قسمت اندام تحتانی براي دريافت. 

  بلند شدن 

بند و داوران  تيم از طريق ارتباط و تماس همراه با بی احترامی با داوران ، ناظر فنی، كالس كادر فنی خطاي فنی  4-3-32

 با ماهيت تخطی از دستورالعمل يا رويه اداري برابر روش اجرايی اعالم خواهد شد. تخلفیميز يا حريف يا هرگونه 

 شود از ادامه بازي منع می شود.   ي فنیخطا باردو مرتكب بازيكنی كه   3-3-32

 بايد از مسابقه اخراج گردد: زيرمربی در موارد  2-3-32
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 ( در صورتی كه وي مرتكب دو خطاي فنیCبه دليل رفتار فردي ) .غير ورزشی خود شود 

 ( در صورتی كه وي مرتكب سه خطاي فنی، كه يا تمامی اين سه خطا از نوعB(  يا يكی از آن ها از نوع )C ،باشد )

نيمكت تيم )كمك مربی، بازيكنان ذخيره، بازيكن  ساير پرسنل مستقر در كه اين خطاها به دليل رفتار غير ورزشی

 اخراجی، يا همراه تيم( باشد.

از مسابقه اخراج گردد، اين خطاي فنی وي بايد به عنوان تنها خطايی باشد  38-3-3اگر يك مربی بر اساس ماده  5-3-32

 او منظور نخواهد شد.كه مورد جريمه قرار می گيرد و هيچ جريمه ديگري براي 

خطاي فنی همچنين ممكن است در نتيجه يك درخواست از سوي مربی براي كنترل ويلچر يك بازيكن تيم حريف  2-3-32

 ديسكاليفه 38-0-3داور تشخيص دهد كه ويلچر آن ورزشكار غير قانونی است، آن بازيكن بر اساس قانون سر باشد. اگر 

ر اين صورت مربی درخواست كننده كنترل ويلچر يك داور تشخيص دهد كه ويلچر وي قانونی است، دسر خواهد شد. اگر 

 .دريافت خواهد كرد( Cخطاي فنی  )

 جريمه  2-36

 اگر خطاي فنی صورت گيرد:  0-2-32

 بازيكن صورت گيرد، بايد براي وي به عنوان خطاي بازيكن مدنظر و اعمال شود و به عنوان  اگر اين خطا توسط

 خطاي آن تيم محسوب گردد.

  صورت گيرد، بايد يك خطاي فنی براي مربی منظور شده و نبايد به  پرسنل مستقر در نيمكت تيماگر اين خطا توسط

 عنوان خطاي آن تيم لحاظ گردد. 

 دنبال آن: بهپرتاب آزاد به حريف واگذار شده و  يك  4-2-32

 گردد يك مالكيت توپ از پشت خط مركزي روبروي ميز منشی واگذار می. 

  اول صورت می گيرد كوارتردر دايره مركزي براي شروع فين طراليك بين. 

 خطاي غير ورزشي    37ماده 

 تعريف  0-37

 خطاي غير ورزشی برخورد بازيكنی است كه بنا به قضاوت داور در موارد زير گرفته شده است: 0-0-37

  نباشد.قانونی براي بازي مستقيم با توپ در چارچوب روح و محتواي اين قوانين بازيكن تالش 

  با توپ مالكيتبرخورد مفرط و خشن از سوي بازيكن در زمان 
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  اگر بازيكن مدافع با برخورد شديد از پشت و يا كنار باعث توقف و يا ترمز سريع مهاجم شود و در اين شرايط هيچ

 بازيكنی بين اين بازيكن و سبد تيم حريف نباشد، خطاي غير ورزشی محسوب می شود. 

  ی زمان  ،اضافه وقتهايوارتر چهارم و يا در هر يك از كآخر دقيقه  4بازيكن مهاجم در اگر برخورد بازيكن مدافع روي

و وي سعی بازيكن می باشد دستان داوران و يا توپ هنوز در  ،براي شروع مجددبه خارج زمين رفته است و كه توپ 

    سوب می شود. خطاي غير ورزشی مح نمايد، از پرتاب توپ ممانعت در 

)غير ورزشی(  داور بايد خطاهاي غير ورزشی را به طور جدي و مستمر در طول بازي تفسير نمايد و در خصوص عمل 4-0-37

 قضاوت كند.

 جريمه  4-37

 خطاي غير ورزشی بايد براي بازيكن خاطی اعالم شود.  0-4-37  

 خطا شده واگذار خواهد شد و سپس:هاي آزاد به بازيكنی كه روي او  پرتاب يا پرتاب 4-4-37

 شود. مالكيت توپ براي شروع مجدد از پشت خط مركزي و كناري در طرف مقابل ميز منشی انجام می 

 .براي آغاز كوارتر اول بازي بين الطرفين انجام می شود 

 اعطاء پرتاب هاي آزاد به شرح زير خواهد بود :

 اب نيست، انجام شود، دو پرتاب آزاد به او داده می شود. اگر خطا روي بازيكنی كه در حال انجام عمل پرت 

  اگر خطا روي بازيكنی كه در حال شوت است انجام شود و توپ او گل شود، گل مورد قبول بوده و يك پرتاب پنالتی

 گردد. اضافی نيز به او واگذار می

  سه پرتاب پنالتی واگذار خواهد شد.اگر خطا روي بازيكنی كه در حال شوت است انجام شود و توپ گل نشود، دو يا 

 در صورتی كه ورزشكار مرتكب دو خطاي غير ورزشی شود، بايد از مسابقه اخراج شود. 3-4-37

اخراج شود، آن خطاي غير ورزشی بايد تنها خطايی باشد كه آن بازيكن به وسيله  37-4-3اگر بازيكن بر اساس ماده  2-4-37

 يگري براي وي اعمال گردد.شود و نبايد جريمه د آن جريمه می

 

 

 خطاي ديسكاليفه   38ماده 

 تعريف  0-38
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 خطاي ديسكاليفه به هرگونه انجام رفتار غير ورزشی از سوي بازيكن و يا پرسنل حاضر بر روي نيمكت اطالق   0-0-38

 می شود. 

مربی كه مرتكب خطاي ديسكاليفه شده است بايد با دستيار خود كه نامش در جدول بازي آمده است تعويض شود.  4-0-38

 تعويض می شود.   (CAPدستيار مربی ذكر نشده باشد، وي با كاپيتان تيم )نام چنانچه در جدول بازي 

، مسئول بازي قبل از آغاز مسابقات كنترل الزم را 3.0 براي كمك به تيم در راستاي تائيد تجهيزات با قوانين ماده 3-0-38

ويلچري در زمان ورود به زمين، رعايت الزامات فنی ويلچر بر عهده بازيكن می باشد. دستكاري  3.0انجام می دهد. طبق ماده 

توانند كنترل مستقيم  كه حائز شرايط قانونی نيست به منزله رفتار غير ورزشی خواهد بود. مسئولين در زمان برگزاري بازي می

 بر روي ويلچرها داشته باشند. هر وسيله اي كه دستكاري شده است بايد از بازي خارج شود. بازيكنان مسئول تجهيزات خود 

می باشند و انجام هرگونه تغييرات در وسايل به منزله كار عمدي براي برتري جويی ناجوانمردانه تلقی می شود. بازيكن با 

 تروبرو خواهد شد. چنانچه بازيكنی در يك تورنمنت مرتكب دو مرتبه دستكاري در وسايل شود از كل مسابقا خطاي ديسكاليفه

 حذف خواهد شد.    

 جريمه  -4-38

 ديسكاليفه براي فرد خاطی بايد اعالم گردد.خطاي  0-4-38

بايد به اتاق رختكن تيم خود رفته و در هر زمانی كه بازيكن خاطی بر طبق مفاد مربوط به اين قوانين اخراج گردد،  4-4-38

 خالل بازي آن جا بماند يا در صورت تمايل سالن بازي را ترک كند.

 گردد: پرتاب هاي آزاد به صورت زير به حريف واگذار می 3-4-38

 .در صورت عدم برخورد، هر بازيكن به دلخواه می تواند پرتاب هاي آزاد را انجام دهد 

  انجام شده باشد، همان بازيكن كه برخورد با او صورت گرفته می تواند پرتاب انجام دهد.در صورتی كه برخورد 

 و به دنبال آن:

 .يك مالكيت توپ براي شروع مجدد از بيرون خط مركزي و كناري در طرف مقابل ميز منشی واگذار می گردد 

 گيرد. يك بين الطرفين در دايره مركزي براي شروع  كوارتر اول صورت می 

 تعداد اعطاء پرتاب هاي آزاد به شرح زير است: 2-4-38

  گردد. واگذار می پنالتیاعالم شود دو پرتاب  خطاي فنیاگر اين خطا روي بازيكنی كه در حال شوت نيست يا 

  .اگر خطا روي بازيكنی انجام شود كه در حال شوت نيست دو پرتاب واگذار می شود 
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  نجام شده و توپ گل شده باشد، گل قبول خواهد بود  و يك پرتاب آزاد اضافه اگر اين خطا روي بازيكن در حال شوت ا

 واگذار خواهد شد.

  واگذار خواهد شد. پنالتیاگر اين خطا روي بازيكن در حال شوت انجام شود و توپ گل نشود، دو و يا سه پرتاب 

 نزاع )درگيري( 39ماده 

 تعريف  0-39

 است.  (پرسنل مستقر در نيمكت تيم، بازيكنان)بازيكن حريف چند نزاع كردن يك برخورد فيزيكی بين دو يا 

كه محل نيمكت را براي شركت در نزاع و تشديد آن ترک نمايند قابل اجرا  پرسنل مستقر در نيمكت تيماين ماده فقط در مورد 

 . خواهد بود

 قانون 4-39

ذخيره ها، بازيكنان اخراجی يا همراهان تيم كه محل نيمكت را در خالل يك نزاع يا در خالل هر موقعيتی كه ممكن  0-4-39

 ند، بايد از مسابقه اخراج شوند.كناست منجر به يك نزاع شود، ترک 

براي آرام كردن وضعيت  فقط مربی يا كمك مربی مجاز است محل نيمكت را موقع نزاع ترک و بعنوان كمك به داور 4-4-39

 ند.شودر اين وضعيت آنها نبايد از مسابقه اخراج  .وارد زمين شود

و وارد زمين شود و كمكی هم در رابطه با نزاع به داور نكنند  كرده اگر يك مربی يا كمك مربی محل نيمكت را ترک 3-4-39

 بايد از مسابقه اخراج شود.

 جريمه  3-39

خطاي كه به دليل ترک نيمكت از مسابقه اخراج می شود، يك ی پرسنل مستقر در نيمكت تيمصرف نظر از تعداد   0-3-39

 گردد. ( براي مربی اعالم و در جدول ثبت میB) فنی

هر دو تيم از مسابقه اخراج شوند و خطاي ديگري روي نداده باشد پرسنل مستقر در نيمكت اگر بر اساس اين ماده  4-3-39

 :دا شروع خواهد شدمجد زيربازي برابر شرح 

 موارد زير روي دهد:اگر در زمانی كه بازي بدليل نزاع متوقف شده است 

  گل قبول بوده و براي شروع مجدد توپ از زير حلقه پشت خط  شده باشد،اگر گلی همزمان با اين وضعيت وارد سبد

 .گل خورده آغاز خواهد شد ی كهانتهايی توسط تيم
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 يار داشته يا بازي را بايستی آن تيم شروع می كرد، توپ براي شروع مجدد به همان تيم از اگر تيمی كنترل توپ را در اخت

  .پشت خط مركزي رويروي ميز منشی واگذار خواهد شد

  وجود خواهد آمده بالطرفين چنانچه هيچ كدام از تيمها در چنين وضعيتی كنترل توپ را در اختيار نداشتند وضعيت بين. 

 .در جدول ثبت و جزو خطاي تيمی محسوب نخواهد شد B-8-3)اخراج از بازي( برابر ماده  فهديسكاليخطاي  3-3-39

تمامی جريمه هاي احتمالی عليه بازيكنان حاضر در زمين بازي كه در درگيري يا هرگونه شرايطی كه منجر به يك  2-3-39

 شد. خواهد رسيدگی 24درگيري می شود، بايد طبق ماده 

 

 كليقانون هفتم ـ اصول 

  ي شخصيپنج خطا  21ماده

 31ظرف مدت حداكثر زمين را  او می بايست توسط سر داور به او اطالع داده شده و  ،انجام دهدطا بازيكنی كه پنج خ 0-21

 ترک كند.ثانيه 

خطا توسط بازيكنی كه قبال مرتكب پنجمين خطاي خود شده به عنوان خطاي بازيكن اخراجی تلقی شده و اين خطا   4-21

 .جدول ثبت خواهد شدمربی وي در  به نام( Bتحت عنوان خطاي  )

 

 خطاي تيمي ـ جريمه  20ماده

 تعريف  0-20

خطاي تيمی به خطاي فردي، فنی، غير ورزشی و يا خطاي ديسكاليفه اي اطالق می شود كه از سوي بازيكن انجام  0-0-20

 انجام داده باشد. كوارتركه چهار خطا در هر گيردتيم  زمانی در وضعيت جريمه خطاي تيمی قرار می شده باشد. 

 در كوارترشود جزو خطاي تيمی  انجام می كوارتربين هر  ،در وقت استراحت بازيكنانتمامی خطاهايی كه توسط  4-0-20

 .دشخواهد محسوب هاي اضافی  بعدي يا وقت

 .چهارم  صورت گرفته است كوارتردر تمام خطاهاي انجام شده در وقت هاي اضافی مثل اين خواهد بود كه  3-0-20

 

 قانون  4-20
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روي  بازيكنانتمام خطاهاي بعدي انجام شده توسط  ،گيرد وقتی يك تيم در وضعيت جريمه خطاي تيمی قرار می 0-4-20

 ( جريمه خواهد شد.مالكيت توپ به جاي بازيكنی كه در حال انجام شوت نمی باشد، با دو پرتاب پنالتی )

به  پاس شروع مجددبايد به وسيله يك  را در اختيار دارد،مالكيت توپ زنده  ی كهفردي توسط يك بازيكن تيمخطاي  4-4-20

 حريف، جريمه شود.

 

 موقعيت هاي ويژه  24ماده

 تعريف 0-24

و يابازيكنی بيش از حد مجاز  .، خطاها يا تخلف هايی صورت بگيردكوارتريك  پايانكه همزمان با  هنگامی است موقعيت ويژه

  مرتكب خطا شود.

 

 دستورالعمل   4-24

 .گردد تمامی خطاها ثبت و جرايم مشخص می  0-4-24

 .ترتيب خطاهاي انجام شده  بايد مشخص گردد  4-4-24

هاي مقابل هم دارند و جرايم خطاهاي طرفين )خطاهاي دوبل( بايد به ترتيبی كه اعالم  تمامی جرايم مساوي كه تيم  3-4-24

 شود مثل اينست كه انجام نگرفته است. ردد. جرايم خطاهايی كه حذف میشده بودند، حذف گ

 حق مالكيت توپ به عنوان بخشی از آخرين جريمه، بايد هرگونه حق مالكيت قبلی توپ را لغو نمايد. 2-4-24

ي كنسل كردن ديگر آن جريمه برا ،زنده شد پاس شروع مجددپنالتی يا  پس از اولين و يا تك پرتابزمانی كه توپ  5-4-24

 هرگونه جريمه باقيمانده نمی تواند مورد استفاده قرار گيرد.

 قابل اجرا خواهد بود. و ساير جريمه هاي باقيمانده به ترتيب اعالم 2-4-24

بازي به شرح زير شروع مجدد  ،اگر بعد از حذف جرايم مساوي براي تيم ها جريمه اي براي اجرا باقی نمانده باشد 7-4-24

 :خواهد شد

 چنانچه در زمان وقوع اولين تخلف:

 و از پشت خط انتهائی بازي آغاز   شده گل خورده واگذار ی كهتوپ به تيم ،اگر همزمان توپ گل شود براي شروع مجدد

 .خواهد شد
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  براي شروع مجدد از بيرون خط اوت و  ،ويژه در اختيار داشته موقعيتاگر تيمی كنترل توپ را در زمان بوجود آمدن

 نزديكتر نقطه وقوع حادثه توپ به آن تيم واگذار می گردد.

 بازي مجدداً شروع می شودن طرفيالبين باشند، به وسيله  اگر هيچكدام از تيم ها كنترل توپ را در اختيار نداشته. 

 

 پرتاب هاي آزاد  23ماده

 تعريف  0-23

براي بازيكن كه براي بدست آوردن يك امتياز مستقيماً از پشت خط پنالتی كه در نيم دايره  پرتاب آزاد فرصتی است 0-0-23

 .، اقدام به شوت كندپنالتی توپ به وي واگذار می گردد

يا مالكيت توپ در نتيجه جريمه يك  سري پرتاب هاي پنالتی بدين صورت تعريف می شود كه شامل تمامی پرتابها و 4-0-23

 .نجام می شود، اخطا می باشد

 

 قانون 4-23

 د.شوواگذار می  به تيم حريف عنوان جريمهه پرتاب يا پرتاب هاي پنالتی ب ،زمانی كه خطاي شخصی اعالم می شود 0-4-23

 د پرتاب هاي پنالتی را انجام دهد.باي ،كه روي او خطا صورت گرفته یبازيكن 

  ها را انجام دهد. پرتاباگر درخواست تعويض آن بازيكن صورت گيرد، قبل از ترک زمين بايستی 

  جايگزين كند، بازيكن در صورتی كه به علت آسيب ديدگی يا به خاطر انجام پنجمين خطا و يا اخراج بايستی زمين را ترک

هر كدام از هم تيمی هاي او می تواند پرتاب پنالتی را انجام  ،چنانچه تعويض نداشته باشد .او پرتاب ها را انجام ميدهد

 دهد.

 هر كدام از بازيكنان تيم حريف می توانند پرتاب هاي پنالتی را انجام دهند. ،وقتی خطاي فنی اعالم می شود  4-4-23

 پرتاب كننده پنالتی بايد: 3-4-23

  چرخهاي جلو ميتواند جلوتر از  باشد. طوريكه هر دو چرخ بزرگ ويلچر پشت خط پنالتیه ب استقرار يابدپشت خط پنالتی

 .خط پنالتی قرار گيرد

 اشته باشد.وارد سبد شده و يا با حلقه تماس د به هر روشی ميتواند شوت را انجام دهد كه توپ از باالي حلقه 

  ثانيه توپ را از دست رها نمايد. 5وقتی داور توپ را براي پنالتی در اختيار او قرار داد در عرض 
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 يا وارد  و ا چرخهاي عقب روي خط پنالتی قرار گيردي و قسمتی از بدن ،نبايد قبل از ورود توپ به حلقه يا برخورد با آن

 شود. ثانيه 3منطقه 

 .براي انجام پرتاب نبايد عمل گول زدن انجام دهد 

در محل هاي مشخص شده بصورت يك در ميان با  ،گيرند بازيكنان اطراف منطقه پنالتی كه براي ريباند قرار می  2-4-23

 (7ند )شكل بگير احتساب تا يك متر عمق می توانند جا

 در حين انجام پرتاب آزاد اين بازيكنان نبايد:

 .در محلی كه به آنها تعلق ندارد جاي بگيرند 

 .قبل از اينكه توپ از دست بازيكن پرتاب كننده رها شود، محل خود را ترک يا وارد منطقه شوند 

  مزاحمت ايجاد كنند.بازيكنان حريف پرتاب كننده نبايد با حركات يا اعمال خود براي پرتاب كننده 

) چپ و راست( كه چرخهاي عقب  طوري مستقر می شوندنزديك خط انتهائی  اولين جايگاه ريبانددر بازيكن مدافع  5-4-23

 شده قرار گيرد.  مشخص نزديك خط انتهائی روي عالمت 

يين شده در جايگاه ريباند در مستقر در داالن پرتاب می تواند تا فاصله نصف عالمت تعچرخهاي عقب ويلچر ساير بازيكنان 

 راست و چپ قرار گيرد. اين محل شامل نقاط خنثی نيز می شود كه در داالن پرتاب با عالمت معين شده است.

 

 

 وضعيت قرار گرفتن در موقع پرتاب پنالتی -7شكل 

بايستی در ادامه خط پنالتی بيرون قوس سه  . آنهابايستند منطقهدر محل ريباند اطراف  مجاز نيستند ساير بازيكنان   2-4-23

 د.ننشو ثانيه 3امتيازي مستقر شده و قبل از برخود توپ به حلقه محل خود را ترک و وارد منطقه 
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 ادامه مالكيت توپديگر از پرتاب آزاد يا  )ستهاي( آزادي كه می بايست به وسيله يك ست )هاي( در خالل پرتاب   7-4-23

 يابد، تمامی بازيكنان بايد پشت خط پرتاب آزاد و پشت خط قوس سه امتيازي مستقر باشند. می

 تخلف محسوب مي شود. 23-4-7يا  23-4-6و  23-4-2و   23-4-3هر گونه تخطي از ماده هاي

 

 جريمه  3-23

ه دست آمده در اين پرتاب مورد اگر يك پرتاب آزاد با موفقيت انجام شود و پرتاب كننده مرتكب خطا شود، امتياز ب 0-3-23

 قبول نخواهد بود.

هر گونه خطاي بازيكن ديگر كه بالفاصله قبل ،يا تقريبا همزمان با، يا بعد از خطاي مرتكب شده توسط زننده پرتاب آزاد روي 

 )از آن صرف نظر شود(.  .بايد مد نظر قرار گيردنمی دهد، 

كناري امتداد خط پنالتی واگذار می گردد مگر اينكه پرتاب يا پرتابهاي  توپ براي شروع مجدد به تيم حريف از بيرون خط

 ديگري به دنبال باشد.

 زاد وارد سبد شود و تخلفی توسط هر كدام از ساير بازيكنان به غير از پرتاب كننده پنالتی صورت گيرد:آاگر پرتاب  4-3-23

 .امتياز بدست آمده قابل قبول خواهدبود 

 از تخلف ها صرفنظر می  شود. 

 به تيم حريف واگذار می گردد. عرضیبراي شروع مجدد از بيرون خط  ، توپپرتاب باشد تكدر صورتی كه پرتاب آخر يا 

 اگر پرتاب پنالتی ناموفق باشد و تخلف صورت گيرد: 3-3-23

  صورت گيرد، توپ  يا تك پرتاب آزاد پرتاب كننده پنالتی در پرتاب آخر هم تيميزننده پرتاب آزاد يا  اگر تخلف توسط

براي شروع مجدد از بيرون خط كناري امتداد خط پنالتی به حريف واگذار می گردد، مگر اينكه مالكيت توپ بعد از پرتاب 

 مشخص شده باشد.

  يك پرتاب جايگزين به پرتاب كننده واگذار می گردد. ،پرتاب كننده پنالتی صورت  گيرد تيم مقابلاگر تخلف توسط 

  طرفين دنبال خواهد شد.الصورت گيرد بازي با وضعيت بين  هر دو تيماگر تخلف توسط 

 

 تصحيح اشتباه   22ماده 

 تعريف  0-22
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 داوران می توانند در صورت بوجود آمدن شرايط زير اشتباهات خود را تصحيح نمايند:

 واگذار نمودن پرتاب غير قانونی. 

 .ندادن پرتاب آزاد كه حق قانونی آن تيم بوده است 

 اه در كنسل نمودن يا دادن  امتياز اضافی.اشتب  

 .داور اجازه دهد بازيكنی به اشتباه پشت خط پرتاب قرار گيرد  

 

 دستورالعمل كلي  4-22

مسابقه در صورت حضور، يا داوران ميز قبل از  ناظربراي آن كه اشتباهات فوق قابل اصالح باشند، بايد توسط داوران،  0-4-22

مورد تشخيص و  اشتباهزي( پس از اولين توپ مرده پس از شروع ساعت بازي بعد از بروز اشتباه، آن زنده شدن توپ )شروع با

 .تاييد قرار گيرد

 زيانداوران بايد بازي را سريعاً متوقف نمايند به طوري كه هيچكدام از تيم ها در وضعيت  ،به محض كشف اشتباه  4-4-22

 د. نقرار نگير

، يا فعاليت ديگري كه ممكن است پس از بروز اشتباه و زمان گذشته، امتياز به دست آمده، هشدهرگونه خطاي انجام  3-4-22

 آن صورت گرفته باشد، بايد معتبر باقی بماند. واصالح قبل از تاييد

به  پس از تصحيح اشتباه، بازي از همان نقطه اي كه براي اصالح اشتباه متوقف شده، ادامه خواهد يافت، مگر اين كه 2-4-22

گونه اي ديگر در اين قوانين مشخص شده باشد. توپ بايد به تيمی كه مالكيت توپ را از زمان توقف بازي براي اصالح اشتباه 

 در اختيار داشته، واگذار گردد.

 به محض اين كه اشتباهی كه هنوز قابل اصالح است شناسايی و تاييد شد، و: 5-4-22

  تا در اصالح اشتباه ، بايد دوباره به زمين بازي باز گردد، تعويض شده قانونی طور بهاگر بازيكن مرتبط با اصالح اشتباه

 .شدهوي بازيكن محسوب می اشتباه،  زمان كه درچرا د كنشركت 

پس از انجام اصالح، وي می تواند در بازي بماند مگر اين كه دوباره يك تعويض قانونی درخواست شده باشد و اين بازيكن 

 ترک نمايد. بخواهد زمين را

  اگر بازيكن فوق به دليل آسيب ديدگی، ارتكاب خطاي پنجم يا اخراج، تعويض شده باشد، جايگزين وي بايد در اصالح

 اشتباه شركت نمايد.
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 ، اصالح كرد.در برگه امتيازات سرداورامضاء اشتباهات قابل اصالح را نمی توان پس از   2-4-22

تباه در ثبت امتيازات توسط داور امتياز دهنده يا وقت نگهدار از جمله در زمينه امتياز، هرگونه اشداوران می توانند   7-4-22

 ند. كناز دست رفته، در هر زمانی قبل از امضاء برگه توسط سرداور، اصالح  زمان بازي كهتعداد خطاها، تعداد تايم اوت ها يا 

 

 دستورالعمل خاص 3-22

 قانونیاعطاي پرتاب )هاي( آزاد غير   0-3-22

 دوباره ادامه يابد: زيرپرتاب هاي آزاد ناشی از يك اشتباه بايد لغو شود و بازي به صورت 

  خط پرتاب آزاد  امتدادبه تيمی كه پرتاب آزاد آن لغو شده از  شروع مجدداگر ساعت بازي شروع نشده، توپ بايد براي

 ار شود.ذواگ

 : اگر ساعت بازي آغاز شده و 

 توپ و يا تيم دارنده حق مالكيت توپ در زمان شناسايی اشتباه، همان تيمی است كه كنترل توپ را  اگر تيم دارنده كنترل

 در زمان بروز اشتباه در اختيار داشته، يا

  هيچ يك از تيم ها كنترل توپ را در زمان شناسايی اشتباه در اختيار ندارند، توپ بايد به تيم داراي حق كنترل توپ در

 شود. زمان اشتباه واگذار

  اگر ساعت بازي آغاز شده و در زمان شناسايی و تاييد اشتباه، تيم دارنده كنترل توپ يا تيم داراي حق كنترل توپ، حريف

 انجام می گيرد.الطرفين تيمی است كه در زمان بروز اشتباه، كنترل توپ را داشته، در اين صورت يك بين 

 اه، يك خطاي پنالتی شامل پرتاب )هاي( آزاد داده شده، پرتاب هاي اگر ساعت بازي شروع شده و در زمان شناسايی اشتب

 آزاد بايد انجام گيردو توپ براي شروع بازي به تيمی كه مالكيت توپ را در زمان بروز اشتباه در اختيار داشته، واگذار گردد.

 آزاد قانونی: (هاي)عدم اعطاي پرتاب  4-3-22

 صورت نگرفته باشد، بازي بايد پس از اصالح اشتباه پس از هر پرتاب  اگر تغييري در مالكيت توپ از زمان بروز اشتباه

 .يابد ادامهنرمال  به طور آزاد

  از اين اشتباه بايد صرفنظر دواگذار شده و همان تيم توپ را گل كرده باش ديگر به اشتباه به تيم توپاگر مالكيت ،

 گردد.

 جهت انجام پرتاب آزاد.آزاد نيست  بازيكنی كه مجاز به انجام پرتاباجازه دادن به  3-3-22
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بايد لغو شده و توپ بايد براي شروع بازي از  پنالتی آزاد انجام شده و مالكيت توپ احتمالی پس از پرتابدر اين صورت پرتاب 

 دهاتفاق افتا خط پرتاب آزاد به تيم حريف واگذار شود، مگر اين كه جريمه هايی براي خطاهاي ديگر پشت خط اوت در امتداد

 .باشد

 

 داوران، داوران ميز، ناظرفني: وظایف و اختيارات - قانون هشتم

 داوران، داوران ميز و ناظر 25ماده 

 كمك  داوران شامل يك سر داور و يك يا دو داور می باشد. آنها توسط داوران ميز و ناظر در صورت حضور،سر   0-25

 می شوند.

 ثانيه می باشد. 42وقت نگهدار و مسئول داوران ميز شامل منشی،كمك منشی ،   4-25

او در زمان بازي نظارت بر داوران ميز، كنترل كارت شناسايی  صلیوظيفه ا. ناظر، بين منشی و وقت نگهدار می نشيند 3-25

اور بيشتر نمی باشد و كمك به سرد 02زمين بازي از  دربازيكنان و حصول اطمينان از اين كه مجموع امتياز بازيكنان يك تيم 

 و داوران در پيشبرد روان بازي ميباشد.

 د.نداوران تعيين شده  نبايد هيچگونه ارتباط يا  نسبتی با تيم هاي داخل زمين داشته باش 2-25

 داوران، داوران ميز و ناظر بايد بازي را برابر مقررات قضاوت نمايند و مجاز  به هيچ گونه تغييري در آن  نمی باشند.  5-25

 داوران شامل يك پيراهن داوري، شلوار بلند مشكی، جوراب و كفش مشكی بسكتبال خواهد بود.لباس   2-25

 داوران و داوران ميز بايد متحدالشكل لباس بپوشند. 7-25

 

 سرداور: وظايف و اختيارات - 26ماده  

 سرداور بايد:

 .بازديد و تائيد نمايد را گيردمی تمامی تجهيزات كه در بازي مورد استفاده قرار   0-22

 ثانيه و كورنومتر را مشخص نمايد و داوران ميز را مورد تاييد قرار دهد. 42ساعت بازي، دستگاه    4-22

اگر هيچ كدام از اين توپ ها براي  .كه ميزبان تهيه كرده انتخاب نمايدبهترين توپ را براي بازي از بين حداقل دو توپ   3-22

 تواند توپ قابل قبول بازي را در محل انتخاب نمايد. بازي مناسب نبود او می
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به هيچكدام از بازيكنان اجازه همراه داشتن يا پوشيدن وسيله اي كه ممكن است به ساير بازيكنان در حين بازي آسيب   2-22

 برساند  ندهد.

 او می باشد. ها  از پشت خط مركزي به عهدهكوارتراول و شروع ساير  كوارترطرفين الاولين بين   5-22

 بازي را متوقف نمايد. دهر زمان كه تشخيص دهد می توان 2-22

 اجازه دارد براي باخت فنی در بازي تصميم گيري نمايد. 7-22

 د.كنبه دقت جدول بازي را در خاتمه بازي يا هر زمانی كه صالح بداند ميتواند بررسی  8-22

. اختيارات استبازي  در آنقضاوت داوران  به منزله پايانيد و اين عملدر آخر بازي جدول بازي را تائيد و امضا نما  9-22

دقيقه قبل از شروع بازي كه آنان وارد زمين می شوند آغاز و زمانی كه سوت پايان بازي به صدا در می آيد، خاتمه  41داوران از 

 می يابد.

 د:كنو ثبت  داده را توضيح زير قبل از امضاء جدول، در پشت جدول امتيازات موارد  01-22

 هرگونه خطاي منجر به جريمه يا اخراج شدن. 

 دقيقه قبل از  41تيم كه از زمان  يا پرسنل مستقر در نيمكتو  هرگونه حركات غير از روحيه ورزشكاري بازيكنان

 شروع بازي تا موقع امضاء جدول امتيازات اتفاق  افتاده را در پشت جدول توضيح و ثبت نمايد.

 يك گزارش كامل بايد توسط سرداور )ناظر در صورت حضور( به مسئولين برگزاركننده  مسابقات فرستاده شود. در اين صورت،

در صورت لزوم يا وجود اختالف بين داوران، تصميم نهايی را اتخاذ نمايد. براي اخذ تصميم نهايی می تواند با داوران،   00-22

 نمايد.ناظر، در صورت حضور، يا با داوران ميز مشورت 

 جهت  ،IRS)) استفاده از سيستم پخش مجدد سريع مجاز به تاييد و استفاده از تجهيزات فنی در صورت موجود بودن،  04-22

  . می باشد تصميم گيري قبل از امضاء برگه امتيازات

  در پايان هر كوارتر و يا در وقت اضافه 

 قبل از اينكه صداي سوت زمان بازي در پايان هر كوارتر به صدا درآيد شوت انجام شده تبديل به گل شود.  -

 چند دقيقه بر روي ساعت بازي نشان داده شود، اگر:يا و هر گاه  -

  .تخلف پرتاب كننده توپ در بيرون زمين روي دهد 

 .تخلف زمان شوت روي دهد 

  ثانيه روي دهد. 8تخلف 

  پايان زمان بازي اعالم شود.خطا قبل از   
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 ( دقيقه / كمتر را در كوارتر چهارم نشان دهد و در هر وقت اضافه، 4هر گاه ساعت بازي دو ) 

 قبل از اينكه صداي سوت زمان بازي در پايان هر كوارتر به صدا درآيد شوت انجام شده تبديل به گل شود. -

 د.قبل از اعالم خطا، شوت انجام شده تبديل به گل شو -

 مشخص كردن بازيكنی كه باعث بيرون رفتن توپ از زمين شده است.  -

  در زمان بازي 

 در نظر گرفت.امتياز  3يا  4 بايد گل صورت گرفتهآيا براي  -

 هر گاه نقصی در ساعت بازي و يا در اعالم زمان بازي روي دهد، تا چند دقيقه ساعتها امكان تصحيح دارند. -

 ه آزاد تعيين صحيح بازيكن پرتاب كنند -

      همراهان تيم در زمان نزاع   و  ءتعيين ميزان مشاركت اعضا -

 توسط تيم ها مطمئن گردد: 3-0كنترل مستقيم را روي ويلچرها انجام دهد تا از حصول رعايت قانون   03-22

 اين كه آيا داليلی براي غيرقانونی بودن يك ويلچر وجود دارد، يا 

 هاي شركت كننده در بازي نسبت به بررسی و كنترل ويلچر مورد اعتراض  در صورت درخواست مربی يكی از تيم

 اقدام نمايد.

حق تصميم گيري در خصوص هر موضوعي كه به طور خاص در اين قوانين مورد اشاره قرار   02-26

 نگرفته باشد.

 

 داوران: وظايف و اختيارات 27ماده 

چه در داخل زمين يا خارج از زمين بازي كه ميز داوران و نيمكت ها و داوران اختيار دارند براي هر تخطی از قانون    0-27

 منطقه هاي پشت خطوط هم شامل می شود قضاوت و تصميم گيري نمايند.

و هر زمانی كه نياز باشد بازي را  كوارترخاتمه در هر تخطی از قانون كه پيش بيايد داوران در سوت خود می دمند و   4-27

ان نبايد پس از گل شدن توپ در حين بازي يا در پرتاب پنالتی يا زمانی كه توپ زنده می شود در سوت قطع می نمايند. داور

 خود بدمند.
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توجه داشته  زيردر زمان تصميم گيري در مورد يك برخورد يا خطاي فردي، داوران بايد در هر مرحله به اصول اساسی   3-27

 باشند: 

  بازي جامانسدر نظر گرفتن روح و هدف قوانين و. 

 .در مواقعی  نبايد ضمن اينكه داوران به طور دائم، روح و مفهوم اصل سود و زيان را مد نظر قرار داده و آن را به كار گيرند

كه نياز نيست بازي را بعلت يك برخورد شخصی تصادفی كه تاثيري در روند بازي ندارد و بازيكن از آن سوء استفاده 

 بازيكن تالش براي ترمز گرفتن را در صورتی كه  جزئیبسكتبال با ويلچر برخوردهاي در  د.كننبازي را متوقف  ،ننموده

 می توان تصادفی تلقی كرد.بوده تغيير جهت ويلچر خود و يا در حال   داشته

 داده شوداجازه  اين كه همواره اين را در ذهن خود داشته باشند كه به بازيكنان در هر بازي و رعايت دائمی عقل سليم 

 به كار گيرند. طول بازيدر  خوب با نگرش رفتار را خود هاي  توانايی

 كه بازيكنان چه كاري را می خواهند  اين "احساس"در نگه داشتن تعادل جريان بازي و حفظ كنترل بازي و  داشتن ثبات

 است. در حفظ اين روند درست آنچهانجام دهند و سعی دراعالم 

يك  حداكثر ظرف مدت هر كدام از تيم ها، سرداور )ناظر در صورت حضور( بايستی در صورت اعالم اعتراض توسط 2-27

 ده برساند.نمسئولين برگزار كناطالع  ساعت اين اعتراض را به

بازي  ،قضاوت را ادامه دهد ديا به علل ديگر نتوان ببيند ويكی از داوران آسيب دقيقه به پايان بازي  5در فاصله  اگر  5-27

د مگر اينكه امكان تعويض داور آسيب ديده با يك داور نديگر تا پايان بازي قضاوت را انجام ميده (ن)داورا داور ه ودنبال شد

 جايگزين خواهد شد.كه پس از مشورت با ناظر  شته باشدمورد تائيد وجود دا

 روشن بودن تصميم استفاده خواهد شد.براي تمامی بازيهاي بين المللی در صورت نياز به مكالمه از زبان انگليسی براي    2-27

هر داور اختيار دارد در محدوده مسئوليت خود تصميم گيري نمايد و مجاز نيست تصميم اتخاذ شده توسط داور  7-27

 ديگر را زير سوال ببرد.

 به عنوان تصميم نهايي تلقي شده و قابل اغماض يا قابل بحث مجدد  اتخاذ شده انداوراز سوي تصميماتي كه  8-27

 نمي باشد.

 منشي و كمک منشي: وظايف  28ماده  

 بايد با استفاده از جدول، اطالعات زير را ثبت نمايد: منشي  0-28
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 وارد بازي  ی ذخيره ها كه بعداً اطالعات تيم ها را با وارد كردن نام و تعداد بازيكنان كه بازي را آغاز نمايند و نيز نام تمام

بازيكنی كه بازي را بايد آغاز كنند، ذخيره ها و يا  5می شوند را وارد نمايد. در صورتی كه تخطی از قانون  در رابطه با 

 بايد مراتب را در اسرع وقت به اطالع داور نزديك  برساند. ،تعدادي از آنها بوجود می آيد

 ه در حين بازي و پرتاب پنالتی جمع امتياز بدست آمده را مشخص نمايد.با وارد كردن گل هاي بدست آمد 

 ًدهد. او همچنين می داور اطالع  هپنجمين خطاي بازيكن را ب  خطاها را در مقابل نام هر بازيكن ثبت نمايد. منشی سريعا

كاب دو خطاي غير ورزشی دهد و همچنين ارتمی خطاي مربيان را ثبت و در صورت ديسكاليفه شدن آنان به داور اطالع 

 دهد تا نسبت به اخراج وي اقدام گردد.می به داور اطالع  بازيكنان را سريعاً 

  د و زمانی كه مربی آخرين تايم استراحت خود را دريافت كرد و به داور اطالع  می كنتايم استراحت استفاده شده را ثبت

 ايم استراحتی ندارد.سازد كه ديگر تمی دهد و از طريق داور مربی را مطلع می 

  مالكيت نوبتی را به علت فلش جهت فورا د و در خاتمه نيمه اول می كنمالكيت نوبتی را با استفاده از فلش مشخص

 د.می كنتعويض حلقه عوض 

 همچنين بايد: منشي  4-28

  مشخص نمايد و طوري اين تابلو را نشان دهد كه به رويت  بازيكنان را با نشان دادن تابلوتعداد خطاهاي انجام شده توسط

 مربی برسد.

  ،عالمت محدوديت خطاي تيمی را در روي ميز پس از انجام خطاي چهارم تيمی و بالفاصه پس از آنكه توپ زنده شد

 دهد.می تيم قرار  آن نزديك نيمكت

  دهد.تعويض ها را انجام 

  و قبل از زنده شدن مجدد توپ به صدا درآورد. صداي بوق منشی بازي را صداي بوق خود را فقط زمانی كه توپ مرده

 متوقف نمی كند و باعث مرده شدن توپ نمی گردد.

هر زمانی كه اختالف بين  .دكنكمك در انجام وظايف منشی به بايد با دستگاه اسكوربورد كار كند و  كمک منشي 3-28

امتيازات مالک عمل بوده و اسكوربورد بايد بر ثبت  و فصل نباشد، برگهاسكوربورد و  جدول مسابقه پيش آمد كه قابل حل 

 اساس آن اصالح شود.

 امتياز اشتباهی به وجود آيد: ثبتاگر در   2-28

 ه و سپس بوق خود را به صدا درآورددرصبر ك در حين انجام بازي بايد تا زمانی كه بازي از جريان بيفتد. 



76 

  اگر در  به خصوصسرداور جدول مسابقه را امضا نمايد هر گونه اشتباه قابل تصحيح است  بعد از خاتمه بازي قبل از اينكه

 نتيجه بازي تاثير گذار باشد.

  بعد از اينكه جدول توسط سرداور امضا گرديد ديگر اشتباه قابل تصحيح نخواهد بود و سر داور يا ناظر مسابقه در صورت

 د.كننمسابقات ارسال  حضور، بايد گزارشی كامل را به مسول برگزاري

ناظر مسابقه يا كمك منشی بايد به منشی مسابقه در بررسی صحت جمع كل امتيازات كالسبندي پنج بازيكن تيم در  5-28

، ناظر مسابقه يا كمك منشی رجوع شود( 50.4) به ماده امتياز بيشتر شود 02د. اگر امتيازات يك تيم از قانون كنزمين كمك 

در اين صورت يك خطاي فنی عليه ا به سرداور اعالم نمايد. نشی مسابقه اطالع دهد كه وي نيز بايد مراتب ربايد مراتب را به م

 مربی تيم خاطی اعمال خواهد شد. 

 وقت نگهدار: وظايف  29ماده 

 بايد يك ساعت بازي و كورنومتر تهيه شود و او بايد: براي وقت نگهدار 0-29

  كند ها را كنترلكوارترزمان بازي، تايم استراحت و زمان هاي استراحت ما بين. 

  ها بلند و اتوماتيك انجام شود.كوارترمطمئن باشد كه صداي بوق خاتمه بازي و يا 

 سازد. به هر صورتی داوران را مطلع  عاًدر هر زمان كه اشكال در رابطه با بوق داشته باشد سري 

  سه دقيقه قبل از شروع بازي مطلع سازد.داوران و تيم هاي را 

 كند:وقت نگهدار زمان بازي را به شرح زير اندازه گيري مي  4-29

 :شروع زمان )ساعت( بازي زمانی است كه 

  لمس گردد. بازيكنان شركت كننده در بين الطرفينتوسط  الطرفين آغازين، توپ به طور قانونیبين در 

  لمس يك بازيكن  بوده و توسطتوپ همچنان زنده  ناموفق، پرتاب آزاد تك پس ازپس از پايان ناموفق يك پرتاب يا

 شده و يا با او برخورد می كند.

  د، زمان شروع ميشود.كنكه توپ را در داخل زمين لمس  یاولين بازيكن پاس شروع مجدد،در موقع 

 :زمان بازي متوقف می شود وقتی كه 

  بازي اعالم شود. كوارترخاتمه 

  داور در سوت خود بدمد. بودن توپزنده  به هنگام 

  تايم استراحت درخواست كرده باشد. وتيمی گل بخورد 
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  وقت اضافی نشان بدهد.  ياچهارم و  كوارتر را درگل زمانی به ثمر برسد كه ساعت بازي دو دقيقه آخر يا كمتر 

 به صدا در آيد. زمان بازيبوق  وده وزمانی كه كنترل توپ در دست يك تيم ب 

 وقت نگهدار تايم استراحت را بايد به شرح زير اندازه گيري نمايد:  3-29

 كند بالفاصله دستگاه زمان سنج را استارت ،كه داور عالمت تايم استراحت را داد زمانی. 

  ثانيه از تايم استراحت گذشت با صداي بوق خاتمه آن را اعالم نمايد. 51زمانيكه 

 اعالم كند. خاتمه تايم استراحت را با صداي بوق 

 د:كن را به شرح زير اندازه گيري می بين كوارترهاوقت نگهدار زمان هاي    2-29

  كرنومتر را استارت كند ،قبلی خاتمه يافت كوارترزمانی كه. 

  ثانيه مانده به شروع بازي را با به صدا درآوردن بوق اعالم كند. 31دقيقه و  0دقيقه،  3فواصل 

 د.را اعالم كن و وقت اضافی دوم و چهارم كوارترثانيه به شروع  31 ،با به صدا درآوردن بوق 

  بوق را به صدا درآورده و بالفاصله ساعت را متوقف نمايد. وقفه بين كوارترها،پس از پايان زمان 

 : وظايفزمان بازيمسئول   51ماده 

 بايد در اختيار اين فرد قرار گيرد: زمان بازييك ساعت كنترل 

 د:استارت و يا استارت مجدد كن را در موارد زير زمان بازياست  او موظف  0-51

  تا زمانی كه تيمی كنترل توپ را در اختيار دارد،  تيم كنترل توپ زنده را در اختيار دارد. پس از آن،يك در زمين بازي

 تماس و يا زدن توپ از سوي حريف باعث تجديد زمان بازي نخواهد شد. 

  ازيكن در زمين بازي برخوركرده و يا به طور قانونی توسط يكی از ، توپ با هر بمجدد پاس شروع دردر زمانی كه

 بازيكنان لمس شود. 

ثانيه تنظيم شود، موقعی كه به داليل زير همان تيم مهاجم توپ را براي شروع  42متوقف شده ولی نبايد دوباره روي   4-51

 مجدد از بيرون خط اوت در اختيار می گيرد:

  بيرون از زمين رفته باشد.توپ به 

 .بازيكن همان تيم آسيب ببيند 

 .وضعيت بين الطرفين بوجود آيد 

 .خطاي طرفين اتفاق بيفتد 
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 .جرايم مساوي براي تيم ها كنسل گردد 

 ، و استارت نمی شود زمانی كه:ثانيه تنظيم شود 42متوقف شده و مجددا روي   3-51

 .توپ به طور قانونی وارد سبد می شود 

  د( و توپ در اختيار تيمی باشد حلقه سبد حريف برخورد می كند )مگر اين كه توپ بين حلقه و تخته گير كنتوپ به

 كه قبل از برخورد توپ به حلقه توپ را در اختيار نداشته باشد.  

 فاعی صاحب يك پاس شروع مجدد شود:تيم در زمين د 

 بدليل خطا و يا تخلف 

 ختيار داشتن توپ ندارد متوقف شود. بازي بدليل حركتی كه ارتباطی با در ا 

  بازي بدليل حركتی كه ارتباطی با هر يك از تيمها ندارد متوقف شود، حتی زمانيكه حريف در موقعيت پائينتري

 قرار دارد.

  .به تيم پرتاب )هاي( آزاد داده شود 

  .تيمی كه توپ را در اختيار دارد مرتكب تخلف از قوانين شود 

، زمانی كه به همان تيمی كه قبال ثانيه تنظيم شود 42شده اما نبايد دوباره روي  ثانيه متوقف 42  2-51

ثانيه نشان  42ثانيه يا بيشتر روي ساعت  02كنترل توپ را داشته، يك پاس شروع مجدد در زمين حمله داده شود و 

 داده شود:

 بدليل خطا و يا تخلف 

 وپ ندارد متوقف شود. بازي بدليل حركتی كه ارتباطی با در اختيار داشتن ت 

  بازي بدليل حركتی كه ارتباطی با هر يك از تيمها ندارد متوقف شود، حتی زمانيكه حريف در موقعيت پائينتري قرار

 دارد.

 ثانيه تنظيم شود:  42متوقف شده و دوباره روي    5-51

  يك پاس شروع مجدد ثانيه تنظيم می شود، زمانی كه همان تيمی كه كنترل توپ را داشته  02متوقف شده وروي

 ثانيه يا كمتر روي صفحه ساعت زمان شوت  نشان داده شود: 03دريافت نمايد و 

 بدليل خطا و يا تخلف -

 بازي بدليل حركتی كه ارتباطی با در اختيار داشتن توپ ندارد متوقف شود.  -
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ر موقعيت پائينتري حريف د مگر اينكهبازي بدليل حركتی كه ارتباطی با هر يك از تيمها ندارد متوقف شود،  -

 داشته باشد. قرار 

  مجددا كنترل توپ را در اختيار  ی كه، اگر تيمكند و گل نشودپس از آنكه در زمين حريف توپ با حلقه برخورد 

همان تيمی باشد كه قبل از برخورد توپ با حلقه كنترل توپ را در اختيار داشته است تنها حق داشتن يك  گيردمی 

 پاس را خواهد داشت.  پرتاب آزاد و يا يك

كه مالكيت  ، زمانیمتوقف و خاموش خواهد شد بعد از اينكه توپ مرده می شود و ساعت بازي متوقف شده باشد،   2-51

 ثانيه زمان بازي را نشان می دهد.  42توپ عوض شده و ساعت بازي كمتر از 

توپ نخواهد شد مگر آنكه تيم كنترل توپ را ثانيه باعث توقف بازي و يا ساعت بازي و يا از جريان انداختن  42ساعت 

 در اختيار داشته و در حال حمله باشد.
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 سيستم كالس بندي بازیكن -قانون نهم 

 سيستم كالسبندي بازيكن 50ماده 

 تعريف  0-50

هر بازيكن بايستی كارت رسمی كالس بندي خود را از طريق كميته  IWBFدر يك مسابقه اصلی و رسمی  0-0-50

در اختيار داشته باشد. كارت كالس بندي امتياز بازيكن بايستی براي هر تورنومنت رسمی با توجه به  IWBFكالس بندي 

اين كارت  ر،در كنار موارد ديگ گيرد.می انجام  IWBFچك بازيكن قبل از مسابقه برابر روش اصول كالس بندي توسط 

تا دور  ممكن است در طول آن تورنمنت واين امتياز ست. برابر دستور العمل كالس بندي، اكالسبندي بازيكنان  امتياز بيانگر

در  مسئوليت تعيين اعتبار كارت شناسايی و امتياز هر بازيكن بر عهده ناظر كالسبندي مسابقات است. اوحذفی تغيير كند. 

  مستقر شده و نسبت به اين مورد تصميم گيري می كند.ميز محل در  صورت حضور

  است. IWBF ،0 ،5/0 ،4 ،5/4 ،3 ،5/3 ،2 ،5/2 در بازيكنان كالسبندي و امتياز سيستم

 .فراتر رود 02نبايد از  بازيكنان حاضر در بازيدر هر زمان از بازي جمع امتيازات كالسبندي  4-50

كه در زير آمده قابل اجرا است ممكن است در ساير مسابقات اين جمع  IWBFی : اين جمع امتيازات در مسابقات رسمتوجه

 امتيازات تغيير كند.

 عبارتند از :  IWBFمسابقات رسمی و اصلی 

  مسابقات مهمIWBF 

  قهرمانی جهان براي مردان 

  قهرمانی جهان براي زنان 

 مسابقات پارالمپيك براي مردان و زنان 

  سال( 43مردان )زير قهرمانی جهان براي جوانان 

  سال( 45قهرمانی جهان براي جوانان زنان )زير 

  سال 43سال و مردان زير  45زنان زير مسابقات  انتخابی براي قهرمانی مردان، زنان و 

 زنان مسابقات انتخابی براي پارالمپيك مردان و 
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 جريمه 3-50

تيم داده خواهد شد و با تصحيح مجموع كالسبندي،  ، يك خطاي فنی به مربی آنفراتر رود 02هرگاه مجموع امتياز تيمی از 

 بازي ادامه خواهد يافت. 

 

A–  عالمات داوران 

0-A–  می باشند.  ئم رسمیعالنشان داده شده در اين كتاب، عالمات 

4-A-   در زمان گزارش دهی به مسئول ثبت امتيازات در پشت ميز قويا پيشنهاد می شود از ارتباطات شفاهی استفاده شود ) در

 بازيهاي بين المللی به زبان انگليسی باشد(.  

3-A- داشته باشند. آشنايی است كه داوران ميز هم با اين عالمات مهم 

 عالئم ساعت بازي و امتيازات  
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 تعويض و تايم اوت 
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 گزارش خطا 
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 ان شماره بازيكن
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 عالمات داوران – 8شكل 
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B- جدول امتيازات 

 

 

 جدول امتيازات -9شكل 
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0-B   فنی فدراسيون جهانی بسكتبال با ويلچر  تهجدول تائيد شده توسط كمي 9شكل جدول امتيازات نشان داده شده در

IWBF  .می باشد 

4-B   ه جدول شامل يك نسخه اصلی و سه برگ كپی می باشد كه هر كدام از آنها رنگ هاي متفاوت دارند. نسخه اصلی باين

دومين نسخه  ،رنگ آبی است براي كميته برگزاركننده مسابقاته اولين نسخه كپی كه ب ،می باشد IWBFرنگ سفيد كه براي 

 رنگ زرد است براي تيم بازنده خواهد بود.ه ن نسخه كپی كه برنگ صورتی است براي تيم برنده و سوميه كپی كه ب

 توجه:

هاي اول و دوم يك كوارترپيشنهاد می شود كه منشی از دو رنگ خودكار براي نوشتن جدول استفاده نمايد. براي  -0

 .سوم و چهارم رنگ ديگر كوارترهايرنگ و براي

 ممكن است جدول به صورت الكترونيكی هم تهيه شود. -4

3-B  د:كنروش زير آماده  طبقجدول را  مي بايست دقيقه قبل از آغاز بازي، منشي 41اقل حد 

0-3- Bتيم اول هميشه تيم ميزبان خواهد بود. براي تورنمنت هايی كه در  .او بايد اسامی تيم ها را در باالي جدول بنويسد

و تيم  Aتيم اول تيمی است كه در برنامه مسابقات نام او اول ذكر شده باشد. تيم اول به نام تيم  ،گيرد انجام می تيمزمين يك 

 خواهد بود. Bدوم به نام تيم 

4-3- B   د:كناو بايد جدول را به شرح زير كامل 

  اسم مسابقات 

  شماره بازي 

 تاريخ، ساعت و محل مسابقات 

 (داوران) نام سرداور و داور  

 

 قسمت باالي جدول امتيازات -01شكل 
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3-3- B   تيمA  بايد در بخش بااليی و تيمB .در قسمت پائينی جدول امتيازات قرار گيرند 

0-3-3- B  ( را وارد كند. در تورنمنتها،  3در ستون اول، مسئول امتيازات بايد شماره گواهی هر يك از ورزشكاران )عدد آخر

 اولين بازي باشد كه با تيم خود بازي می كند. دهنده  تعداد گواهی بازيكن تنها بايد نشان

4-3-3-B  حروف بزرگ روبروي شماره پيراهن بازيكن كه در و با خط خوب با در ستون دوم بايد اسامی بازيكنان هر تيم را

 ( در جلو اسم او مشخص شود.CAPكاپيتان تيم بايد كلمه ) .بازي بايد بپوشد می نويسد

3-3-3-B   ه شودديخانه هاي خالی يك خط كامل كشبايد در  ،بازيكن داشته باشد 04اگر تيمی كمتر از. 

2-3- B  اسامی تيم ها، نام مربی و كمك مربی تيم با خط خوانا و حروف بزرگ نوشته شود. ،در قسمت پايين 

2-B   دقيقه قبل از شروع بازي هر دو مربي بايد: 01حداقل 

0-2-B  د.كننيكنان و تعداد آنها را تائيد ليست اسامی باز 

4-2-B   دكنننام مربی و كمك مربی را تائيد. 

3-2-B ع كننده بازي با عالمت روپنج نفر ش"x"  دشودر ستون بازيكنان مشخص. 

2-2-B   دكنجدول را امضاء. 

 .دهد میقرار منشی نفر اولی است كه اطالعات باال را در اختيار Aمربی تيم 

5-B   با عالمتبازيكنان استارتر را كه قبال  ،بازيدر شروع"x" دور عالمت بودند را چك كرده و مشخص شده x   را دايره 

 (  )می كشد.

2-B  وارد زمين می شوند فقط با عالمت ذخيرهبازيكنانی كه به عنوان  ،بازي طولدر"x" د.خواهند شمشخص  بدون دايره 

 

 تيم ها در جدول امتيازات -00شكل 
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7-B  تايم استراحت ثبت 

0-7-B  به همراه زمان اعطاي آن، در محل مخصوص كه نمايانگر كوارترهاي بازي و يا وقت اضافی است، ثبت تايم استراحت

 خواهد شد.

4-7-B   در  شود. بسته میبا دو خط موازي  در جدول محل هاي استفاده نشده ،و وقت اضافی اول و دوم نيمه پاياندر

 ( خط افقی را در اولين4داده نشود، مسئول امتياز بايد دو )اولی ( دقيقه پايانی نيمه دوم به تيم تايم اوت 4صورتيكه قبل از دو )

    عالمت بزند.  نيمه دومبراي  خانه

8-B  خطاها 

0-8-B   بازيكنان ممكن است خطاي شخصی، فنی، غير ورزشی يا ديسكاليفه مرتكب شوند كه در مقابل نام بازيكن ثبت می

 شود.

4-8- B   خطاهايی كه از سوي پرسنل روي نيمكت انجام می شود را می توان فنی و يا ديسكاليفه محسوب نمود و بايد براي

 مربی در نظر گرفته شود. 

3-8-B د:شور ثبت می خطا به شرح زي 

0-3-8-B   خطاي شخصی براي بازيكن با حرفP  د.شودر جدول ثبت می 

4-3-8-B   خطاي فنی براي بازيكن با حرفT دومين خطاي فنی بايد با حرف  .شود در جدول ثبت میT  نشان داده شود، كه

 درج می شود.   فضاي خالیبه معناي ديسكاليفه از بازي است و در  وخواهد بود  GDحرف  ه بااهمر

3-3-8-B  با حرف  ورزشیخطاي فنی مربی براي رفتار غيرC  پس از دريافت دومين خطاي فنی كه  .دشودر جدول ثبت می

 در فضاي خالی قرار می گيرد. GDديسكاليفه شده و حرف در جدول ثبت شده، مربی  Cبا  حرف 

2-3-8-B    خطاي فنی مربی به داليل ديگر با حرفB سومين خطاي فنی ) يكی از آنها می تواند  د.شوبت می در جدول ثC 

   در فضاي خالی قرار می گيرد. GDنشان داده شود و حرف  Cو يا  Bباشد( بايد با حرف 

5-3-8-B  خطاي غيرورزشی با حرفU  اين خطا با حرف  ،د و در صورت  تكرارشوثبت میU  نشان داده شده و سپس در

 وارد می كنيم. را GDخانه خالی حرف 

2-3-8-B  خطاي ديسكاليفه با حرفD  د.شودر جدول ثبت می 

7-3-8-B  ( در كنار حرف )0،4،3با اضافه كردن رقم تعداد پرتاب پنالتی ) ،يی كه پرتاب پنالتی به آن تعلق بگيرداهر خطD-

U-B-C-T-P.در جدول ثبت می شود ) 
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8-3-8-B  كنسل شده و با  ،اين كتاب 24برابر ماده  )موقعيت هاي ويژه(دارند تمامی خطاهاي هر دو تيم كه جرايم مساوي

 نشان داده می شود.( .('P', 'T', 'C', 'B', 'U' 'D'در كنار حرف خطا كوچك Cاضافه كردن حرف 

9-3-8-B   استفاده نشده بكشد.و ، منشی بايد يك خط ضخيم ما بين خانه هاي استفاده شده كوارتردر خاتمه هر 

 بازي، فضاهاي خالی جدول بايد با خط افقی ضخيم پر شود.در پايان 

01-3-8- B  از خطاهاي ديسكاليفه براي پرسنل روي نيمكت: نمونه هايي 

 شود:می خطاي ديسكاليفه براي بازيكن تعويضی به شكل زير ثبت 

    D  5 MAYER, F 001 

 و

  B Coach                      LOOR, A  

   Assistant Coach      MONTA, B 

 

 شود:  میخطاي ديسكاليفه براي دستيار مربی به شكل زير ثبت 

  B Coach                      LOOR, A  

  D Assistant Coach      MONTA, B 

 

 شود:  می خطاي ديسكاليفه براي بازيكن محروم شده پس از خطاي چهارم به شكل زير ثبت 

P2 P1 P2 P3 T1 X 25 RUSH, S  015 

 و 

  B Coach                        LOOR, A  

  D Assistant Coach       MONTA, B 

 

00-3-8-B    )مثال هايي  براي ثبت خطاهاي ديسكاليفه ) نزاع 

 نيمكت را ترک می كنند، برابر شكل هاي زير انجام  39خطاي ديسكاليفه براي پرسنل روي نيمكت تيم كه برابر ماده 

 می دهيم.
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 را بعد از آخرين خطاي انجام شده در جدول وارد  Fاگر فقط مربی ديسكاليفه شود، در تمامی خانه هاي باقيمانده حرف 

 می كنيم.

 

 ديسكاليفه شود:اگر فقط كمك مربی 

 

 

 اگر مربی و كمك مربی با هم ديسكاليفه شوند:

 

 را در فضاهاي خالی وارد می كنيم: Fخطا داشته باشد ديسكاليفه شود، حرف  2اگر بازيكن ذخيره كه كمتر از 

 

 را در آخرين خانه وارد می كنيم. Fاگر خطاي ديسكاليفه خطاي پنجم بازيكن ذخيره باشد، حرف 

 

 را در كنار آخرين خطا در مقابل ستون وارد  Fيكن پنجمين خطا را انجام داده باشد و سپس ديسكاليفه شود، حرف اگر باز

 می كنيم.

 

 در صورتی كه يكی ازهمراهان تيم ديسكاليفه شود، يك خطاي فنی براي مربی ثبت می شود.

 

 ی شود.جزو خطاي تيمی محسوب نم 39ماده  طبق: خطاي فنی يا ديسكاليفه توجه

9-B   خطاي تيمي 

0-9- B   چهار خانه در جدول زير اسم تيم و باالي اسامی بازيكنان تهيه شده كه خطاهاي تيمی در آن وارد  كوارتر،براي هر

 می شود.

4-9-B    منشی ضمن وارد كردن خطا در روبروي  ،خطاي شخصی، فنی، غيرورزشی، يا ديسكاليفه مرتكب شود یبازيكنهرگاه

 .بزرگ نيز در محل ثبت خطاهاي تيمی براي آن تيم ثبت می كند Xيك عالمت  ،نام بازيكن فوق
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01-   Bثبت امتياز 

0-01- B    امتيازات كسب شده از سوي دو تيم را با يك روندمنطقی و پشت سرهم و خالصه در جدول ثبت می كند.منشی 

4-01-  B وجود دارد. اتامتياز چهار ستون در جدول براي ثبتتعداد 

3-01- B   به چهار رديف تقسيم می شود. دو رديف سمت چپ براي تيم  خود هر ستونA   و دو رديف سمت راست براي تيم

B امتياز براي هر تيم در نظر گرفته شده است. 021تا  نشانگر امتياز است و خواهد بود. رديف هاي وسط 

 منشی بايد:

  (براي هر گل ●و يك نقطه پررنگ دايره اي ) در جريان بازي يك خط اوريب )/( براي هر گل بدست آمدهابتدا

 .روي عددي كه نشانگر جمع امتياز كسب شده توسط آن تيم است بكشدبدست آمده از پرتاب پنالتی 

 شود.كه امتياز را به دست آورده نوشته می  یامتياز، شماره بازيكنستون مقابل سپس در 

00-B  امتيازات: دستور العمل اضافی ثبت 

0-00- B  توسط بازيكن با كشيدن يك دايره دور شماره بازيكن ثبت ميشود. كسب شدهسه امتيازي 

4-00- B    به نام كاپيتان تيم مقابل ثبت می شود. بازيكنی به تيم خود گل زد، آن گلتصادفی  به طوراگر 

3-00-B      .در بسكتبال با ويلچر اعمال نمی شود  

2-00- B منشی بايد يك دايره دور آخرين امتياز به دست آمده توسط هر تيم بكشد و يك خط افقی ضخيم كوارتردر پايان هر ،

 به دست آورده، بكشد.  را زير آن امتيازات و زير شماره هر بازيكنی كه آخرين امتياز(       ) 

5-00-B    د.دا ادامه خواهدقبل  كوارتر كسب شده در منشی ثبت امتياز را از آخرين امتياز كوارتر،در شروع هر 

2-00-B  منشی می بايست در فرصت هاي مقتضی امتياز را با اسكوربورد چك كرده و در صورت اختالف با اسكوربورد، آن را

عتراض تيم ها به نتيجه، بايد در اولين فرصت به محض مردن شك داشتن منشی به نتيجه ثبت شده و ا. در صورت اصالح كند

  توپ در بازي و توقف زمان بازي، سرداور را مطلع سازد.
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 امتياز بازي  -04شكل 

 

04- B   امتيازات كسب شده بندي جمع امتيازات:  ثبت 

0-04- B  خواهدمحل مخصوص ثبت  دردر قسمت پايين جدول  در آن كوارترامتيازات بدست آمده  جمع كوارتر،در خاتمه هر 

 د. ش

4-04-B   درخاتمه هر بازي منشی دو خط موازي ضخيم در زير آخرين امتياز بدست آمده توسط هر تيمی می كشد و يك خط

 اوريب بلند در باقيمانده ستون تا پايين می كشد.

3-04- Bخواهدشدثبت  نيزنام تيم برنده و  در محل مخصوص ثبت شدهامتياز نهائی  ،در خاتمه بازي. 

2-04- Bرا در جدول می نويسد. (ثانيه 42) زمان شوتوقت نگهدار و  مسئول  ،سپس منشی اسم خود و اسامی كمك منشی 
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5-04- B   ،امضاء سرداور . كند امضا میآن را امضا شده و سرداور آخرين تائيد را انجام داده و  انجدول توسط داور در نهايت

 خاتمه ارتباط داوران با اين مسابقه خواهد بود.ه به منزل

 

 جمع امتيازات -03شكل 

تا  ان بازيداوران ميز و داور .دكنجدول را امضا می  در محل مخصوص معترض كاپيتان تيم ،: در صورت داشتن اعتراضتوجه

 ميز باقی می مانند. كنار امضا و اجازه سرداور در

 

 امتيازات قسمت پايين جدول -02شكل 

 

C- دستورالعمل اعتراضات 

بر اين اعتقاد باشد كه منافعش تحت تاثير تصميم يك داور )سرداور يا داور( يا  ی، تيم IWBFاگر در خالل يك مسابقه رسمی 

 د:كنعمل  زيربه واسطه هر اتفاقی كه در خالل بازي روي داده، به مخاطره افتاده است، بايد به شكل 

 0-C  و  شتهكاپيتان آن تيم بايد بالفاصله پس از پايان بازي به سرداور اطالع دهد كه تيمش نسبت به نتيجه بازي اعتراض دا

 د. كنمی باشد را به منظور اعالم اعتراض امضاء معترض  برگه امتيازات را در قسمتی كه مربوط به محل امضاء كاپيتان

نماينده رسمی فدراسيون ملی يا باشگاه مربوطه براي تاييد اعتراض خود به طور براي معتبر بودن اين اعتراض الزم است كه 

 دقيقه پس از پايان بازي انجام گيرد.  41كتبی اقدام نمايد. اين اعتراض كتبی نيز بايد طی 
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ه نتيجه بازي ......... نسبت ب بيان توضيحات كامل ضروري نمی باشد. الزم است كه نوشته شود كه: فدراسيون ملی يا باشگاه

يا رييس  IWBFدالر را به عنوان وديعه نزد نماينده  0511اعتراض دارد. سپس وي بايد معادل مبلغ  Yو   Xبين تيم هاي 

 كميته فنی تورنمنت قرار دهد. 

يته يا رييس كم IWBFفدراسيون ملی يا باشگاه ذيربط بايد متن اعتراض خود را طی يك ساعت پس از پايان بازي به نماينده 

 فنی تورنمنت تحويل دهد. 

 مبلغ وديعه مسترد خواهد شد.يكه تصميم كميته فنی تورنمنت موافقت خود را با نظر تيم اعتراض كننده اعالم نمايد، در صورت

4-C   سرداور بايد ظرف يك ساعت پس از پايان بازي، موضوعی كه منجر به اعتراض شده را به نمايندهIWBF  يا رييس

 كميته فنی تورنمنت گزارش دهد.

  3-C   چنانچه فدراسيون ملی يا باشگاه مربوطه، يا تيم باشگاه مقابل آن، با تصميم كميته فنی تورنمنت موافق نباشند، می

وب ظرف ند. براي معتبر بودن اين تجديدنظرخواهی، اين تقاضا بايد به طور مكتكنتجديدنظر  ، درخواستتوانند نزد هيئت ژوري

 به عنوان وديعه ارائه گردد. دالر آمريكا  3111دقيقه پس از ابالغ تصميم كميته فنی تورنمنت به همراه معادل مبلغ  41

 در صورتيكه تصميم هيئت دادرسی در مورد اعتراض اعالم شده مثبت باشد مبلغ وديعه مسترد خواهد شد.  

2-C  براي ت به صورت بصري، الكترونيكی، ديجيتال يا غير از آن را می توان  ويدئوها، فيلم ها، تصاوير يا هرگونه تجهيزا

 يا براي اهداف آموزشی پس از اتمام بازي استفاده نمود.  اجراي قوانين ودر افراد مشخص كردن مسئوليت 

 

D- رده بندي تيم ها 

0-D  دستورالعمل 

0-0-D باخت خود، يعنی دو امتياز براي هر بازي برده و يك امتياز -برد نتايج جمع امتيازات كسب شده از تيم ها بر اساس

  براي هر بازي باخته و صفر امتياز براي باخت فنی رده بندي شوند.

4-0- D  حريف در يك گروه ) يك تورنمنت( ( بازي در مقابل 0كه تنها يك ) است دستورالعمل براي هر يك از تيمهايیاين

ري در مقابل حريف خود داشته است ) بازيهاي ليگ داخلی و و همينطور براي هر تيمی كه دو بازي و بازيهاي بيشت اندداشته 

  برون مرزي و همچنين ساير تورنمنتها( 
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3-0- D  باخت مشابه باشند، بازي )بازيهاي( بين اين دو تيم  -در تمام بازيها داراي ركورد برد كه  ديگرو يا تيمهاي تيم اگر دو

باخت مشابه  –و يا تيمهاي ديگر بايد بر اساس رده بندي باشد. اگر دو تيم و يا ساير تيمها در بازيهاي خود داراي ركورد برد 

 باشند، ساير شرايط الزم به شكل زير اعمال خواهد شد:

 ه اختالف گل بيشتر بين آنهابا توجه ب 

 امتيازات تعداد گل بيشتر بين آنها 

 با توجه به اختالف گل در همه بازيها در آن گروه 

  با توجه به تعداد امتيازات گلها در همه بازيهاي انجام شده در آن گروه 

 ه می شود. اگر نتوان با اين شرايط تصميم الزم را اتخاذ نمود، تصميم نهايی بر اساس رده بندي گرفت

2-0-D  0-3چنانچه در هر سطحی از اين معيارها يك و يا دو تيم رده بندي شوند، دستورالعمل-D  بايد از ابتدا براي ساير

 تيمهايی كه رده بندي نشده اند تكرار شود. 

D. 2   مثال: چند 
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010 



012 



013 



014 

 

 

3- D ساير دستورالعملها 

0-3-D   موادD-1  وD-2  .پس از آنكه همه تيمها بازيهاي خود را در گروه انجام دادند اعتبار دارند 

4-3- D  ( تيم و يا ساير تيمهايی كه داراي ركورد مشابه برد 4اگر همه تيمها همه بازيهاي خودشان را انجام نداده باشند و دو )

 دي است.   هستند، بيشترين اختالف گل همه بازيهاي اين تيمها معيار رده بنباخت  –

2-D  جريمه 

0-2-D   تيمی كه بدون دليل قابل قبول در مسابقه حاضر نشود يا از ادامه بازي ها امتناع ورزد، باخت فنی )جريمه( دريافت

 كرده و در رده بندي صفر امتياز دريافت می كند. 

4-2- D بار باخت فنی )جريمه( دريافت كند، نتيجه تمام بازي هايش لغو شده و محسوب نخواهد شد.  چنانچه تيمی دو 
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E- رسانه اياوت هاي  تايم (Media Time-outs) 

0-E  تعريف 

استفاده كند يا خير و  Media Time-outsكميته برگزاري مسابقات می تواند براي استفاده خودش اين تصميم را بگيرد كه از 

 ثانيه اي( 011يا  91، 75، 21اگر استفاده می كند، چند ثانيه اي باشد )

4-E  قانون 

0-4-E  يك  كوارتردر هرMedia Time-out هاي اضافی عادي و معمولی مجاز می باشد. در كوارتريم اوت هاي اهمراه با ت

 مجاز نمی باشد. TV Time-outsاستفاده از 

4-4-E  ثانيه اي باشد. 011يا  91، 75، 21)تيمی يا تلويزيونی( بايد  كوارتراولين مدت زمان تايم اوت در هر 

3-4-E ثانيه باشد. 21بايد  كوارتردر يك  ي ديگرمدت زمان تايم اوت ها 

2-4-E در نيمه اول دو تايم اوت و در نيمه دوم سه تايم اوت داشته باشند. مجازند هر دو تيم 

 اين تايم اوت ها در هر زمانی از بازي می تواند انجام گيرد و مدت زمان آن می تواند:درخواست 

  اگر ازMedia Time-outs  ثانيه اي باشد، مثال در نيمه اول، يا 011يا  91يا  75يا  21استفاده می شود، می تواند 

  اگر ازMedia Time-outs  ،ن مجوز استفاده از ثانيه اي باشد، مثال بعد از داد 21استفاده نشودTV Time-outs از ،

 طرف يكی از تيم ها درخواست شود.

3-E   روش 

0-3-E  ،در بهترين حالتMedia Time-out  استفاده شود. اما هيچ تضمينی وجود  كوارتربايد براي پنج دقيقه باقيمانده در

 ندارد كه فقط در همين حالت استفاده گردد.

4-3-E درخواست تايم اوت نكند، بنابراين يك  كوارترپنج دقيقه آخر باقيمانده يك  از اگر هيچ كدام از تيم ها در قبلMedia 

Time-out  اين تايم اوت براي هركدام از تيم ها به منزله جريمه . به آنان اعطاء می شودبه هنگام توقف بازي در اولين فرصت

 نخواهد بود.

3-3-E يك تايم اوت داده شود، اين تايم اوت به عنوان كوارترم از تيم ها قبل از پنج دقيقه آخر باقيمانده چنانچه به هركدا ،

 استفاده می شود. TV Time-outيك 

 و هم به عنوان يك تايم اوت براي تيمی كه درخواست كرده تلقی می گردد. TV Time-outاين تايم اوت هم به عنوان يك 
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2-3-E  حداقل يك تايم اوت و حداكثر شش تايم اوت در نيمه اول و حداكثر  كوارتر،بر اساس اين روش گفته شده، در هر

 هشت تايم اوت در نيمه دوم وجود خواهد داشت.

 

هاي بازي پايان قوانين و دستورالعمل  

 


