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 مطالب   فهرست 

 بازی –قانون اول 

 تعاریف  -1ماده 

 

 زمين و تجهيزات -قانون دوم

 زمين بازی  -2ماده

 تجهيزات  -3ماده 

 

 تيم ها   - قانون سوم

 تيم ها  -4ماده 

 و کمک  بازیكنان: مصدوميت -5ماده 

 کاپيتان: وظایف و اختيارات -6ماده 

 مربيان: وظایف و اختيارات -7ماده 

 

 دستور العمل بازی -قانون چهارم

 زمان بازی، امتياز مساوی و وقت های اضافی  -8ماده 

 و خاتمه کوارتر، وقت اضافه یا بازیشروع  -9ماده 

 وضعيت توپ -10ماده 

 محل قرارگرفتن بازیكنان و داوران  -11ماده 

 بين الطرفين و مالكيت تناوبی  -12ماده 

 چگونگی بازی با توپ  -13ماده 

 کنترل توپ -14ماده 

 بازیكن در حال زدن شوت  - 15ماده 

 ز آن به ثمر رسيدن گل و امتيا -16ماده 

 پرتاب اوت -17ماده 

 تایم استراحت - 18ماده 

 تعویض -19ماده 

 باخت فنی )جریمه(  - 20ماده 

 باخت فنی )غفلت(  -21ماده 

 

 تخلفات   -قانون پنجم

 تخلفات  -22ماده 

 بازیكن خارج از زمين و توپ خارج از زمين -23ماده 

 دریبل کردن -24ماده 

 تراولينگ )سه پوش( -25ماده 

 سه ثانيه-26ماده 
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 دفاع نزدیک از بازیكن  - 27ماده 

 هشت ثانيه  -28ماده 

 مالكيت() بيست و چهار ثانيه -29ماده 

 دفاعی زمين   کوارتربرگشت توپ به  - 30ماده 

 بلند شدن    -31ماده 

 

 خطاها   -قانون ششم

 خطاها  - 32ماده 

 اصول عمومی برخورد -33ماده 

 خطای شخصی -34ماده 

 خطای طرفين )دوبل( -35ماده 

 خطای فنی -36ماده 

 خطای غير ورزشی   -  37ماده 

 اخراج از مسابقه  خطای  -  38ماده 

 نزاع - 39ماده 

 

 ضوابط كلی    -قانون هفتم

 پنج خطا توسط بازیكن   -40ماده 

 خطای تيمی: جریمه   -41ماده 

 موقعيت های ویژه  -42ماده 

 پرتاب های آزاد   -43ماده 

 اهات قابل اصالحاشتب  -44ماده 

 

 داوران، داوران ميز، ناظر فنی: وظايف و اختيارات - قانون هشتم

 داوران، داوران ميز و ناظر فنی -45ماده 

 سرداور، وظایف و اختيارات -46ماده 

 داوران، وظایف و اختيارات   -47ماده 

 منشی و کمک منشی: وظایف  -48ماده 

 وقت نگهدار: وظایف -49ماده 

 وظایف :ثانيه 24ایم تمسئول   -50ماده 
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 سيستم كالسبندی بازيكنان   -قانون نهم

 سيستم امتياز کالس بندی بازیكنان -51ماده 

A-  عالئم داوران 

B- برگه امتيازات 

C-  روش اعتراض 

D- تيم ها   گروه بندی 

E- تايم استراحت 

F سيستم بازپخش فوری : 

 ضميمه قوانين  
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 تصاوير جدول 

 اندازه کامل زمين  -1شكل 

 منطقه محدوده  -2شكل

 امتيازی 3امتيازی و  2منطقه  -3شكل

 ميز منشی و محل تعویض ها -4شكل

 اندازه ویلچرها -5شكل

 سيلندر ویلچر -6شكل

 وضعيت قرارگرفتن بازیكنان در زمان پرتاب های آزاد -7شكل 

 عالئم داوران  -8شكل

 امتيازات برگه   -9شكل 

 

و کلمه داوران در این متن خانم ها و آقایان را در بر می گيرد   در نظر گرفته شده اندجنسيت   هر دودر کليه قوانين داوری بسكتبال با ویلچر این متن 

    هر دو جنسيت را در بر می گيرد(. "او")برای مثال ضمير 
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 بازي  –قانون اول 

 تعاريف  - 1ماده 

 بازی بسكتبال با ويلچر   1-1

 نفری بازی می شود. هدف هر تيم امتيازگيری و گل کردن توپ در سبد حریف و ممانعت از خوردن گل می باشد.   5بسكتبال با ویلچر توسط دو تيم 

 بازی بسكتبال با ویلچر توسط داوران، داوران ميز و یک ناظر فنی، در صورت حضور، کنترل و مدیریت می شود. 

 

 سبد: سبد خودی و حريف  1-2

 حلقه ای که توسط یک تيم به آن حمله می شود سبد حریف و  حلقه ای که از آن دفاع می شود سبد خودی نام دارد.

 

 برنده بازی-1-3

 . محسوب می شودتيمی که در پایان بازی امتياز بيشتری بدست آورده باشد، برنده بازی 
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 زمين و تجهيزات  -قانون دوم

 زمين بازی  2ماده 

 زمين بازی -2-1
 متر از لبه داخلی خطوط باشد. 15متر و عرض  28( به طول 1زمين بازی بایستی مسطح و از جنس سخت، عاری از موانع )شكل 

 محدوده زمين -2-2

( اطالق می گردد. لذا محدوده زمين 2متر )نمودار    2حداقل به اندازه    کنار  از دیواره  محوطه زمين بازی محصور شده با خط و با فاصله  بهمحدوده زمين  

   متر عرض می باشد.  19متر طول و  32دارای ابعادی به اندازه حداقل 

 

 زمين عقبی ) دفاعی (   2-3

حلقه تيم، قسمت جلوی تخته و همچنين قسمتی از زمين که با خط انتهائی پشت حلقه و دو خط کناری و خط مرکزی محدود   اززمين دفاعی تيم  

 تشكيل شده است.  شده 

 زمين جلويی ) تهاجمی (   2-4

ی و لبه داخلی خط مرکزی حلقه حریف، قسمت جلوی تخته و قسمتی از زمين که با خط انتهائی پشت حلقه حریف و خطوط کنار  از تيم    یتهاجمزمين  

 تشكيل شده است.  نزدیک تر به حلقه حریف محدود شده 

 خطوط -2-5

سانتی متر و کامالً قابل   5  تمامی خطوط در زمين بایستی به رنگ سفيد و یا رنگ متفاوت نسبت به رنگ زمين باشد. همچنين خطوط باید به عرض

 رویت کشيده شوند.  

 خطوط اوت  2-5-1

 محدود شده است که شامل خطوط انتهائی و خطوط کناری می باشد. این خطوط جزو زمين بازی محسوب نمی شود.   کناریزمين بازی با خطوط 

 2حداقل    بایدزیكنان خارج از زمين و دیگر اعضای کادر فنی  هر گونه موانعی از قبيل مربی ها در حالت نشسته، کمک مربی ها، بازیكنان تعویضی، با

 متر از زمين بازی فاصله داشته باشند. 

 خط مركزی، دايره مركزی و نيم دايره های پرتاب آزاد 2-5-2

مرکزی قسمتی از زمين سانتی متر بعد از خط کناری ادامه دارد. خط   15خط مرکزی با خطوط انتهائی موازی بوده و از وسط خطوط کناری گذشته و  

 دفاعی محسوب می شود. 

 متر است که از لبه های خارجی خط دایره اندازه گيری می شود.  80/1دایره مرکزی دقيقاً در وسط زمين بوده و شعاع آن 

وسط آن، خط های پرتاب آزاد   متر است که این اندازه گيری از لبه خارجی آنها می باشد و در  80/1نيم دایره های پرتاب آزاد در زمين بازی با شعاع  

 کشيده می شود.  3تصویر شماره مطابق با 
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 خطوط پرتاب آزاد، منطقه محدود شده و مكان های ريباند پرتاب آزاد  2-5-3

متر   80/5داخلی خط انتهائی  متر و فاصله آن از لبه خارجی خودش تا لبه    60/3خط پرتاب آزاد موازی با خطوط انتهائی کشيده می شود و طول آن  

 می باشد. وسط خط پرتاب پنالتی با وسط خطوط انتهائی منطبق باشد. 

منطقه محدوده، منطقه ای مستطيل شكل در زمين بازی است که توسط خطوط انتهائی و خط پرتاب آزاد محصور شده که لبه بيرونی آن از نقطه  

دیگر آن خط پرتاب آزاد می باشد. تمامی این خطوط به جزء خط انتهائی، بخشی از منطقه محدود  واقع شده و ضلع    45/2مرکزی خط انتهائی به فاصله  

 شده می باشد. 

   سهتصویر شماره مناطق ریباند در پرتاب آزاد در امتداد منطقه محدود شده که مختص بازیكنان در زمان پرتاب های آزاد می باشد، باید مانند 

 عالمت گذاری شوند.  

 منطقه سه امتيازی  2-5-4

منطقه نزدیک سبد حریف که محدود شده و شامل موارد ذیل  بازی بوده به جزمنطقه زمين  ( تمامی  4و تصویر    1)تصویر  منطقه سه امتيازی هر تيمی  

 می شود: 

 ی آن تا لبه داخلی خطوط کناری متر از لبه بيرون 90/0دو خط موازی کشيده شده و عمود بر خط انتهای زمين با فاصله  •

فاصله این نقطه ميانی در    متر که دقيقا از مرکز سبد حریف و در زیر آن تا لبه خارجی قوس اندازه گيری شده است.  75/6قوسی به شعاع   •

 .پيونددمتر است. این قوس به خطوط موازی می 575/1زیر سبد تا لبه داخلی وسط خط انتهایی 

 

  خط سه امتيازی جزو منطقه گل سه امتيازی محسوب نمی شود.  
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 منطقه نيمكت تيم ها  2-5-5

 که در شكل یک نشان داده شده، محدود می گردد. مشخص شده که به وسيله دو خط، همانطور  زمينمنطقه نيمكت تيم در بيرون 

 صندلی در هر منطقه برای مربيان،کمک مربيان، بازیكنان ذخيره، بازیكنان اخراجی و دیگر اعضای کادر فنی، وجود داشته باشد.   16تعداد 

 متر در پشت نيمكت قرار گيرند.  تمامی بازیكنان در کنار نيمكت از ویلچرهای خود استفاده می کنند. افراد دیگر باید به فاصله دو

 خطوط پرتاب توپ به داخل زمين  2-5-6

بازی و در کنار خطوط کناری و در مقابل ميز منشی کشيده می شود که فاصله لبه خارجی آن از لبه   زمينسانتی متر خارج از    15دو خط به طول  

 متر است.   325/8داخلی نزدیكترین خط انتهایی 

 دايره بدون شارژ محوطه نيم  -2-5-7

   بازی رسم می شود که از طریق ذیل محصور شده است:  زميندر  شارژبدون  محوطه نيم دایره  

 سبد تا لبه داخلی نيم دایره محاسبه می شود.    مرکز زیردقيقا  زمينسطح متر از نقطه ای در  1.25این نيم دایره با شعاع  •

 این نيم دایره از طریق ذیل متصل شده است:  

متر از لبه    1.2متر طول و    0.375،  زیر مرکز سبد  زمينای در    متر از نقطه   1.25لبه داخلی    تا خط انتهایی؛عمودی شكل  خط موازی    2 •

 داخلی انتهای خط فاصله دارد. 

 تخته تكميل می شود.  متصل به انتهای خطوط موازی در زیر لبه های جلویی فرضی با خطوط  شارژمحوطه نيم دایره بدون  

 بخشی از محوطه نيم دایره بدون جریمه می باشد.   شارژوط نيم دایره بدون  خط
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 (5موقعيت مسئول امتياز و فضای تعويض )نمودار شماره -2-6
 صندلی تعویض  X            مسئول تایم-1
 تایمر -2
 ناظر در صورت امكان؛ -3
 مسئول امتياز -4
   دستيار مسئول امتياز   -5

 
 

فرد اعالم کننده و یا آمارگير )در صورت ممكن( می توانند در کنار یا پشت ميز ميز مسئول امتياز و فضای تعویض باید در روی سكو قرار گيرند. 

   مستقر شوند.  

 ميز مسئول امتياز و فضای تعويض – 5نمودار شماره 
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 تجهيزات  -3ماده 

 الزامی می باشد: وجود وسایل زیر 

 دستگاه تخته و حلقه شامل:  •

o تخته ها 

o  وسایل سبد )حلقه فنری رها شو( حلقه ها و تورها 

o  .پایه های تخته که بایستی پوشش داشته باشد 

 توپ بسكتبال •

 ساعت بازی  •

 تابلو امتياز •

 زمان مالكيت ساعت نشان دهنده  •

 استراحتیک ساعت یا دستگاه مناسب )قابل دید( جهت محاسبه زمان وقت  •

 دو بوق با صدای بلند و متفاوت از همدیگر، هر یک برای   •

o  زمان مالكيت مسئول 

o   مسئول ثبت زمان / امتياز 

 جدول ثبت امتيازات •

 عالمت خطای بازیكن  •

 عالمت خطای تيمی •

 فلش نشان دهنده مالكيت تناوبی   •

 کفپوش سالن بازی •

 زمين بازی •

 نور مناسب   •

بسكتبال تجهيزات   1نسخه    -   FIBA  2022رسمی داوری  قوانين  برای کسب اطالعات بيشتر در رابطه با وسایل و تجهيزات بسكتبال با ویلچر به  

 رجوع نمائيد.   1401مهرماه  9به تاریخ با ویلچر 
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 ويلچر -3-1

باید به توجه خاصی ویلچر شود، چرا که ویلچر بخشی از بدن بازیكن به حساب می آید. تخلف از مقررات ذیل، منجر به عدم امكان استفاده    3-1-1

 از ویلچر توسط بازیكن در بازی خواهد شد. 

سانتی متر از سطح زمين قرار داشته    11  لوله حفاظتی عمودی در جلو یا کنار ویلچر از جلوترین قسمت خود و در سرتاسر طول آن در فاصله   3-1-2

صاف ایجاد   باشد. چنين لوله ای می تواند به صورت راست، زاویه دار و یا خميده در بين چرخ های جلو نصب شود. چنانچه این زاویه به وسيله چند ميله

چرخ های جلو هستند، باید دارای یک نوار محافظتی نيز پشت    ،گاه پا  هيتكویلچرهایی که دارای    درجه باشد.  200شده باشد، زاویه آن نباید بيش از  

 باشند.  

 اندازه گيری زمانی انجام می شود که چرخ کوچک جلو در وضعيت حرکت رو به جلو قرار داشته باشد.  

ما اگر نوار محافظتی افقی وجود سانتی متر باشد. ا  11اگر نوار محافظتی وجود نداشته باشد، فاصله تكيه گاه پا از سطح زمين از جلوترین قسمت آن باید  

 داشته باشد، فاصله تكيه گاه پا از زمين می تواند به اندازه ای باشد اما نباید زمين را لمس کند. 

سطح زیرین تكيه گاه پا نباید طوری طراحی شود که به سطح زمين بازی آسيب برساند. یک لوله متصل به زیر تكيه گاه های چرخ برای   3-1-3

 از زمين و یک چرخ کوچک متصل به قسمت عقب ویلچر برای ایجاد ایمنی مجاز می باشد. حفاظت او 

یک یا حداکثر دو وسيله ایمن و بدون نوک تيز را ميتوان برای یک یا حداکثر دو چرخ کوچک که به شاسی یا محور عقب چسبيده باشد،    3-1-4

تماس است و ميتوان آنها را به ویلچرها اضافه کرد. عرض مابين دو چرخ بلبرینگی،   استفاده نمود. این چرخ های کوچک، اغلب یا هميشه با زمين در

ای باید به فاصله بين دو چرخ بزرگ محدود شود. وقتی بازیكن روی ویلچر می نشيند و در حال حرکت رو به جلو است، حداکثر فاصله مابين چرخ ه 

صور در درون سيلندر ویلچر باشد. این بررسی زمانی انجام شود که ویلچر بطرف جلو باشد. چرخ های عقب محمی سانتی متر  2کوچک و زمين بازی 

 در حال حرکت است.  

 با توجه به این بند، منظور از چرخ های کوچک عقب، چرخ های اصلی نمی باشد.  توجه:

روی قسمت نشيمنگاه ویلچر استفاده می شود،    در صورت استفاده از تشک، حداکثر ارتفاع آن از سطح زمين تا باالی تشک، یا هر آن چه که   3-1-5

 و یا در صورتی که از تشک استفاده نشود،  نباید بيشتر از اندازه های ذیل باشد:

 3.0 – 1.0سانتيمتر برای بازیكنان  63 •

 4.5 – 3.5سانتيمتر برای بازیكنان  58 •

 کوچک جلو باید در حالت حرکت رو به جلو قرار گرفته باشند. به هنگام اندازه گيری، بازیكن نباید روی صندلی نشسته باشد و چرخ های  

 دو چرخ بزرگ در عقب و یک یا دو چرخ کوچک در جلو صندلی  قرار گيرد. قطر چرخ بزرگ   -چرخ داشته باشد 4یا  3تواند  ویلچر می 3-1-6

 باشد.  سانتی متر  69 حداکثر)شامل تایر یا الستيک( 

 توپی چرخ های بزرگ گرد و بدون برآمدگی و تيزی باشند.

ر داخل ميله افقی جلو قرار گيرد. چرخ کوچک دوم می تواند به چرخ کوچک در جلو  در صورت داشتن سه چرخ ویلچر، چرخ کوچک عقب در وسط د

 ویلچر اضافه گردد. استفاده از فالش یا هر نوع چراغ که نوری را بر روی چرخ ها، صندلی یا چرخ های کوچک منعكس کند، ممنوع است. 
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 ( برای هر چرخ وجود داشته باشد.  Handrimیک لبه دستی ) 3-1-7

 بازیكنان مجاز به استفاده از هيچ سيستم هدایت کننده، ترمز و یا دنده بر روی ویلچرهای خود نمی باشند.    3-1-8

 استفاده از هر الستيک یا چرخ کوچكی که ردی از خود بر جای می گذارد مجاز نمی باشد، مگر آن که رد باقی مانده به راحتی پاک شود.  3-1-9

 چسبيده به ویلچر برای نگهداری بدن نباید از خط پاها یا نشيمن گاه معمولی بازیكن جلوتر باشد.  تكيه گاه یا لوازم اضافی 3-1-10

باشد و حالت انعطاف پذیری آن به می سانتيمتر   5/1ضخامت روکش ميله افقی که در قسمت عقب تكيه گاه ویلچر نصب می شود حداقل   3-1-11

سوم و حداقل نصف ضخامت اوليه آن فرو برود. یعنی وقتی به طور ناگهانی نيرویی به این پوشش حدی باشد که هنگام ضربه و فشار، حداکثر یک  

 درصد ضخامت اوليه خود فرو برود. این روکش به گونه ای باشد که به بازیكنان دیگر آسيب نرساند.  50وارد می شود، نباید بيش از 

بياید که دیگر قابل استفاده نبوده یا استفاده از آن خطرناک باشد، در این صورت : در طول بازی ممكن است برای یک ویلچر مشكلی پيش  1نكته  

ثانيه یا کمتر از لحظه توقف بازی  50تا تيم تعميرات خود را تكميل کند. چنانچه تعمير ویلچر ظرف می نماید سرداور در زمان مناسب بازی را متوقف 

 شود.  می امكان پذیر نباشد، بازیكن مربوطه تعویض 

 

: ممكن است بازیكنی بدون آن که خطایی رخ داده باشد از روی ویلچر به زمين بيفتد. در چنين موقعيتی سرداور برای تشخيص زمان مناسب 2نكته  

 گيرد.   می جهت متوقف کردن بازی سالمت بازیكن را در نظر 

 

 شامل تشک در صورت استفاده( اندازه گيری می شود. در تمامی موارد، ارتفاع از سطح زمين تا باالترین نقطه روی سطح نشيمنگاه )

 ابعاد ويلچر   -6شكل 
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 تيم ها  -قانون سوم

 تيم ها  - 4ماده 

 تعريف -4-1

 را داشته باشد.  "محدودیت سنی"بازیكنی صالحيت قرار گرفتن در بازی را دارد که برابر مقررات، شرایط الزم از قبيل قوانين کنترل کننده  -1-1-4

 بازیكن یک تيم زمانی می تواند بازی کند که نام او قبل از شروع بازی در جدول ثبت شده باشد. همچنين بازیكن نباید اخراج شده و   -2-1-4

 نجام داده باشد. خطا ا 5یا 

 در زمان بازی یكی از اعضای تيم: -3-1-4

 که داخل زمين حضور داشته باشد.   نمایدوقتی می تواند بازی  •

 وقتی یكی از بازیكنان ذخيره است، که داخل زمين قرار ندارد ولی مجوز بازی کردن را دارد. •

 باشد و دیگر اجازه ادامه بازی را نداشته باشد. خطا مرتكب شده  5وقتی به عنوان بازیكن اخراج شده محسوب می شود که  •

 ، تمامی افرادی که مجاز به بازی هستند، بازیكن تيم محسوب می شوند. در هنگام وقفه بين کوارترها- 4-1-4

 

 قانون -4-2

 هر تيم شامل افراد زیر می باشد:  -4-2-1

 کاپيتان تيم. جملهبازیكن که مجوز بازی کردن را دارند، از  12 •

 مربی سر یک  •

نام  کمک مربی باشد آنگاه  چند  دارای  از جمله کمک مربی که اجازه نشستن بر روی صندلی را دارد. در صورتی که تيم  نفر همراه    8حداکثر   •

 برگه امتيازات ثبت می شود.  کمک مربی اول بر روی  

 و می توانند تعویض شوند.   دارندبازی حضور  زميننفر از اعضای هر تيم در  5در طول بازی - 4-2-2

 تعویض بازیكن زمانی انجام می شود که: -4-2-3

 بدهد.   زمينداور، با عالمت به بازیكن ذخيره اجازه ورود به  •

 تعویض از منشی کند.در زمان تایم استراحت یا وقفه بين دو کوارتر، یک بازیكن ذخيره در خواست  •
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 يونيفورم   -4-3

 باشد: می  لباس یا یونيفورم تمام بازیكنان تيم شامل موارد زیر - 4-3-1

 نپيراهدر باالی آرنج باشد.    قد آستينپيران ها دارای آستين باشند آنگاه باید  در صورتی که  .  پيراهن با یک رنگ در قسمت جلو و پشت •

 آستين بلند مجاز نيست.  

 تمامی بازیكنان باید پيراهن خود را داخل شورت خود قرار دهند. استفاده از لباس یک دست و سرهمی نيز مجاز می باشد.   •

 .  در زیر یونيفورم صرف نظر از مدل و نوع آن مجاز است به شرط آنكه همرنگ با لباس تيم باشدو یا پيراهن آستين بلند  استفاده از تيشرت   •

 شلوار یا شورت بازیكنان بایستی در قسمت پشت و جلو یک رنگ باشد، ولی لزوما نيازی نيست همرنگ پيراهن باشد.  •

 شماره بازیكن در قسمت جلو و پشت پيراهن با رنگ مخالف و واضح درج شود. -4-3-2

 شماره ها بایستی کامالً قابل رویت باشند و:  

 باشد. سانتی متر    16شماره های پشت پيراهن حداقل  •

 باشد. سانتی متر  8شماره جلوی پيراهن حداقل  •

 سانتی متر باشد.   2عرض شماره ها حداقل  •

 انتخاب کنند.    99تا  1بازیكنان تيم می توانند شماره های تک رقمی و دو رقمی را از بين اعداد   •

 بازیكنان یک تيم نمی توانند از شماره های تكراری استفاده نمایند. •

 از شماره ها قرار گيرد.سانتی متر  4هر گونه عالمت یا نشان تبليغاتی بایستی حداقل در فاصله  •

 یستی حداقل دو سری پيراهن داشته باشند و : تيم ها با-4-3-3

 نماید )ترجيحا سفيد( می تيمی که نام آن در برنامه مسابقات در ابتدا ذکر شده باشد )تيم ميزبان( از پيراهن رنگ روشن استفاده  •

 نماید. می تيم دوم در برنامه مسابقات )تيم مهمان( از پيراهن رنگ تيره استفاده  •

 تيم می توانند رنگ پيراهن ها را عوض کنند. هر دو در صورت توافق،  •

 بازی با پای برهنه مجاز نمی باشد. -4-3-4

 ساير تجهيزات   4-4

استفاده از لوازمی که باعث افزایش قد بازیكن شده یا موجب برتری ناعادالنه  تمامی وسایل استفاده شده توسط بازیكنان مناسب بازی باشد.  -4-4-1

 شود، مجاز نمی باشد. 

 بازیكن نباید از لوازمی که ممكن است به سایر بازیكنان آسيب برساند استفاده کند. -4-4-2

 لوازم زیر ممنوع است:  استفاده از •

o مچ بند ریسمانی و چرمی، پالستيكی، پالستيكی تا شو ،فلزی و یا هر جنس دیگر حتی    -ساعدبند  -بازوبند  -دستبند  -انگشتر  -کاله ایمنی

 اگر با  پدهای نرم پوشيده شده باشد 

 اشيائی که باعث برش یا خراش شود، ناخن ها باید کوتاه باشند          

o لوازم تزئينی مو و جواهرات -گيره سر -سربند 
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 استفاده از لوازم زیر مجاز است:  •

o  .شانه بند، بازو بند، محافظ ران و محافظ پا در صورتی که کامال پوشانده شده باشد 

o از جنس فشرده باشد.  شورت استرچزیر پيراهن و  اعم از دست و پا پوشاک 

o اده می  . این پوشش نباید هيچ بخشی از صورت )چشم، بينی، لب و غيره( را بپوشاند، همچنين نباید برای بازیكنی که از آن استفسربند

کند و یا سایر بازیكنان خطرناک باشد. این پوشش نباید شامل وسيله ای برای باز یا بسته کردن در قسمت گردن و صورت باشد  

 و نباید دارای برجستگی باشد. 

o   زانوبند 

o  .دماغ بند )برای وقتی که جراحت بينی وجود داشته باشد( حتی اگر از جنس سخت باشد 

o دهان  محافظ بی رنگ و شفاف برای 

o  .عينک دسته دار اگر برای سایر بازیكنان خطرناک نباشد 

o  سانتی متر و از جنس پارچه   10هدبند و مچ بند به عرض حداکثر 

o باند و چسب های پزشكی برای دست، سرشانه و پاها 

o قوزک بند 

 از رنگ یكسان استفاده کنند.  بایدبا استرچ از جنس فشرده ،  تمام بازیكنان تيم در صورت تمایل به استفاده از تجهيزات باال

د. استفاده از چراغ، نبازیكنان می توانند از کفش به رنگ های مختلف استفاده کنند. هر دو لنگه از کفش رنگ یكسان داشته و شبيه هم باش  -4-4-3

 اجسام انعكاس دهنده نور و تزئينی برای کفش ها مجاز نمی باشد.  

 و لوگوهای مختلف تجاری، خيریه و ... بر روی لباس، بدن و موهایشان استفاده کنند.  بازیكنان نمی توانند از عالئم -4-4-4

 الزامی می باشد.  IWBF  جهت استفاده از هر لوازم دیگر که در این بخش ذکر نشده است، بهره مندی از تائيدیه کميسيون فنی -4-4-5

 

 تيمصدوم بازيكنان:  – 5ماده 

 اگر در مسابقه، بازیكنی آسيب ببيند داوران می توانند بازی را متوقف کنند. 5-1

 اگر توپ در جریان بازی باشد و بازیكنی مصدوم شود، داوران در سوت خود نمی دمند تا تيمی که کنترل توپ را در اختيار دارد به طرف حلقه   5-2

شوت بزند، کنترل توپ را از دست بدهد و یا توپ از جریان بازی خارج شود. الزم است در صورت وضعيت اضطراری برای حمایت از بازیكن آسيب 

 بازی را متوقف کنند.داوران سریعا ً  دیده

دستيار مربی، اعضاء تيم و یا اعضاء و یا بازیكن از مربی،  معالجه شود، یا ثانيه( 15اگر بازیكن آسيب دیده نتواند سریعاً به بازی ادامه دهد )حدود  5-3

 نفر برسد.    5تيم در زمين به کمتر از باید تعویض شود مگر آن که با این کار تعداد بازیكنان آن آنگاه ، کمک بگيردهمراه 

 کادر فنی تنها با اجازه داور  ءافراد حاضر در نيمكت تيم از قبيل مربی ها، کمک مربی ها، بازیكنان ذخيره، بازیكنان اخراج شده و یا سایر اعضا -5-4

 می توانند وارد زمين شوند تا قبل از تعویض، به بازیكن آسيب دیده رسيدگی نمایند.
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 اگر به تشخيص پزشک بازیكن آسيب دیده نياز فوری به درمان داشته باشد، می تواند بدون اجازه داور وارد زمين شود. 5-5

از قطع خونریزی و پوشاندن زخم، وی تنها می تواند پس . در طول بازی، هر بازیكنی که زخم باز یا خونریزی داشته باشد بایستی تعویض شود -5-6

 ردد. می تواند به بازی برگ

ض را  اگر بازیكنی دچار خونریزی شده است و یا زخم باز داشته باشد و در تایم اوتی که یكی از تيم ها گرفته تا قبل از آنكه منشی عالمت تعوی  5-7

 نشان دهد، بازیكن اقدام به برطرف کردن خونریزی و پوشاندن زخم نماید، می تواند به بازی ادامه دهد.

 بازیكنانی که از سوی مربی برای شروع بازی تعيين می شوند یا بازیكنانی که در بين پرتاب آزاد تحت مداوا قرار  در صورت آسيب دیدگی  5-8

 می گيرند، می توانند تعویض شوند. در این حالت تيم حریف هم مجاز خواهد بود در صورت تمایل به همان تعداد بازیكن تعویض کند.

 

 كاپيتان: وظايف و اختيارات 6ماده 

باشد. در صورت نياز، کاپيتان می تواند خود    ( بازیكنی است که توسط مربی تيم خود معرفی شده تا در زمين بازی نماینده تيمCAPکاپيتان )  6-1

 زمانی که توپ خارج از جریان بازی است و زمان بازی متوقف شده است با رفتاری مودبانه با داوران ارتباط برقرار کند.

داور را در جریان اعتراض تيم قرار دقيقه پس از اتمام بازی سریعاً    15در صورتی که تيم به نتيجه بازی اعتراض داشته باشد، کاپيتان حداکثر تا    6-2

 دهد و در جدول ثبت امتيازها، محل امضای کاپيتان تيم معترض را امضاء کند. می 

 

 مربيان: وظايف و اختيارات  7ماده 

دقيقه قبل از شروع بازی، مربی یا نماینده او ليست اسامی بازیكنان تيم خود را به همراه شماره پيراهن و کالس بندی آنها و همچنين    40حداقل    7-1

د می توانند  دهد. تمامی بازیكنانی که اسامی آنان در جدول امتيازات ثبت می شومی  به منشی ارائه  را کمک مربی تيم  اولين   نام کاپيتان تيم، مربی و

 بازی کنند حتی اگر بعد از شروع بازی وارد سالن شوند. 

را تائيد و امضاء    اولين کمک مربی و  مربی  سر  کالسبندی و نام    مربی اسامی بازیكنان، شماره پيراهن،سر    دقيقه قبل از شروع بازی  10حداقل    7-2

 . او همچنينمی نماید

 دهد.می اولين نفری است که این کار را انجام  Aمربی تيم   سر. می نمایدنفری که شروع کننده بازی هستند را مشخص  5 

مربی ها، کمک مربی ها، بازیكنان ذخيره، بازیكنان اخراج شده و یا سایر اعضای کادر فنی تنها کسانی هستند که مجاز به نشستن بر روی سر    7-3

ر آن منطقه هستند. همچنين در زمان بازی، تمام بازیكنان ذخيره، بازیكنان اخراج شده و دیگر اعضای تيم بر روی نيمكت  نيمكت تيم و حضور د

 نشسته باشند.  

کمک مربی در زمانی که ساعت بازی متوقف و توپ خارج از جریان بازی است، می توانند برای کسب اطالعات آماری به    اولين  یا  مربی و  سر  7-4

 ميز منشی مراجعه کنند.

 ربی می تواند در خالل بازی و زمانی که ساعت بازی متوقف و یا توپ خارج از جریان بازی است، با رفتاری مودبانه برای دریافت اطالعاتمسر  7-5

 با داوران ارتباط برقرار نماید.
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کمک   اولينمربی یا  سرکمک مربی می توانند در هر زمان )برای هدایت تيم( در خالل بازی بایستند. الزم به ذکر است اگر   اولينیا و مربی سر 7-6

شفاهی با بازیكنان در خالل بازی صحبت کنند، مشروط بر . آنها می توانند بطور شامل می شودمربی از ویلچر استفاده می کنند، این قانون آنها را نيز  

 . نمایدکمک مربی نباید با داوران ارتباط بر قرار   اولين اینكه در منطقه نيمكت تيم خود باقی بمانند.

مربی   سر ت( به هر دليل اگر  او نياز نيس ءگردد )امضامی کمک مربی در تيم وجود داشته باشد، نام او قبل از شروع بازی در جدول ثبت  اولين اگر  7-7

 مربی، بازی را ادامه دهد.  سر قادر به ادامه بازی نباشد، او می تواند با همان اختيارات و وظایف 

مربی شماره بازیكنی که بجای کاپيتان در زمين انجام وظيفه خواهد کرد را به اطالع داور    سروقتی کاپيتان تيم، زمين بازی را ترک می کند    7-8

 برساند.  

در دسترس نباشد یا اینكه نام او در جدول ثبت نشده   نيزکمک مربی    اولينمربی حضور نداشته باشد یا قادر به ادامه مربيگری نباشد و    سراگر    7-9

مربی انجام وظيفه کند. اگر  سر. اگر کاپيتان زمين را ترک کند می تواند به عنوان  می نمایدمربی انجام وظيفه  سر  -  نباشد، کاپيتان تيم به عنوان بازیك

 مربی عمل خواهد کرد.سرشدن و یا آسيب  دیدن قادر به ادامه بازی نباشد، جایگزین او همانند   اخراجاو در صورت 

 . می نمایدمشخص را مربی بازیكنی که پرتاب آزاد انجام می دهد سرت، زمانی که برابر قانون پرتاب کننده مشخص نيس 7-10

 

 مقررات بازي  -قانون چهارم

 زمان بازی، امتياز مساوی و وقت های اضافی    8ماده 

 دقيقه ای می باشد.  10 کوارتر 4بازی شامل   8-1

 دقيقه ای وجود خواهد داشت.  20قبل از شروع بازی، یک وقفه  8-2

 دقيقه وقفه وجود خواهد داشت.   2سوم و چهارم )نيمه دوم( و قبل از شروع هر وقت اضافی،  کوارتراول و دوم )نيمه اول( و  کوارتربين  8-3

 دقيقه خواهد بود.   15زمان استراحت بين دو نيمه  8-4

 ی زیر شروع می شود: وقفه بازی در زمان ها 8-5

 دقيقه قبل از شروع بازی   20 •

 یا وقت اضافی به صدا در می آید.  کوارترزمانی که بوق پایان  •

 وقفه بين بازی در زمان های زیر خاتمه می پذیرد: 8-6

 اول، زمانی که توپ در عمل بين الطرفين از دستان سرداور رها می شود.    کوارتردر  شروع  •

سوی داور در اختيار بازیكنی که می خواهد آن را به داخل زمين پاس دهد، قرار    ها و وقت های اضافی، زمانی که توپ از   کوارتر   در شروع سایر •

 می گيرد.

 دقيقه ای ادامه پيدا می کند تا زمانی که دیگر امتياز  5ر شد، بازی با هر تعداد وقت های اضافی چهارم امتياز هر دو تيم براب کوارتراگر در پایان  8-7

 تيم ها برابر نباشد. 
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دقيقه ای ادامه پيدا می کند تا   5در یک بازی رفت و برگشت، اگر در پایان بازی دوم امتياز تيم ها برابر باشد، بازی با هر تعداد الزم وقت های اضافی 

 زمانی که دیگر امتياز تيم ها برابر نباشد. 

ثانيه بر روی ساعت    0.1وقت اضافه را مشخص می نماید. حداقل    داور زمان  یا وقت اضافی، خطائی رخ دهد،  کوارتراگر درست قبل از بوق پایان    8-8

 بازی نمایش داده می شود.  

پرتاب آزاد مشروط قبل از آغاز کوارتر بعدی  آنگاه    روی دهد  غير قابل اغماض در خالل بازیچنانچه خطای فنی، رفتار غير ورزشی و یا خطای  -8-9

 و وقت اضافه اجرا می شود.    

 

 ، وقت اضافی يا بازی كوارترشروع و خاتمه  - 9ماده 

 جامپ بال از دستان سرداور رها می شود. حالتدر  و وسط زمين در  اول زمانی شروع می شود که توپ کوارتر 9-1

 که توپ از سوی داور در اختيار بازیكن قرار گرفته و او توپ را به داخل زمين پاس  شروع می شود ها و وقت های اضافی دیگر، زمانی  کوارتر 9-2

 می دهد. 

 نخواهد شد.   آغازنفر تيم کامل شود،   5بازی بدون اینكه  9-3

ه از سمت ميز امتيازات وارد زمين بازی می شود ، باید بر طبق موارد زمانيك  (،در تمام بازی ها اولين تيمی که نامش ذکر شده است )تيم ميزبان  9-4

 : زیر باشد 

 قرار می گيرد. تيم وی در سمت چپ ميز امتيازات  نيمكت •

 تيم انجام می شود.    نيمكتدر نيمه زمين در جلوی بازی قبل از  آن تيم تمرین قبل مسابقه  •

 را عوض کنند.زمين تمرین قبل از مسابقه خود در نيمه اول نيمكت و یا بنابراین در صورت موافقت هر دو تيم آنها می توانند 

 . می نمایندرا عوض نيمه تمرین قبل از مسابقه و تيم ها در نيمه دوم حلقه های خود -9-5

 کنند. می چهارم بازی  کوارتردر تمامی وقت های اضافی، تيم ها در جهت حلقه های  - 9-6

یا وقت اضافی به صدا درآید. در صورتی که تخته پشت حلقه   کوارتر، وقت اضافی یا بازی هنگامی به پایان می رسد که بوق اتمام کوارتریک  - 9-7

 وق ساعت بازی ارجحيت دارد.به المپ قرمز رنگ مجهز باشد، روشن شدن این المپ به ب

 وضعيت توپ  -10ماده 

 توپ می تواند در جریان بازی )وضعيت زنده( یا خارج از جریان بازی )وضعيت مرده( قرار گيرد.  -10-1

 توپ زمانی در جریان بازی قرار می گيرد )وضعيت زنده( که: 10-2

 .  در جامپ بال، توپ از دستان سرداور رها شود •

 .  پ در اختيار پرتاب کننده قرار می گيرددر پرتاب آزاد، تو •

 در پرتاب اوت، زمانی که توپ در اختيار پرتاب کننده اوت قرار می گيرد.  •

 توپ زمانی خارج از جریان بازی قرار می گيرد که:   -10-3
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   .انجام شده باشدآزاد گلی در حين بازی زده شود و یا پرتاب  •

 .  در سوت خود بدمدداور زمانی که توپ در جریان بازی است،  •

 در پرتاب پنالتی که توپ وارد سبد نشده و به دنبال آن: •

 .  . پرتاب دیگری وجود داشته باشد1

 . یک جریمه اضافی )پرتاب های آزاد و یا مالكيت توپ( به تيم تعلق گيرد.2

 . یا وقت اضافی به صدا در آید کوارتربوق اتمام  •

 ثانيه به صدا درآید. 24شته باشد، بوق زمانی که تيم کنترل توپ را در اختيار دا •

 در هوا باشد و توسط هر کدام از بازیكنان لمس شود، بعد از اینكه:  شدهزمانی که توپ شوت   •

 

 داور در سوت خود بدمد.  .1

 .به صدا در آید یوقت اضاف ایبوق اتمام کوارتر  .2

 به صدا درآید.زمان مالكيت  بوق  .3

 توپ خارج از جریان بازی محسوب نخواهد شد و اگر توپ در شرایط زیر گل شود، امتياز آن شمرده می شود:    -10-4

 توپ بعد از شوت زدن در هوا باشد و: 

 داور در سوت خود بدمد.  .1

 به صدا در آید یوقت اضاف ایبوق اتمام کوارتر  .2

 به صدا در آید.  مان مالكيتزبوق  .3

 وا باشد و داور به دليل تخلف، به جز تخلف پرتاب کننده، در سوت خود بدمد. توپ در پی یک پرتاب آزاد در ه •

خطا بر روی هر کدام از بازیكنان تيم حریف می شود، زمانی که تيم حریف قبل از آنكه خطا اتفاق بيفتد، طی یک حرکت پيوسته    مرتكببازیكن   •

 توپ را شوت زده باشد. 

 قبول نمی باشد، اگر شرایط زیر وجود داشته باشد: این مقررات قابل اجرا نبوده و گل 

 . پس از دميدن داور در سوت خود، بازیكن اقدام به زدن شوت نماید •

 محل قرار گرفتن بازيكنان و داوران  - 11ماده 

 بازیكن در محلی قرار گرفته است که ویلچرش آن نقطه را لمس می کند. -11-1

 .محلی می باشد که او ایستاده استومانند برخورد توپ با  برخورد توپ به داور  تعيين محل بازیكن است.همانند  داور تعيين محل-11-2

 و مالكيت تناوبی بين الطرفين  -12ماده 

 بال( تعريف بين الطرفين )جامپ -12-1

 اول به باال می اندازد.  کوارترزمانی اتفاق می افتد که داور توپ را در دایره مرکزی بين دو حریف در شروع  جامپ بال 12-1-1

 زمانی اتفاق می افتد که یک یا چند بازیكن از دو تيم یک یا دو دست بدون خشونت و به شكلی روی توپ قرار گيرد که   توپ مشترك -12-1-2

 آنها کنترل کامل توپ را در اختيار نداشته باشند.  هيچ کدام از
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 انجام جامپ بال  دستورالعمل-12-2

 هر بازیكن که در جامپ بال شرکت می کند ویلچر خودش را در نيمه دایره در سمت حلقه خودش نزدیک خط مرکزی قرار دهد. 12-2-1

 قرار گيرند، اگر یک بازیكن حریف تمایل به حضور در آن نقطه داشته باشد. دو بازیكن هم تيمی نمی توانند در اطراف دایره کنار هم  12-2-2

 سپس داور توپ را به صورت عمودی بين دو بازیكن حریف به باال می اندازد تا بازیكنان بتوانند به آن برسند.    12-2-3

 کت کننده در جامپ بال زده شود. توپ بایستی پس از رسيدن به باالترین ارتفاع، توسط حداقل یكی از بازیكنان شر 12-2-4

 هيچكدام از بازیكنان درگير در جامپ بال قبل از زده شدن توپ مجاز به ترک محل خود نمی باشند.  12-2-5

نان  هيچكدام از بازیكنان درگير در جامپ بال نمی توانند توپ را بگيرند یا بيش از دو ضربه به آن بزنند تا زمانی که توپ توسط دیگر بازیك  12-2-6

 لمس شود یا به زمين برخورد نماید. 

 اگر توپ حداقل توسط یكی از بازیكنان درگير در جامپ بال زده نشود، جامپ بال تكرار می شود.   12-2-7

عبود کرده   هيچ قسمتی از اعضای بدن بازیكنان یا ویلچر آنان نباید قبل از ضربه به توپ، بر روی خط دایره )استوانه( قرار گيرد و یا از آن  12-2-8

 باشد.  

 تخلف محسوب می شود.   12- 2-8و 12-2-6، 12-2-5، 12-2-4، 12-2-1از ماده های  تبعيت عدم 

 جريمه -12-3

 مستقيما پشت تخته بسكتبال است.  توپ از نزدیک ترین محل انجام خطا به حریف برای پرتاب داده می شود به استثناء زمانی که 

 وضعيت جامپ بال -12-4

 وضعيت جامپ بال زمانی اتفاق می افتد که:

 توپ مشترک اعالم شود.  •

مشترک نرسند که کداميک از بازیكنان حریف برای آخرین بار توپ را لمس  باشند یا به یک نتيجه   توپ به اوت رفته باشد و داوران شک داشته •

 کرده است.

 در آخرین پرتاب آزاد ناموفق، تخلف پرتاب آزاد طرفين صورت گيرد.  •

 توپی که در جریان بازی قرار دارد، بين تخته و حلقه گير کند، باستثناء: •

o  بين پرتاب های آزاد 

o  تهاجمی تيم کوارتربعد از آخرین پرتاب آزاد و در ادامه آن پرتاب اوت از خط پرتاب اوت در 

 زمانی که توپ از جریان بازی خارج می شود، و هيچكدام از تيم ها کنترل توپ را در اختيار نداشته باشند.  •

 شدن جرایم مساوی برای هر دو تيم، اگر جریمه ای باقی نماند و یا قبل از اولين خطا، هيچ یک از دو تيم مالک توپ نباشند.   لغوبعد از  •
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 تمام وقت های اضافی  شروعاول و در   کوارتربه جز  ها کوارترتمام   •

 تعريف مالكيت تناوبی )نوبتی(  -12-5

 جریان بازی قرار می گيرد، و برای این کار به جای جامپ بال، از پرتاب اوت استفاده می شود. مالكيت تناوبی روشی است که از طریق آن توپ در 

 تناوبیانجام مالكيت  دستورالعمل -12-6

در تمامی موقعيت های جامپ بال، تيمی که مالكيت تناوبی را در اختيار دارد، توپ را از نزدیک ترین محل وقوع جامپ بال، به داخل زمين    -12-6-1

 رتاب کند.پ

 از آن تيمی خواهد بود که کنترل توپ زنده را بعد از جامپ بال در اختيار به داخل زمين  پرتاب توپ مالكيت نوبتی در موقعيت بعدی -12-6-2

 نمی گيرد. 

از  تيمی که در آخر هر کوارتر و یا وقت اضافی مالكيت نوبتی را در اختيار دارد، کوارتر و یا وقت اضافی بعدی را با پرتاب توپ بداخل زمين -12-6-3

 باشد.   هبيرون خط اوت در مرکز، مقابل ميز منشی آغاز خواهد کرد، مگر آن که در ابتدای کوارتر بعدی  پرتاب های آزاد و پرتاب پنالتی وجود داشت

تيمی که پرتاب اوت مالكيت تناوبی را در اختيار دارد با عالمت فلشی که به سمت حلقه حریف است مشخص می شود و به محض اتمام   -12-6-4

 جهت فلش به سرعت تغيير می کند.ی،  تناوبمالكيت 

ار دارد، باعث خواهد شد که آن تيم پرتاب انجام تخلف در زمان اجرای پرتاب اوت مالكيت تناوبی توسط تيمی که مالكيت تناوبی را در اختي  -12-6-5

و برای پرتاب اوت تناوبی بعدی به سمت تيم حریف برگردد.   نمایداوت مالكيت تناوبی را از دست بدهد. جهت فلش مالكيت تناوبی باید به سرعت تغيير  

 قبلی انجام شود.سپس، توپ به تيم مقابل تيمی که مرتكب خطا شده است داده شود تا پرتاب از محل پرتاب اوت 

 انجام خطا توسط هر کدام از تيم ها:  -12-6-6

 قبل از شروع هر کوارتر به غير از کوارتر اول و وقت اضافه •

 در طول پرتاب اوت مالكيت تناوبی  •

 دهد، مالكيت تناوبی را از دست بدهد.  باعث نمی شود تيمی که پرتاب توپ به داخل را انجام می 

 

 چگونگی بازی با توپ -13ماده 

 تعريف-13-1

در طول بازی، توپ فقط با دست بازی می شود. این بازی فقط به صورت پاس، پرتاب، زدن توپ، غلتاندن یا دریبل کردن در هر جهت با در نظر 

 گرفتن محدودیت ها و رعایت مقررات بازی مجاز است. 

 مقررات-13-2

هر قسمت از پا و مشت زدن تخلف محسوب می شود. ولی در صورت برخورد تصادفی توپ با ویلچر توپ با ویلچر، یا زدن توپ با    هل دادن عمدی

 یا هر قسمت از پا تخلف نخواهد بود. 

 تخلف محسوب می شود.  2-13رعايت نكردن ماده 



 

25 

 

 

 جريمه -13-3

 بسكتبال از نزدیک ترین مكان به محل خطا به حریف داده می شود به استثناء زمانی که مستقيما پشت تخته توپ برای پرتاب به داخل زمين 

 می باشد.  

 

 كنترل توپ  14ماده 

 تعريف-14-1

کنترل توپ توسط یک تيم زمانی آغاز می شود که بازیكن آن تيم، کنترل توپ در جریان بازی را با نگهداشتن یا دریبل کردن در اختيار   -14-1-1

 داشته باشد. 

 کنترل توپ توسط تيم ادامه پيدا می کند زمانی که: - 14-1-2

 بازیكن تيم کنترل توپ زنده را داشته باشد.  •

 داده شود. توپ بين هم تيمی ها پاس  •

 کنترل توپ زمانی توسط تيم تمام می شود که: - 14-1-3

 حریف کنترل توپ را بدست بياورد.  •

 توپ از جریان بازی خارج شود   •

 در حين بازی یا پرتاب آزاد رها شود.  شوت  توپ از دست بازیكن برای زدن  •

 شته باشد، در موارد ذیل متخلف خواهد بود اگر: بازیكنی که کنترل توپ را در اختيار داشته یا تالش برای گرفتن توپ دا -14-1-4

 با هر قسمت از بدن )بجز دست ها( زمين را لمس کند، یا  -14-1-4-1

ویلچر او از زمين بلند شود به گونه ای که قسمتی از ویلچر به جز چرخ های بزرگ و یا چرخ های بلبرینگی با زمين برخورد کند و ویلچر    -14-1-4-2

 قرار گيرد. روی لبه آن 

 

 بازيكن در حال زدن شوت   15ماده 

 تعريف  -15-1

 بازیكنی که با هدف زدن یک شوت منطقه ای و یا پرتاب پنالتی، توپ را در دست داشته و آنگاه توپ را در جهت سبد به هوا پرتاب   -15-1-1

 به حساب می آید.   "بازیكن در حال زدن شوت "می کند، 

 حرکتی گفته می شود که بازیكن توپ را با دست به طرف حلقه حریف هدایت کند. زدن ضربه به توپ به 

 زدن ضربه به توپ نيز به عنوان یک شوت برای به ثمر رساندن گل محسوب می شود. 
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و سپس با ، توپ را گرفته  و یا سایر ضربات عملی است که بازیكن در حال حرکت به جلو و یا پس از تكميل دریبل  حلقهحرکت مستمر به سمت  

    به کار خود ادامه می دهد که معموال به سمت باال است.  شوتحرکت 

 عمل شوت زدن: -15-1-2

و بنا بر تشخيص داور، بازیكن تالش برای گرفتن  آغاز می کند    که بازیكن حرکت عادی خود را برای رها کردن توپ»آغاز می شود«  زمانی   •

 حلقه یا ضربه زدن به توپ حریف ادامه می دهد.  امتياز را شروع ميكند، سپس با پرتاب به طرف 

زمانی »خاتمه می پذیرد« که توپ از دست بازیكن رها شده و شوت کامل می گردد ) یعنی دستان بازیكن حرکت خود را در راستای مسير،   •

 ، تكميل می کند(.underhand shotویلچر و یا سبد، هنگام زدن شوت 

 شوت زدن:  توالی حرکات در هنگام عمل -15-1-3

، که معموال به سمت باال را  به سمت سبد    که توپ در دست بازیكن قرار می گيرد و او حرکت پرتاب توپآغاز می شود  این حرکت هنگامی   •

     آغاز می کند. ، است 

 ممكن است بازوان، بدن و یا ویلچر بازیكن هم درگير شوند.  حرکت پرتاب توپ به سمت سبد در  •

این حرکت وقتی به پایان می رسد که توپ از دستان بازیكن جدا شده، و ادامه حرکت شوت کامل شده باشد )یعنی حرکت دست بازیكن به سمت   •

 جدید شوت انجام گيرد.     کامل شود( یا در صورتی که یک عمل underhand shotزمين، ویلچر و یا سبد حين زدن شوت 

 هيچ ارتباطی بين تعداد پوش های قانونی و عمل شوت وجود ندارد. -15-1-4

ر حين شوت زدن، ممكن است حریف دست بازیكن را گرفته و مانع گل زدن او می شود. در چنين شرایطی رها شدن توپ از دستان د  -15-1-5

 بازیكن مهم نيست.

 زمانی که بازیكن در حال زدن شوت است بروی او خطا می شود و بعد از خطا، او توپ را پاس می دهد. این بازیكن دیگر در وضعيت -15-1-6

 شوت زدن توپ تلقی نمی شود.  

 

 به ثمر رسيدن گل و امتياز آن  16ماده 

 تعريف -16-1

 سبد شده و در آن باقی مانده یا از آن بگذرد.  گل وقتی به ثمر می رسد که توپ در جریان بازی از باال وارد -16-1-1

 شود که کمترین بخش آن داخل سبد قرار گيرد و از حلقه عبور کرده باشد.  توپی داخل سبد محسوب می-16-1-2

 

 مقررات   -16-2

 ارزش گلی که تيم مهاجم به ثمر می رساند به شكل زیر محاسبه می شود:    -16-2-1

 یک امتياز برای هر پرتاب پنالتی  •

 گل به ثمر رسيده از منطقه دو امتيازی ، دو امتياز •
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 گل به ثمر رسيده از منطقه سه امتيازی، سه امتياز •

 های کوچک ویلچر می تواند روی و یا جلوی خط سه امتيازی باشد.  باشد و چرخ: دو چرخ بزرگ بایستی در منطقه سه امتيازی قرار گرفته  تفسير

 ، دو امتياز برای حریف محسوب و به نام کاپيتان تيم حریف ثبت می گردد.وارد حلقه خودشان نمایدتوپ را  تصادفاًاگر یک بازیكن -16-2-2

 بوده و تخلف محسوب می شود. گل قبول نوارد حلقه خود کند، توپ را  عمداً اگر بازیكنی  -16-2-3

 اگر بازیكنی باعث شود که توپ پس از گذشتن از حلقه، از زیر به باال برگردد تخلف محسوب می شود. -16-2-4

اب )سه دهم ثانيه( یا بيشتر را نشان بدهد تا بتوان مالكيت توپ در پرتاب اوت و یا ریباند بعد از آخرین پرت  0:00.3ساعت بازی باید زمان  -16-2-5

توان   ثانيه و یا کمتر باقی مانده باشد، تنها راهی که می  0:00.1ثانيه و یا    0:00.2آزاد را برای تالش جهت زدن شوت محفوظ دانست. چنانچه زمان  

ازی و  ب  که ساعتدست )دست های( بازیكن در زمانی  ( است البته در صورتی که  Tapبه توپ )  اقدام به زدن گل نمود، ضربه زدن  به شكل قانونی

   می باشد با توپ در تماس نباشد.  0.0 زمان  ، ثانيه  24تایم 

 

 

 پرتاب اوت 17ماده 

 تعريف-17-1

 پرتاب اوت زمانی انجام می شود که بازیكن پرتاب کننده توپ را از اوت به داخل زمين پاس دهد.- 17-1-1

 :  اوت پرتاب - 17-1-2

 .  می باشداوت  پرتابمی شود که توپ در اختيار بازیكن صاحب توپ برای  آغاز زمانی •

 زمانی پایان می پذیرد: •

 آنها برخورد می نماید.  هر یک از بازیكنان داخل زمين لمس و یا به توپ توسط -

 تيمی که توپ را در اختيار دارد مرتكب خطا شود.  -

   قرار گيرد.   بين حلقه و تخته حلقهدر زمان پرتاب به داخل زمين توپ در جریان بازی  -

 

 دستورالعمل   -17-2

دهد. داور می تواند توپ را بصورت پاس زمينی یا پرتاب در اختيار بازیكن قرار دهد به شرط آن می  داور توپ را در اختيار پرتاب کننده قرار    -17-2-1

 که: 

 متر نباشد.  4فاصله داور تا بازیكن پرتاب کننده اوت بيش از  •

 بازیكنی که قصد دارد پاس شروع مجدد را ارسال کند در محل تعيين شده از سوی داور قرار داشته باشد.  •

پشت تخته، بازیكن از نزدیک ترین محلی که خطا صورت گرفته و یا جایی که بازی توسط داور متوقف شده است، پرتاب اوت   ءاستثنابه    -17-2-2

 را انجام می دهد. 
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اول( و تمام وقت های اضافه، پرتاب اوت از امتداد پشت خط مرکزی مقابل ميز منشی انجام شود.  کوارتر)به جز  ها کوارتردر ابتدای تمام   -17-2-3

ریافت بازیكنی که پرتاب اوت را انجام می دهد، باید یكی از چرخ های ویلچر را در دو سمت خط مرکزی مقابل ميز منشی قرار دهد تا داور اجازه د

 بازی را به او بدهد.  توپ و ارسال پاس به هر نقطه ای از زمين 

 چهارم و یا وقت اضافه، دو دقيقه یا کمتر را نشان دهد، پس از تایم استراحتی که از سوی تيم مالک توپ   کوارترزمانی که ساعت بازی در -17-2-4

تهاجمی و یا از    کوارترزمين در    مربی تيم می تواند تصميم بگيرد که بازی با پرتاب اوت از خط اوت کنارسردفاعی زمين( درخواست شده،    کوارتر)در  

 دفاعی خود از نزدیک ترین نقطه به محلی که بازی متوقف شده است، بازی را آغاز کنند.   کوارتر

چنانچه بازیكن تيمی که مالک توپ زنده )در جریان بازی( و یا تيمی که مالكيت توپ به آنها داده شده است مرتكب خطا شود، بازی با    -17-2-5

 وت از نزدیک ترین نقطه به محل خطا ادامه پيدا کند. یک پرتاب ا

، مگر اینكه در می نمایدچنانچه خطای فنی رخ دهد، بازی با یک پرتاب اوت از نزدیک ترین نقطه ای که خطا رخ داده است ادامه پيدا  -17-2-6

 قوانين به مورد ویژه ای اشاره شده باشد. 

تهاجمی تيم ادامه پيدا کند، مگر اینكه در قوانين   کوارتررخ دهد، بازی با یک پرتاب اوت از    از مسابقه  اخراجچنانچه خطای غير ورزشی و یا    -17-2-7

 به مورد ویژه ای اشاره شده باشد. 

 ادامه پيدا کند. 39 مادهچنانچه نزاع بين بازیكنان اتفاق بيفتد، بازی بر اساس شروط موجود در  -17-2-8

 شود.   می و یا پرتاب آزاد صحيح نباشد، بازی با یک پرتاب اوت از امتداد خط پرتاب دنبال  گل شود، اما  هر زمان که توپ وارد سبد -17-2-9

 پس از به ثمر رسيدن گل و یا آخرین پرتاب پنالتی:  -17-2-10

بدهد. این مورد همچنين پس از گل هر بازیكن از تيمی که گل خورده است، می تواند توپ را از هر نقطه پشت خط انتهایی زمين به داخل پاس   •

  شدن توپ در جریان بازی و یا به وسيله آخرین پرتاب آزاد که بالفاصله پس از آن تایم استراحت در خواست شده نيز صحيح می باشد. داور پس 

 خواهد بازی را آغاز کند. از اتمام تایم استراحت توپ را در پشت خط انتهایی در اختيار بازیكنی قرار می دهد که تيمش گل خورده و می  

بازیكنی که برای پاس شروع مجدد توپ را در اختيار می گيرد می تواند در پشت خط انتهائی عقب تر رفته و یا در عرض حرکت کند، ولی از   •

 ثانيه مهلت خواهد داشت تا بازی را آغاز کند. 5لحظه ای که توپ را در اختيار می گيرد 

 

 قانون -17-3

 بازیكنی که پرتاب اوت را انجام می دهد، نباید: -17-3-1

 ثانيه زمان برای پاس دادن توپ زمان در اختيار داشته باشد.  5بيش از  •

 زمانی که توپ را در اختيار دارد بطرف داخل زمين حرکت کند. •

 بعد از انجام پرتاب اوت، توپ نباید محوطه خارج از زمين بازی را لمس نماید. •

 بازیكن دیگری لمس کرده باشد، به آن دست بزند.  توپ را قبل از آنكه •

 وارد سبد کند.  توپ را مستقيماً •



 

29 

در یک یا هر دو جهت حرکت کند. همچنين تا جایی  امتداد خط  از منطقه مشخص شده برای انجام پرتاب اوت، بيش از یک متر از پشت و در   •

 که بتواند امكان عقب رفتن دارد. 

 سایر بازیكن )بازیكنان( نباید:زمان انجام پرتاب اوت، -17-3-2

 قسمتی از بدن یا ویلچر خود را تا قبل از دادن پاس، از خط اوت عبور دهند. •

متر    1متر باشد، بازیكنان مدافع می بایست به اندازه    2در صورتی که فضای بيرون خط اوت کم بوده و فاصله خط اوت تا موانع بيرونی کمتر از   •

 دهنده فاصله داشته باشند. از محل پاس و بازیكن پاس 

دقيقه یا کمتر را در کوارتر چهارم و یا در وقت اضافی نشان می دهد، و یک پرتاب اوت به تيم داده شده   2نگامی که ساعت بازی، زمان  ه-17-3-3

 را به عنوان هشدار نشان دهد.    " عبور غير قانونی از خط" است، داور باید در زمان اجرای پرتاب، عالمت 

 اگر بازیكن مدافع:  

 ای دخالت در پرتاب اوت حرکت دهد، یا قسمتی از بدنش را بر •

 .  کمتر از یک متر با بازیكن پرتاب کننده توپ فاصله داشته باشد در موقعيتی که برای پرتاب آزاد کمتر از دو متر فاصله باشد •

 هر دو این موقعيت ها تخلف است و باید خطای فنی گرفته شود.

 

 ثانيه حریف شود   3، وارد منطقه "خارج از باند"توپ به بازیكن پرتاب کننده و در موقعيت  بازیكن مهاجم مجاز نيست تا قبل از واگذاری -17-3-4

 مراجعه شود(. 1-1-26)به ماده 

 تخلف محسوب می شود.  17-3هر گونه تخطی از ماده 

 

 جريمه 17-4

 توپ برای شروع مجدد، درست از همان نقطه به تيم حریف واگذار خواهد شد.
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   استراحت تايم  18ماده 

 تعريف -18-1

 کمک مربی ایجاد می شود.  اولينمربی یا سرتایم استراحت وقفه ای در بازی است که بنا بر درخواست  

 مقررات-18-2

 هر تایم استراحت یک دقيقه است. -18-2-1

 اهد شد. تایم استراحت در یک موقعيت مناسب که بازی از جریان افتاده است، به تيم درخواست کننده داده خو-18-2-2

 موقعيت مناسب برای تایم استراحت زمانی آغاز می شود که: -18-2-3

 توپ برای هر دو تيم خارج از جریان بازی باشد، ساعت بازی متوقف شود و داور ارتباط خود را با منشی خاتمه دهد. •

 توپ بعد از آخرین پرتاب آزاد موفق برای هر دو تيم، مرده تلقی شود.   •

 برای تيم مدافعی که گل خورده است.  •

فرصت تایم استراحت زمانی خاتمه می پذیرد که توپ برای پاس شروع مجدد یا برای اولين پرتاب یا تک پرتاب پنالتی در اختيار بازیكن -18-2-4

 قرارگيرد.

 ها مجاز هستند:هر یک از تيم -18-2-5

 در نيمه اول دو تایم استراحت داشته باشند. •

دقيقه یا کمتر را   2تایم استراحت خود را هنگامی استفاده کنند که ساعت  2در نيمه دوم سه تایم استراحت داشته باشند و حداکثر می توانند  •

 چهارم نشان دهد.  کوارتردر 

 در هر وقت اضافی یک تایم استراحت داشته باشند.  •

 ی بعدی نمی توان استفاده نمود.از تایم استراحت استفاده نشده در نيمه یا وقت اضاف -18-2-6

در   گلمربی آن زودتر درخواست داده باشد مگر اینكه تایم استراحت پس از به ثمر رسيدن  سرتایم استراحت به تيمی واگذار می گردد که    -18-2-7

 حين بازی، بدون اینكه خطایی رخ داده باشد، به تيم واگذار شود. 

چهارم و در هر وقت اضافی نشان می دهد، به تيم زننده گل نباید تایم استراحت تعلق   کوارترا کمتر را در  زمانی که ساعت بازی دو دقيقه ی  -18-2-8

 بگيرد، مگر اینكه یكی از داورها بازی را متوقف کرده باشد.  

 دستورالعمل  -18-3

روشن  چشمی برقرار کرده یا به کنار ميز او رفته و کامالًفقط مربی یا کمک مربی حق درخواست تایم استراحت را دارند. او با منشی ارتباط -18-3-1

 و واضح با دادن عالمت مربوطه به وسيله دست خود تایم استراحت را درخواست کند. 

م مربی می تواند تایم استراحت درخواست شده را لغو کند. درخواست لغو تایم استراحت قبل از به صدا درآمدن بوق منشی برای اعالم تای-18-3-2

 استراحت اتفاق بيفتد. 
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 : کوارتراستراحت زمان -18-3-3

 زمانی آغاز می شود که داور در سوت خود بدمد و عالمت تایم استراحت را نشان دهد.  •

 زمانی به اتمام می رسد که داور در سوت خود بدمد و بازیكنان را به زمين بازی فرا خواند.  •

استراحت فراهم شود، منشی با به صدا در آوردن بوق خود به داوران اعالم می کند که یک تيم به محض اینكه فرصت واگذاری تایم  -18-3-4

 درخواست تایم استراحت داده است. 

 بخورد، وقت نگهدار فورا ساعت بازی را متوقف کرده و بوق را به صدا درآورد.    گلاگر تيمی که درخواست تایم استراحت داده است 

وقفه های قبل از شروع کوارتر دوم، چهارم و یا هر وقت اضافی، بازیكنان می توانند زمين بازی را ترک کرده و در اطراف    در تایم استراحت و - 18-3-5

نزدیكی  نيمكت خود حضور داشته باشند و اعضایی که مجاز به نشستن بر روی نيمكت هستند نيز می توانند  وارد زمين بازی شوند مشروط بر اینكه در  

 يم خود حضور داشته باشند.  محوطه نيمكت ت

قت  بعد از آن که بازیكنی توپ را برای انجام اولين پرتاب آزاد در اختيار گرفت، یک تيم درخواست تایم استراحت بدهد، با این درخواست مواف  -18-3-6

 شود، چنانچه: 

 آخرین پرتاب آزاد گل شود.  •

 شد.  آخرین پرتاب آزاد گل نشود و بازی با یک پرتاب اوت همراه با •

بين پرتاب های آزاد اعالم خطا شود. در این حالت، پرتاب های آزاد انجام خواهد شد و قبل از  اینكه جریمه خطای جدید اعمال شود، تایم  •

 استراحت به تيم داده می شود، مگر آنكه به مورد خاصی در قوانين اشاره شده باشد.  

زی قرار گيرد، اعالم خطا شود و در این حالت قبل از اینكه جریمه خطای جدید اعمال  قبل از آنكه توپ بعد از پرتاب آزاد آخر در جریان با •

 شود.می  شود، تایم استراحت به تيم داده 

 قبل از آنكه توپ بعد از پرتاب آزاد آخر زنده شود. در این صورت، تایم استراحت به تيم داده می شود.  •

 

متوالی و/یا مالكيت توپ به دليل بيش از یک خطای پنالتی، هر سری باید به طور جداگانه در نظر گرفته و  در زمان اعالم چند سری پرتاب های آزاد  

 بررسی شود. 
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 تعويض   19ماده 

 تعريف -19-1

 تعویض، تواقفی در بازی است که توسط تعویض شونده درخواست می شود تا به جمع بازیكنان بپيوندد. 

 

 مقررات   -19-2

 تعريف-19-1

 همان ایجاد وقفه در بازی به درخواست بازیكن تعویضی به جای یک بازیكن است.    تعویض

 خود را تعویض کند.  (بازیكنانیک بازیكن )یک تيم در فرصت تعویض می تواند  19-2-1

 فرصت تعویض زمانی شروع می شود که:  -19-2-2

 ساعت بازی متوقف شود و داور ارتباط خود با ميز منشی را به اتمام برساند. توپ برای هر دو تيم از جریان بازی خارج شود،  •

 بعد از آخرین پرتاب آزاد موفق توپ )برای هر دو تيم( از جریان بازی خارج شود.  •

 دقيقه یا کمتر را نشان دهد. 2چهارم و یا هر وقت اضافی، ساعت بازی زمان  کوارتربرای تيمی که گل می خورد، در  •

 فرصت تعویض زمانی خاتمه می پذیرد که توپ برای انجام آخرین پرتاب آزاد و یا پرتاب اوت در اختيار بازیكن قرار می گيرد.  -19-2-3

بازیكن ذخيره ای که وارد زمين بازی می شود و یا بازیكنی که از بازی خارج می شود اجازه ندارد بالفاصله از زمين بيرون رفته و یا به    -19-2-4

 زمين بازی برگردد تا زمانی که توپ دوباره از جریان بازی خارج شود و یا این که حداقل یک فاز از بازی سپری شود، مگر آن که:  

 نفر باشد.  5ر در زمين، کمتر از بازیكنان حاض •

ره به دليل تصحيح اشتباه در تصميم گرفته شده، بازیكنی که باید پرتاب پنالتی را انجام دهد به شكل قانونی تعویض شده و بر روی نيمكت ذخي •

 قرار گرفته است.  

هر گل متوقف می شود، تيم گل زننده نمی تواند بالفاصله    چهارم و هر وقت اضافی که تایم بازی پس از   کوارتردقيقه پایانی در    2در فاصله  - 19-2-5

 پس از گل درخواست تعویض کند، مگر آنكه داور بازی را متوقف کرده باشد.

 نفر برسد.    5تعویض شود مگر آنكه تعداد اعضاء تيم در زمين به کمتر از چنانچه بازیكنی درمان شود و یا به او کمک نمایند؛ وی باید  -19-2-6

 دستورالعمل   -19-3

( به ميز منشی مراجعه و با نشان نيست کمک مربی اولينمربی یا سرمنظور بازیكن ذخيره حق درخواست تعویض دارد. این ورزشكار ) تنها -19-3-1

باید آما ده باشد تا دادن عالمت صحيح و یا قرار گرفتن در محل تعویض، درخواست تعویض می کند. بازیكنی که درخواست تعویض را داده است 

 بالفاصله تعویض شود. 

 درخواست تعویض را می توان قبل از به صدا در آوردن بوق منشی برای انجام تعویض لغو کرد. -19-3-2

 منشی با به صدا درآوردن بوق، درخواست تعویض را به اطالع داور می رساند. به محض اینكه فرصت تعویض فرا می رسد،  -19-3-3

 شود. می در خارج از زمين باقی مانده تا اینكه داور در سوت خود بدمد، عالمت تعویض را اعالم کرده و او وارد زمين  بازیكن تعویضی -19-3-4
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 بازیكنی که تعویض شده، می تواند بدون اعالم به منشی یا داور، زمين را ترک کرده و به نيمكت تيم خود برود.  -19-3-5

 به سرعت   از زمين اخراج شده است بایدیا و شود. بازیكنی که پنجمين خطای خود را انجام داده می عمل تعویض با سرعت انجام  -19-3-6

 ثانيه( تعویض شود. اگر بنا به قضاوت داور، در انجام تعویض تاخير بدون دليل وجود داشته باشد تایم استراحت برای تيم فوق اعالم   30)ظرف 

 در جدول ثبت خواهد شد.  Bمربی گرفته می شود که با عالمت سرد، خطای فنی برای  می شود. اگر تيم، تایم استراحت نداشته باش

اگر تعویض در زمان تایم استراحت یا در زمان وقفه های بين کوارترها انجام شود، به غير از استراحت نيمه بازی، بازیكن تعویضی قبل از   -19-3-7

 .می نمایدورود به زمين خود را به منشی معرفی 

 شود، اگر او: می بازیكن پرتاب کننده پنالتی در موارد ذیل به سرعت تعویض  -19-3-8

 آسيب دیده باشد.  •

 پنج خطای خود را انجام داده باشد. •

 شده باشد. از زمين اخراج •

فاز از بازی را در زمين شططود و این جایگزین نمی تواند دوباره تعویض گردد تا زمانی که یک می  پرتاب های آزاد توسططط بازیكن جایگزین وی انجام 

 حضور داشته باشد.

چنانچه برای انجام پرتاب اول توپ در اختيار بازیكن قرار گرفت و یكی از تيم ها درخواسطت تعویض نماید، اجازه تعویض داده خواهد شطد، -  19-3-9

 اگر:

 آخرین پرتاب آزاد گل شود. •

 اوت همراه باشد.آخرین پرتاب آزاد، اگر منجر به  گل نشود،  با پرتاب  •

بين پرتاب های آزاد اعالم خطا شططود. در این صططورت پرتاب )های( آزاد باید تكميل شططود و تعویض قبل از این که جریمه خطای جدید  •

 اعمال شود، باید به تيم داده شود، مگر آنكه در قوانين بر خالف این ماده، نكته ای ذکر شده باشد. 

از آخرین پرتاب آزاد اعالم شططود. در این صططورت تعویض قبل از این که جریمه خطای جدید اعمال یک خطا قبل از زنده شططدن توپ بعد   •

 شود، باید اجازه داده می شود.

 یک تخلف قبل از زنده شدن توپ در پی آخرین پرتاب آزاد اعالم شود. در این صورت تعویض قبل از انجام شروع مجدد، اجازه داده  •

 می شود.

 اعمال یک سری پرتاب پنالتی و یا مالكيت توپ که به دليل بيش از یک جریمه خطا به تيم داده شده است، هر سری به طور جداگانهبه هنگام 

 مد نظر قرار گيرد.

ایيد  تبایستی  (رجوع نمائيد 5-48)به ماده  ، کمک منشیشد )بازیكن از سوی داور به زمين فراخوانده شد(تعویض کامل به محض آن که -19-3-10

 مراجعه کنيد(.   2-51ات تيم درخواست کننده تعویض از حد قانونی فراتر نرفته است )به ماده جمع امتيازکنند که 

امتياز رعایت نشده، باید به منشی اطالع دهد و منشی نيز بالفاصله از طریق به صدا درآوردن بوق خود در پایان    14چنانچه او تشخيص دهد که قانون  

  ر صورتی که تيم حریف کنترل توپ را در اختيار دارد، یا در صورتی که تيم خاطی کنترل توپ را در اختيار دارد، باید فورا بازی را متوقف فاز بعد بازی د

 کرده و مراتب را به داور اعالم نماید.
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 (  مهي جر)باخت فنی    20ماده 

 قانون -20-1

 اگر: ،تيم باخت فنی دریافت می کندیک 

حاضر  دقيقه بعد از زمانی که شروع بازی برنامه ریزی شده است،   15امتياز، تا   14بازیكن را با توجه به قانون   5نتواند در زمان شروع بازی   •

 کند.

 حرکات تيم مانع از ادامه بازی شود. •

 علی رغم دستور سرداور، تيم از ادامه بازی سر باز زند. •

 جريمه   -20-2

 که باخت فنی می گيرد در جدول رده بندی صفر امتياز می گيرد. یتيم. همچنين ( به حریف واگذار می گردد20-0نتيجه )بازی با   -20-2-1

  ،های اول، دوم و سطوم باخت فنی بگيرد  اگر تيم در یكی از بازی( ،    Best of 3  )حذفی  بازی های رفت و برگشطت و یا بازی های   در  -20-2-2

 های حذفی در بازیاین قانون . و در جدول رده بندی صفر امتياز خواهد گرفت بازنده خواهد بودیا بازی های حذفی در سری آن بازی 

(Best of 5 or 7)  .قابل اجرا نخواهد بود 

 نتایج و امتيازات این تيم باطل ک تورنمنت، اگر تيمی برای دومين بار باخت فنی بگيرد، از تورنمنت اخراج خواهد شد و تمامی یدر   -20-2-3

 می گردد. 

 )غفلت(  باخت فنی  - 21ماده 

 قانون -21-1

 نفر باشد، آن تيم با باخت فنی جریمه می شود.  2برای شروع بازی در زمين کمتر از  تيماگر تعداد بازیكنان یک 

 جريمه -21-2

یک تيم به دليل باخت غفلت بازی را از دست می دهد. اگر تيم مقابل تا قبل از متوقف شدن بازی، نتيجه را از تيم بازنده پيش باشد، با   -21-2-1

عالم می  بر صفر برنده ا  2همان نتيجه به عنوان تيم برنده معرفی می شود. اما اگر تا قبل از توقف بازی نتيجه را از تيم بازنده پيش نباشد، با نتيجه  

 شود و به تيم بازنده هم در جدول رده بندی یک امتياز داده می شود.   

در   ،رديها  باخت فنی بگی كی از بازیمی که در  يت  که نتيجطه مجموع آن تعيين کننطده برنده بازی اسطططت،  های رفت و برگشطططتی  باز در  -21-2-2

 بازنده خواهد بود. ها سری آن بازی
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 تخلفات  -قانون پنجم

 تخلفات  - 22ماده 

 تعريف-22-1

 به معنای تخطی از قانون است. خطا 

 جريمه-22-2

ر توپ برای شروع مجدد از بيرون خط اوت و نزدیكترین محل وقوع خطا در اختيار تيم حریف قرار می گيرد. )بجز پشت تخته و حلقه( مگر آنكه د

 مقررات خالف آن ذکر شده باشد. 

 خارج از زمين و توپ خارج از زمينبازيكن  - 23ماده 

 تعريف-23-1

 بازیكن زمانی خارج از زمين است که بدن یا قسمتی از ویلچر او در تماس با زمين یا شی خارج از زمين یا روی خط اوت باشد.  -23-1-1

 توپ زمانی خارج  از زمين است که یكی از موارد زیر را لمس کند: -23-1-2

 یک بازیكن، ویلچر یا شخص دیگری که در خارج از زمين باشد  •

 رو، باالی یا بيرون از خط اوت باشد کف زمين یا هر شی که  •

 با پایه های تخته، پشت تخته یا هر شی که باالی زمين بازی باشد •

 

 مقررات  -23-2

مين بيرون برود، توپ اوت شده است حتی اگر توپ بوسيله دیگری بغير از  اگر توپ در اثر تماس با یكی از بازیكنان و یا هر شئ درون ز  -23-2-1

 ون رفته باشد.  ورزشكار از زمين بير

اگر بازیكنی سبب خارج شدن توپ از زمين شود و یا این که این بازیكن روی خط اوت و یا خارج از زمين بازی بوده و توپ با او برخورد    -23-2-2

 کند، او باعث اوت شدن توپ است.  

 وت برود، وضعيت جامپ بال اعالم خواهد شد. اگر بازیكن )ها( به هنگام توپ مشترک، به زمين دفاعی خود کشيده شود و یا به ا-23-2-3

اگر بازیكنی عمداً توپ را به حریف بزند و توپ به اوت برود، توپ به حریف واگذار خواهد شد اگر چه آخرین تماس با بازیكن حریف بوده   -23-2-4

 . باشد

 

 

 

 

 



 

36 

 دريبل كردن  24ماده 

 تعريف -24-1

به حرکت توپ در جریان بازی دریبل گفته می شود. یكی از بازیكنان تيم در این حرکت توپ را تحت کنترل دارد، به آن ضربه می زند، بر    -24-1-1

 غلتاند و یا به زمين می کوباند.  روی زمين می

 دریبل زمانی شروع می شود که بازیكن صاحب توپ زنده:   -24-1-2

 پوش کند و حرکت دریبل را انجام دهد، یا  همزمان چرخ های بزرگ ویلچر خود را •

یا دو بار پوش کند در حالی که توپ یا روی پا و یا در بغل بازیكن باشد )توپ نباید بين دو زانو قرار  و  چرخ های بزرگ ویلچر خود را یک    -24-1-3

 ا هر چند بار که می خواهد تكرار نماید، یا  گيرد(، یا این که در دستش باشد و سپس آن را دریبل نماید. بازیكن می تواند این توالی ر

 هر دو توالی باال را یكی در ميان استفاده کند، یا  •

توپ را پرتاب کند، ضربه بزند، غل بدهد، روی زمين دریبل کند یا عمدا به سمت تخته پشتی پرتاب کند و قبل از تماس با بازیكن دیگر،   •

 آن را دوباره دریافت کند. 

 

( انجام داده fumblingتوپ را از دست ميدهد و دوباره کنترل توپ زنده را در زمين بدست می آورد، عمل فامبل )  تصادفاً  بازیكنی که-24-1-4

 است. 

 اقدامات زیر دریبل محسوب نمی شوند:   -24-1-5

 شوت های پياپی برای گل کردن توپ •

 فامبل در شروع یا در انتهای دریبل  •

 ضربه زدن در مجاورت بازیكنان دیگر تالش برای کنترل توپ توسط   •

 که کنترل توپ در اختيار دیگری بوده و بازیكن به آن ضربه بزند زمانی •

 قطع کردن پاس حریف و بدست آوردن کنترل توپ •

دست به دست کردن توپ و نگه داشتن توپ در دستان قبل از اینكه توپ به زمين برخورد کند، به شرط آن که تخلف تراولينگ صورت   •

 نگيرد 

 زدن توپ به تخته پشت حلقه و به دست آوردن مجدد کنترل توپ  •

 

 پوش(  3تراولينگ ) 25ماده 

 تعريف -25-1

 بازیكن می تواند با در نظر گرفتن مقررات، با توپ زنده به هر سمت از زمين حرکت کند: -25-1-1

 اشد. تعداد پوش زدن ویلچر در زمان در اختيار داشتن توپ نباید بيش از دو بار ب •

 ( قسمتی از دریبل محسوب می شود که محدود به دو بار پوش زدن بدون دریبل می باشد. Pivot Movement) چرخشهر حرکت  •

 ترمز کردن چرخ بدون جلو یا عقب رفتن، جزو پوش کردن محسوب نمی شود.  -25-1-2

 هر گونه تخطی از اين ماده تخلف محسوب می شود. -25-2
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 سه ثانيه  26ماده 

 مقررات   -26-1

بازیكن نباید هنگامی که توپ در جریان بازی است و تيم در حال حمله کردن می باشد، بيش از سه ثانيه متوالی در منطقه محدوده حریف   -26-1-1

 باقی بماند. 

 ی شود که: اجازه این کار به بازیكنی داده م -26-1-2

 برای خروج از منطقه تالش می کند.  •

 اگر او در منطقه باقی مانده و همزمان هم تيمی او یا خودش اقدام به زدن شوت نموده است و توپ در حال رها شدن از دست او می باشد.    •

 ثانيه در منطقه مانده و در حال دریبل کردن است تا توپ را شوت بزند.  3کمتر از  •

 ه تمامی چرخ های ویلچر حتی چرخ کوچک عقب کامال خارج از خطوط منطقه ثانيه تلقی می شود ک 3بازیكن زمانی بيرون از منطقه  -26-1-3

 ثانيه باشد.  3 

 

 دفاع نزديك از بازيكن  - 27ماده 

 تعريف-27-1

یک متر   این نوع دفاع زمانی اتفاق می افتد که یک بازیكن توپ زنده را داخل زمين در اختيار داشته و توسط بازیكن مدافع حریف در فاصله کمتر از

 دفاع می شود.

 مقررات-27-2

 ثانيه پاس داده، شوت بزند و یا دریبل کند.  5بازیكنی که از او دفاع نزدیک می شود و توپ را در اختيار دارد، باید توپ را ظرف 

 

 هشت ثانيه - 28ماده 

 قانون  -28-1

 هر زمان:  -28-1-1

 بازیكن کنترل توپ را در نميه دفاعی زمين خود بدست بياورد.   •

 دفاعی در اختيار بگيرد.   کوارتره دفاعی زمين با بازیكن برخورد کند و همان تيم مجددا توپ را در  مدر پرتاب اوت، توپ به شكل قانونی در ني •

 تهاجمی زمين منتقل کند. کوارترثانيه، توپ را به  8آن تيم باید ظرف مدت 

 تهاجمی زمين منتقل می کند، هرگاه:  کوارترتيم، توپ را به  -28-1-2

 تهاجمی را لمس کند. کوارترتوپی در شرایطی که در اختيار هيچ بازیكنی نيست،  •

تهاجمی    کوارترتهاجمی قرار گرفته و در تماس کامل با    کوارتررش کامال در  بازیكن مهاجم در حالی که تمام چرخ های بزرگ وکوچک ویلچ •

 است، توپ را دریافت کرده و یا این که توپ به شكل قانونی با او برخورد کند. 



 

38 

زمين در تماس  دفاعی    کوارترتوپ با بازیكن حریف تماس داشته باشد یا به شكل قانونی به او برخورد کند در حالی که قسمتی از ویلچر او با   •

 باشد. 

 تهاجمی زمين تيمی باشد که توپ در اختيار او است.   کوارتر توپ به داوری برخورد کند که قسمتی از بدنش در  •

از   • به    کوارتربه هنگام دریبل کردن  بازیكن دریبل کننده توپ و تمامی چرخ های ویلچر و چرخ کوچک پشت    کوارتردفاعی  تهاجمی، 

 تهاجمی زمين باشد.  کوارترئمی تماس داشته و در ویلچرش با زمين به طور دا 

 تهاجمی است:    کوارتربازیكنی که در حال دریبل کردن است تمامی چرخ های ویلچرش و چرخ کوچک پشت ویلچر او کامال در تماس با  •

 توپ را در یک یا دو دستش نگه می دارد. −

 توپ را روی زانوانش می گذارد.  −

 ثانيه باید محاسبه شود:  8دفاعی خود بنا بر یكی از دالیل زیر یک پرتاب اوت داده شود، مابقی  کوارترزمانی که به تيم صاحب توپ در  -28-1-3

 توپ به اوت رفته باشد.  •

 بازیكن تيم صاحب توپ آسيب ببيند  •

 خطای فنی رخ دهد  •

 وضعيت جامپ بال بوجود آید •

 یک خطای دوبل صورت گيرد •

 . مساوی از هر دو تيم یكدیگر را لغو کنندجرایم  •

 

تهاجمی بزند تا توپ به    کوارتردر صورتی که تيمی که در زمين دفاعی کنترل توپ را در اختيار دارد، به طور عمدی توپ را به حریف در    -28-1-4

 ثانيه محاسبه خواهد شد.   8زمين دفاعی برگردد، مابقی 

 

 بيست و چهار ثانيه  – 29ماده  

 قانون -29-1

 هرگاه:  -29-1-1

 بازیكن کنترل یک توپ زنده را در زمين بدست آورد،  •

در یک پرتاب اوت، توپ با ویلچر یا یک بازیكن به طور قانونی برخورد کند یا یكی از هم تيمی های بازیكن پاس دهنده توپ را دریافت  •

 ثانيه توپ را برای گل کردن پرتاب کند. 24 کند و یا توپ با او برخورد کند، آنگاه این تيم باید حداکثر ظرف مدت

 

 ثانيه به شكل قانونی شوت شود:   24برای اینكه توپ در مدت 

 ثانيه به صدا درآید، توپ بایستی از دست بازیكن زننده شوت رها شده باشد.  24قبل از اینكه بوق  •

 وارد سبد شود. بعد از رها شدن توپ از دست بازیكن، توپ باید حلقه را لمس کرده یا  •
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به صدا در آید در حالی  (  ثانيه  24)  تابلوی زمان سنج شوت می شود و بوق (  ثانيه  24  )تابلوی زمان سنج    وقتی که توپ در لحظات پایانی  -29-1-2

 که توپ در هوا است: 

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

 اگر توپ به حلقه برخورد نموده ولی وارد سبد نشود، و تخلفی صورت نگرفته باشد، از بوق صرفنظر شده و بازی دنبال خواهد شد.  •

اگر توپ به حلقه برخورد نكند، تخلفی صورت گرفته باشد، اما اگر بازیكن تيم حریف به طور واضح و به سرعت کنترل توپ را در اختيار   •

 این صورت از بوق صرف نظر شده و بازی ادامه خواهد داشت.  بگيرد، در

 

 صدای بوغ ساعت الویت دارد.   راگر تخته پشت حلقه، مجهز به چراغ های زرد رنگ باشد، عالمت چراغ ها ب

 

 دستورالعمل    -29-2

چنانچه   (به استثناء کوارتر اول و یا وقت اضافه)  در آغاز یک کوارترآنهم  پرتاب به داخل زمين از خط ميانی  پس از  جامپ بال و یا  پس از  - 29-2-1

 باآنگاه ساعت زمان سنج  در اختيار داشته باشد بازیكنی کنترل توپ در حال بازی را در زمين فارغ از آنكه در زمين دفاعی و یا زمين حریف باشد 

   ثانيه آغاز می شود.  24 

 ثانيه باید از ابتدا محاسبه گردد: 24هنگامی که بازی توسط داور متوقف شود، زمان  -29-2-2

 خطا از سوی تيمی که توپ را در اختيار ندارد، انجام شود )توپ به خارج از زمين نرفته باشد(  •

 . به هر دليل قانونی از سوی تيمی که توپ را در اختيار ندارد •

 . تيم ها مرتبط نمی باشد  به هر دليل قانونی که به هيچ کدام از  •

 در شرایط فوق الذکر، مالكيت توپ به همان تيمی داده می شود که قبل تر کنترل توپ را در اختيار داشت. سپس اگر پرتاب اوت: 

 ثانيه تنظيم گردد.  24دفاعی تيم انجام شود، زمان باید مجددا بر روی  کوارتردر  •

 انيه باید به شكل زیر تنظيم گردد:ث 24در نميه تهاجمی انجام شود، زمان مالكيت  •

o  ثانيه یا بيشتر را نشان دهد، همان زمان باقی مانده برای تيم در نظر گرفته شود.  14اگر زمانی که بازی متوقف شده است، ساعت 

o  ثانيه بازگردد.  14ثانيه یا کمتر را نشان دهد، زمان مالكيت به  13اگر در زمانی که بازی متوقف شده، ساعت 

ثانيه( به  24زی بدالیل قانونی که به هيچ یک از تيم ها مرتبط نمی باشد، توسط داور متوقف شود و با تشخيص داور، ارائه زمان مالكيت کامل )اگر با

 ثانيه )ادامه زمانی که بازی متوقف شد( محاسبه خواهد شد.  24تيم مالک توپ، به ضرر تيم حریف می باشد، زمان مالكيت از ادامه 

هرگاه پرتاب اوت به تيم حریف داده شود بعد از آنكه داور بازی را به دليل خطای تيم مالک توپ )و یا خروج توپ از زمين( متوقف نمود،   -29-2-3

 ثانيه بازگردد. 24زمان مالكيت توپ باید به 

 ثانيه بازگردد. 24ه همچنين اگر مطابق با مالكيت تناوبی به تيم تهاجم پرتاب اوت داده شود، زمان مالكيت توپ باید ب

 اگر پرتاب اوت: 

 گردد.می  ثانيه باز 24دفاعی تيم انجام شود، زمان مالكيت توپ به  کوارتردر  •
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 گردد.  می  ثانيه باز 14تهاجمی تيم انجام شود، زمان مالكيت توپ به  کوارتردر  •

با پرتاب به داخل زمين از نزدیک ترین محل توقف بازی  هرگاه بازی توسط داور بدليل خطای فنی تيم صاحب توپ متوقف گردد؛ بازی    –  29-2-4

 ثانيه مجددا از سر گرفته نمی شود بلكه از زمان توقف ادامه می یابد.   24مجددا از سر گرفته می شود. زمان 

تایم استراحتی که تيم صاحب توپ )در   ادامهچهارم و یا وقت اضافه نشان دهد، در    کوارترکمتر را در  دقيقه یا    2اگر ساعت بازی، زمان    -29-2-5

 کوارترتهاجمی تيم و یا از    کوارترمربی تيم اختيار این را دارد تا در خصوص ادامه بازی با یک پرتاب اوت از    سردفاعی خود( درخواست می دهد،    کوارتر

 دفاعی تيم )از نزدیک ترین نقطه به محل توقف بازی( تصميم گيری نماید. 

 پس از تایم اوت پرتاب به شرح ذیل خواهد بود:  

 شرایط ذیل باشد: چنانچه در نتيجه آن توپ خارج شود و تيم در  •

 از زمانی که متوقف شده است ادامه می یابد.   ساعت دفاعی؛  کوارتر -

 مجددا ادامه خواهد یافت. چنانچه ساعت زمان ثانيه و یا کمتر را نشان دهد آنگاه از زمان توقف  13 ساعت تهاجمی؛ چنانچه  کوارتر -

 ثانيه مجددا تنظيم می شود.   14ثانيه و یا بيش از آن را نشان دهد آنگاه از زمان  14           

 البته بدليل خارج شدن توپ نباشد( و تيم در شرایط ذیل باشد:  چنانچه بدليل خطا و یا تخلف ) •

 ثانيه تنظيم می شود.  24بر روی  مالكيت دفاعی؛ زمان کوارتردر  -

 ثانيه تنطيم می شود.   14بر روی  مالكيت تهاجمی؛ زمان کوارتردر  -

 تيم در شرایط ذیل باشد:چنانچه تایم اوت توسط تيمی گرفته شود که تازه کنترل توپ را در دست گرفته باشد و  •

 ثانيه تنظيم می شود.  24بر روی  مالكيت دفاعی؛ زمان کوارتردر  -

 ثانيه تنطيم می شود.   14بر روی مالكيت تهاجمی؛ زمان  کوارتردر  -

ثانيه   14باید بر روی    مالكيتزمان      تهاجمی پرتاب اوت داد شود ،  کوارترغير ورزشی، به تيمی از  حرکت  اگر به دليل خطای دیسكاليفه و یا    -29-2-6

 تنظيم گردد. 

 تنظيم می شود بر روی:  زمان مالكيتاگر توپ پس از پرتاب، به سبد برخورد کند،  -29-2-7

 ثانيه، اگر تيم مقابل کنترل توپ را بدست آورد.   24 •

 ثانيه، اگر که توپ را شوت زد مجددا کنترل توپ را بدست آورد.  14 •

به صدا درآید، این عالمت نباید مورد توجه قرار    به اشتباه   زمان مالكيتاگر هنگامی که کنترل توپ در اختيار یک تيم قرار دارد، بوق    -29-2-8

 گيرد و بازی باید ادامه یابد.   

ن مالكيت توپ به همان تيم، بازی  شود و با دادمی  اما اگر این اتفاق بنا به تشخيص داور به ضرر تيم مالک توپ باشد، بازی متوقف و زمان تصحيح  

 ادامه یابد. 
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 برگشت توپ به  نيمه دفاعی زمين  - 30ماده 

 تعريف -30-1

 تهاجمی زمين در اختيار دارد زمانی که: کوارترتيم مالكيت توپ را در -30-1-1

گرفتن و یا دریبل با توپ در تماس باشد؛    تهاجمی زمين برای نگهداشتن،   کوارتریكی از بازیكنان آن تيم با تمام قسمت های ویلچر خود در   •

 و یا 

 تهاجمی زمين بين بازیكنان آن تيم پاس داده می شود.       کوارترتوپ در  •

دفاعی خود بازگردد، اگر   کوارترتهاجمی در اختيار دارد، باعث شده است تا توپ به شكل غيرقانونی به    کوارترتيمی که مالكيت توپ را در    -30-1-2

تهاجمی لمس کرده و بعد از آن هم توپ برای اولين بار توسط یكی از بازیكنان همان    کوارتریک بازیكن از همان تيم آخرین نفری باشد که توپ را در  

 تيم لمس شده باشد: 

 یا دفاعی می باشد  کوارتربخشی از ویلچر و یا دستانش در  بازیكنی که •

 .  دفاعی تيم را لمس کرده باشد کوارتر بعد از آنكه توپ  •

تهاجمی است، در نظر گرفته می شود و شامل پرتاب های اوت نيز می شود. اما اگر بازیكنی   کوارتراین محدودیت در تمامی موقعيت هایی که توپ در  

به چرخ های ویلچرش نباشد و نتواند    های وی  ل توپ را در دست بگيرد، و دستدر ميانه راه بزند و کنتر  کوارترتوپ حریف خود را در نزدیكی خط  

 ن دفاعی متوقف کند، این قانون در مورد او اعمال نمی شود.   حرکت ویلچر خود را برای ممانعت از برگشت به زمي

 

 قانون -30-2

 دفاعی خود شود.  کوارترتهاجمی زمين در اختيار دارد، نباید باعث برگشت غير قانونی توپ به  کوارترتيمی که کنترل توپ زنده را در 

 

 جريمه-30-3

تهاجمی به تيم حریف داده شود، مگر این که تخلف مستقيما پشت تخته حلقه    کوارترتوپ برای پرتاب اوت در نزدیک ترین نقطه به محل تخلف در  

 روی داده باشد. 
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 بلند شدن   - 31ماده 

 تعريف  – بلند شدن  -31-1

به حرکتی گفته می شود که ورزشكار برای کسب برتری ناعادالنه، باسن خود را به گونه ای از روی نشيمنگاه ویلچر   "بلند شدن"عمل    -31-1-1

 بلند می کند که هيچ یک از دو طرف باسن با سطح نشيمنگاه یا تشک تماس نداشته باشد.   

یا دریافت پاس از سوی هم تيمی خود، و یا در زمان تصاحب توپ در وضعيت جامپ   بازیكن نباید برای شوت، ریباند، پاس، یا سد کردن توپ حریف و

    اول( از روی ویلچر خود بلند شود.  کوارتربال )در شروع 

 بازیكن نباید در حالی که دست هایش بر روی چرخ ها قرار ندارد، باعث بلند شدن ویلچر از روی سطح زمين شود. )عمل پریدن( -31-1-2

 جريمه   -31-2

 عليه فردی اعالم خواهد شد که مرتكب آن خواهد شد.  خطای فنی -31-2-1

در  یک پرتاب آزاد به همراه پرتاب اوت )از نزدیک ترین محلی که توپ در زمان متوقف شدن بازی در آنجا قرار داشت( به تيمی داده می شود که  

لكيت توپ باید به آن تيم داده ميشد. چنانچه هيچ کدام از تيم ها مالكيت توپ را در لحظه متوقف شدن بازی مالكيت توپ را در اختيار داشت و یا ما

 زمان متوقف شدن بازی در اختيار نداشتند، جامپ بال اتفاق ميفتد.  

 به جز زمانی که بازیكن برای بالک کردن شوت تيم مقابل عمل بلند شدن یا ليفت کردن را انجام می دهد.  

شدن در نتيجه تالش برای سد کردن یک پرتاب بر روی یک بازیكن اتفاق بيفتد، به بازیكنی که راه پرتابش مسدود شده   اگر خطای بلند  -31-2-2

 است، پرتاب های پنالتی به صورت زیر تعلق می گيرد:  

 اگر پرتاب گل شود، آن گل مورد قبول واقع شده و یک پرتاب پنالتی به او تعلق می گيرد.   •

 دو امتيازی انجام نشود، دو پرتاب پنالتی به او داده خواهد شد.  اگر پرتاب از منطقه  •

 اگر پرتاب از منطقه سه امتيازی گل نشود، سه پرتاب پنالتی به او داده خواهد شد.    •

ز توپ در  توپ روی دهد و هنوزمان مالكيت وقت اضافه و یا قبل از صدای  / کوارتراگر عمل بلند شدن درست قبل از به صدا درآمدن بوق پایان  •

 دستان مهاجم باشد و پرتابش گل شود، آن گل حساب نخواهد شد، و به جای آن دو یا سه پرتاب پنالتی به او تعلق خواهد گرفت. 

 

محلی که  ترین  در هر کدام از موارد باال، بازی با یک پرتاب اوت از سوی تيمی که توپ را در اختيار داشت یا پرتاب توپ را انجام داده است، از نزدیک  

 توپ هنگام توقف بازی در آنجا قرار داشت، ادامه می باید.

 

هر گاه ورزشكار در وضعيت خم شدن به جلو برای برداشتن توپ از زمين باشد و هر دو طرف باسن خود را به شكلی بلند کند با نشيمنگاه   -31-3

 داشته باشد، اعالم خطا می شود. ویلچر و یا بالشت )در زمانی که از بالشت استفاده می شود( هيچ تماسی ن

 به يك طرف خم شدن يا تيلت   –تعريف  -31-4

، به حرکتی گفته می شود که طی آن بازیكن در حالی که یک یا هيچ یک از دو دستش بر روی چرخ ها قرار Tiltingیا  "خم شدن به یک طرف    "

روی زمين بلند کند و همزمان شوت برند، دفاع کند، یک پاس را دریافت کند یا نگرفته است، یكی از چرخ ها را به همراه یک چرخ کوچک جلویی از 

 ( قانونی است. Tiltingسعی کند توپ را در هوا بزند، ریباند کند یا در زدن یک ضربه به توپ شرکت کند. این حرکت )
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 خطاها -قانون ششم

 خطا   32ماده 

 تعريف -32-1

 ر برخورد غيرقانونی شخصی با حریف یا ویلچر و یا رفتار غير ورزشی به وجود می آید.   خطا تخطی از قانون است که در اث -32-1-1

داور می تواند هر تعداد خطایی که از سوی یک تيم اتفاق بيفتد، می تواند توسط داور عليه آن تيم اعالم شود. صرف نظر از جریمه، خطا   -32-1-2

 باید عليه تيم خاطی اعالم، در جدول ثبت، و جریمه آن برابر مقررات اعمال شود.  

 توقف توپ صورت گرفته باشد آنگاه چنانچه خطا پس از-32-1-3

 صدای بوق ساعت زمان سنج به نشانه پایان کوارتر و یا وقت اضافه به صدا در می آید. •

 یک خطا صورت گرفته است.  •

    از آن صرفنظر می شود مگر آنكه خطای فنی، رفتار غير ورزشی و یا اخراج از زمين باشد.  

 ویلچر به عنوان بخشی از بازیكن محسوب می گردد.   توجه: 

 

 عمومی برخورداصول - 33ماده 

 اصل سيلندر    -33-1

ر اصل سيلندر به فضایی در داخل یک سيلندر فرضی که توسط یک بازیكن و ویلچرش بر روی زمين بازی اشغال می شود، تعریف می گردد. این سيلند

 شامل فضای باالی سر بازیكن می شود و محدود است به:  

 در قسمت جلوی ویلچر از قسمت جلو کف دست ها و تكيه گاه یا ميله افقی  •

 از قسمت عقب به پشت لبه بيرونی چرخ های بزرگ ویلچر •

 از طرفين به لبه بيرونی چرخ های بزرگ در جایی که با کف زمين در تماس اند  •

دست ها و بازوها را می توان در جلوی سينه در محدوده تكيه گاه یا ميله افقی در  •

مت آرنج خم شده و ساعد و  جلوی ویلچر دراز کرد به شكلی که دست ها در قس

دست ها باال آورده شوند. فاصله بين چرخ های بزرگ بر اساس انحنای چرخ ها 

 متغير خواهد بود.  

 

                                                                               

 فضای سيلندر ویلچر   -2نمودار شماره                                                                                                                 
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 سيلندر ويلچر   –اصل عمودی بودن  -33-2

 در زمين بسكتبال، هر بازیكن حق دارد به اندازه سيلندر ویلچر و تنه خود که به صورت عمودی قرار دارد، فضا اشغال کند.

سيلندر به عنوان یک شكل هندسی تشكيل شده به وسيله بازیكن، ویلچر با تمامی چرخ ها شامل چرخ )های( کوچک جلو در تماس با زمين   توجه:

 عریف می شود.  بازی، ت

 این اصل از فضای روی کف زمين که توسط ویلچر اشغال شده و نيز فضای هوایی باالی تنه و ویلچر ورزشكار حمایت می کند. 

يلندر( به محض این که بازیكن حالت عمودی سيلندر خود را ترک کند و برخورد بدن یا ویلچر با یكی از بازیكنان تيم حریف که قبال حالت عمودی )س

 خود را شكل داده، صورت گيرد، بازیكنی که حالت عمودی )سيلندر( خود را ترک کرده، مسئول بروز این برخورد می باشد.   

 را در باالی سر خود قرار داده و در داخل سيلندر خود می باشد نباید جریمه شود.  او های بازیكن مدافع که دست 

 فاع قانونی دارد، برخورد کند: بازیكن مهاجم نباید با بازیكن مدافع که وضعيت د

 .  ها که فضای بيشتری را بوجود آورد با استفاده از دست •

 .  با باز کردن پاها یا بازوها )در حين یا بالفاصله بعد از زدن شوت( که منجر به برخورد با بازیكن دیگر می شود •

 وضعيت دفاع قانونی  - 33-3

 بوجود می آورد که: بازیكن مدافع زمانی وضعيت دفاع قانونی را  

 مسير حریف را پوشش بدهد یا  •

 او وضعيت دفاع را در مسير حریف بوجود می آورد به گونه ای که در همان لحظه، زمان الزم را به مهاجم بدهد تا از برخورد جلوگيری کند.  •

 مسير بازیكن همان جهت حرکت بازیكن است.  •

 های ویلچر از طرفين قرار دارد.   ر امتداد چرخمسير بازیكن به همان عرض دو خط موازی فرضی است که د •

 

دو خط موازی که از طرفين صندلی ویلچر امتداد می یابد، به عنوان نقطه عملی مرجع برای داوران در نظر گرفته می شود. این تعریف بدان    توجه:

 معنا نيست که چرخ ها بخشی از ویلچر و یا بازیكن نمی باشد. 

 برای پوشش دادن مسير حریف، بازیكن وضعيت ویلچر خود را در عرض مسير حریف به گونه ای قرار دهد که کل این عرض را پوشش دهد.  

 بازیكن نمی تواند ویلچر خود را بين چرخ های عقب ویلچر حریف قرار دهد. 

و ویلچر او قرار دارد ترسيم می شود. بازیكن می تواند دست های وضعيت دفاع قانونی بازیكن در فضای باالی بازیكن و داخل سيلندر فرضی که بدن 

 خود را باالی سر ببرد ولی باید آنها را داخل سيلندر فرضی در فضای باالی سر خود نگه دارد. 

 .  دفاع از بازيكنی كه توپ را در اختيار دارد -33-4

 برای توقف و یا تغيير جهت بازیكن در اختيار او قرار دهد. بازیكنی که در مسير حرکت مهاجم متوقف می شود، باید فضا و زمان را

 برخوردهای کوچک یا تصادفی که باعث آسيب به هيچ یک از بازیكنان نمی شود را می توان نادیده گرفت. •

 او قرار دهد. بازیكنی که مسير حریف را پوشش ميدهد باید برای اجتناب از برخورد به بازیكن حریف، زمان و فاصله کافی را در اختيار •
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حالت هرگاه بازیكن مدافع یک دفاع قانونی در مسير حرکت مهاجم انجام می دهد، بازیكن حریف که توپ را در اختيار دارد و در حالت حرکت یا در  

 ایستاده است، باید انتظار دفاع را داشته و آماده توقف و یا تغيير مسير باشد. 

 قانونی را قبل از قرار گرفتن در این حالت، بدون این که باعث برخورد شود، به وجود آورد.بازیكن مدافع باید وضعيت دفاع  •

د  زمانی که بازیكن مدافع وضعيت دفاع قانونی خود را بوجود می آورد باید این وضعيت را حفظ کند، بدین معنا که او نباید دست یا بازوی خو •

 ر قانونی ویلچر خود را حرکت دهد تا مانع عبور بازیكن حریف با توپ شود.  را از سيلندر ویلچر بيرون آورده و یا به طور غي

 به هنگام قضاوت در مورد وضعيت بالک یا شارژ، داوران اصول زیر را مد نظر قرار دهند:         

 بازیكن مدافع می بایست در ابتدا وضعيت دفاع قانونی خود را با هر یک از اشكال زیر بوجود آورد:   •

o مسير حریف، یا  پوشش دادن 

o   .بوجود آوردن وضعيت دفاعی در مسير حریف، به طوری که به بازیكن حریف، زمان پرهيز از برخورد داده شود 

 شود( رجوع 8-33، 7-33،  6-33)به ماده های 

 بازیكن مدافع می تواند بدون حرکت باقی بماند یا بطرف جلو یا عقب حرکت کند تا وضعيت دفاع قانونی خود را مجددا به دست آورد،   •

 علی الخصوص زمانی که ميخواهد مسير حرکت بازیكن حریف را که در حال دور شدن است، پوشش دهد. 

دتر از او اشغال کند. در صورتی که مدافع به طور قانونی، مسير حرکت مهاجم را مدافع نقطه مورد نظر را برای دفاع از مهاجم زوبازیكن   •

 پوشش دهد بدان معناست که او قبل از مهاجم نقطه مورد نظر را اشغال کرده است.  

 .  اگر سه مورد فوق اتفاق افتد، عامل برخورد، بازیكن صاحب توپ می باشد 

 . دفاع در مقابل بازيكنی كه توپ در اختيار ندارد -33-5

مشروط بر بازیكنی که توپ را در اختيار ندارد می تواند هر زمان آزادانه به هر قسمت از زمين بازی حرکت کرده و در هر نقطه از زمين جاگيری کند  

 این که آن فضا قبال توسط بازیكن دیگری اشغال نشده باشد.  

 ی گيری قانونی نزدیک حریف، بازیكن باید زودتر از حریف در آن نقطه قرار بگيرد.در صورت گرفتن یک جا •

بازیكن مدافع قبل از مهاجم در نقطه مورد نظر قرار بگيرد، بازیكن مدافع در صورتی می تواند دارای یک جای گيری قانونی باشد که زودتر   •

 از بازیكن حریف که کنترل توپ را ندارد، به آن نقطه برسد. 

 که بازیكن مدافع وضعيت دفاع قانونی دارد، نمی تواند با باز کردن دست های خود در مسير حریف مانع حرکت او شود. ولی او می تواند برای  مانیز

اندن پرهيز از آسيب دیدگی در همان مكان خود چرخيده یا دستهایش را جلو بدن خود قرار دهد یا ویلچر خود را بچرخاند مشروط بر این که در چرخ

 ویلچرش، بنا به نظر داور، موقعيت خود را در مسير مهاجم به طور قابل توجه تغيير ندهد. 

 زمانی که بازیكن مدافع وضعيت دفاع قانونی می گيرد: 

 او می تواند ثابت بوده یا در عرض یا دور از بازیكن حریف برای نگهداشتن وضعيت دفاع قانونی خود در مقابل بازیكن حریف حرکت کند. •

 او می تواند به طرف حریف نيز حرکت کند، اما در صورت برخورد، او عامل آن خواهد بود.  •
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ف حرکت بازیكن مدافعی که در امتداد صندلی خود در منطقه ترمز حریف که کنترل توپ را در اختيار ندارد، ثابت باشد و بخواهد در منطقه ترمز حری

 از برخورد بدهد. کند باید به حریف زمان و فاصله برای جلوگيری 

 قطع مسير حركت حريف -33-6

  هنگامی که دو بازیكن به صورت موازی )به یک سمت( در حال حرکت هستند و در این حال یكی از آن دو تغيير مسير داده و مسير حرکت حریف را 

 قطع کند و یا مسير او را سد کند و یا پوشش دهد. 

 در مسير حریف قرار گيرند بشرط اینكه وضعيت زیر را رعایت کنند: بدون توپ می تواند قانوناً  بازیكنی که در حال حرکت است چه با توپ و یا 

می تواند   "جلوترین قسمت"محور چرخ عقب بازیكنی که مسير را می بندد می بایست قبل از جلوترین قسمت ویلچر حریف دیده شود. این   •

 احی مخصوص در قسمت جلو )دارای برآمدگی در قسمت جلو ویلچر( باشد.   یا تكيه گاه پا یا جلوترین قسمت در ویلچرهای دارای طر

 بازیكنی که مسير را می بندد باید فاصله الزم را به حریف بدهد تا از برخورد جلوگيری کند. •

 اگر بازیكنی به طور قانونی مسير حریف را ببندد، در صورت به وجود آمدن برخورد، بازیكن حریف مسئول آن خواهد بود. 

دهد و  عبور غير قانونی از مسير، یک برخورد فردی به حساب می آید. این برخورد زمانی رخ می دهد که یک بازیكن با یا بدون توپ، تغيير جهت می 

 تالش می کند از مسير حرکت بازیكن حریف، بدون اجازه دادن به حریف برای توقف یا تغيير جهت، عبور نماید. 

 عنصر فاصله و زمان -33-7

 فوری با ویلچر غير ممكن است.  توقف

بازیكنی که در حالت حرکت در جلو حریف متوقف می شود، بایستی فاصله کافی بين ویلچر خود و حریف را رعایت کند تا حریف فرصت متوقف شدن 

 داشته باشد و یا اینكه تغيير مسير دهد بدون اینكه برخوردی صورت گيرد. 

 یكن تالش کند ترمز بگيرد یا مسير ویلچر خود را عوض نماید، می توان تصادفی )اتفاقی( تلقی کرد. برخورد جزئی را، در صورتی که یک باز

 به سرعت ویلچر بستگی دارد. مستقيا فاصله مورد نياز برای توقف 

 قانونی و غيرقانونی   -كردن سد -33-8

 توپ حریف، به محل مورد نظر می باشد.   کردن، تالش بازیكن برای ایجاد تاخير و یا جلوگيری از رسيدن بازیكن بدون سد

 می کند: سد قانونی موقعی اتفاق می افتد که بازیكنی که حریف را   سد

 به هنگام برخورد )در داخل سيلندر خود( ثابت و بدون حرکت باشد.  •

 به شكل قانونی در زمين جاگيری کرده باشد.  •

کننده می تواند    سددر داخل ميدان دید بازیكن حریف در حالت ثابت یا بدون حرکت )در قسمت جلو یا کنار( باشد، بازیكن    اگر سد نمودن •

 را تا اندازه ای که تمایل دارد نزدیک به حریف انجام دهد، مشروط بر این که برخوردی صورت نگيرد. سد نمودن

 کننده می تواند   سدخارج از ميدان دید بازیكن حریف در حالت ثابت یا بدون حرکت )در قسمت جلو یا کنار( باشد، بازیكن  سد نمودناگر  •

 را تا اندازه ای که تمایل دارد نزدیک به حریف تشكيل دهد، مشروط بر این که برخورد جزئی صورت گيرد. سد نمودن
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شونده را پوشش   سد کننده باید یا مسير بازیكن    سد ن و فاصله باید اعمال گردد. بازیكن اگر بازیكن حریف در حال حرکت باشد، عنصر زما •

 از طریق توقف یا تغيير جهت باشد.   سد کردنشونده قادر به جلوگيری از   سددهد یا به اندازه کافی فضا در نظر بگيرد که بازیكن 

 کننده است.   سدبازیكن   می شود، مسئول هرگونه برخورد با سدبازیكنی که به طور قانونی  •

 می کند: سد غير قانونی موقعی اتفاق می افتد که بازیكنی که حریف را   سد نمودن

 در زمان برخورد در حال حرکت باشد.   •

 زمان و فاصله مناسب را برای بازیكن حریف در هنگام ایجاد برخورد، مد نظر قرار نداده است.  •

 نتواند مسير حریف را پوشش دهد.  •

 

 شارژ كردن -33-9

 روی  شارژ کردن، یک برخورد فردی غير قانونی با توپ یا بدون توپ است که به صورت هل دادن یا حرکت کردن به سمت ویلچر بازیكن حریف 

 می دهد. 

 بالك كردن )سد كردن( -33-10

 بالک کردن یک برخورد فردی غير قانونی است که مانع حرکت بازیكن حریف با یا بدون توپ می شود.  

کردن است، در صورتی که برخورد وی با حریف زمانی صورت گيرد که وی در حال حرکت و حریف ثابت بوده و یا   سد بازیكنی که در تالش برای  

 ت او مرتكب خطای بالک )سد( شده است.  وی در حال فاصله گرفتن از او باشد، در این صور

ل دیگری  اگر مدافع توجهی به توپ نداشته باشد و با تغيير محل مهاجم، محلش تغيير بدهد، اصوال او مسئول هرگونه برخورد می باشد، مگر آنكه عوام

 در برخورد وجود داشته باشد.  

، شرایطی از قبيل: هل دادن عمدی، شارژ کردن و یا نگه داشتن بازیكنی که " اشدمگر آنكه عوامل دیگری در برخورد وجود داشته ب"منظور از عبارت 

 شدن است، می باشد.   سددر حال 

 . عوامل دیگر دخيل در برخورد ممكن است مواردی همچون هل دادن به طور عمد، یا شارژ کردن یا نگه داشتن بازیكن اسكرین شونده را شامل شود

در زمين، بازو )ها( یا آرنج )ها(ی خود را خارج از سيلندرش باز کند، اما هنگامی که بازیكن حریف تالش می کند از   بازیكن می تواند برای جایگيری

ورد صورت  کنار وی عبورکند، او مجاز است دست های خود را فقط در داخل سيلندر خود حرکت دهد. اگر بازوها یا آرنج ها خارج از سيلندر باشند و برخ

 محسوب می شود.   "گرفتن"یا  "بالک کردن"گيرد، این حرکت 

 تماس با حريف توسط دست يا بازو  -33-11

 تماس دست بازیكن با حریف، به خودی خود، لزوما خطا نيست.

  سط داوران تشخيص دهند که آیا بازیكنی که باعث این تماس شده، موجب به وجود آمدن یک برتری ناعادالنه شده است یا خير. اگر این برخورد تو

 بازیكن به هر طریقی آزادی حرکت حریف را محدود کند، خطا به حساب می آید. 

که بازیكن مدافع در حالت دفاع بوده و از دست ها یا بازوهایش برای ایجاد    روی می دهداستفاده غير قانونی از دست ها یا باز کردن بازوها زمانی  

 ند تا مانع حرکت وی شود.  تماس با بازیكن حریف با توپ یا بدون توپ استفاده می ک
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 تكرار زیاد تماس دست با مهاجم با توپ و یا بدون توپ خطا محسوب شده و ممكن است بازی را به خشونت بكشد.

 برای بازیكن مهاجم که توپ را در اختيار دارد، انجام اعمال زیر خطا خواهد بود: 

 برتریحلقه کردن دست یا بازو دور بازیكن مدافع برای ایجاد  •

 و یا ایجاد فضای بيشتر بين خود و بازیكن حریف   هل دادن برای دور کردن بازیكن مدافع که در حال تالش برای گرفتن توپ می باشد  •

 استفاده از بازو یا دستان باز شده هنگام دریبل کردن برای جلوگيری از دادن کنترل توپ به بازیكن حریف   •

 اختيار ندارد بخواهد با هل دادن باعث ایجاد برتری ذیل برای خود شود، مرتكب خطا شده است:   چنانچه بازیكن مهاجم که توپ را هم در

 دریافت راحت تر توپ  •

 ممانعت از رسيدن توپ به بازیكن مدافع •

 ایجاد فضای بيشتر بين خود و بازیكن مدافع •

 

 دفاع غير قانونی از پشت-33-12

ردی از پشت با حریف یا ویلچر وی توسط بازیكن مدافع. این امر که بازیكن مدافع در تالش برای  دفاع غير قانونی از پشت عبارت است از برخورد ف

 گرفتن توپ از حریف است، توجيه کننده برخورد وی با حریف یا ویلچر وی از پشت نمی باشد.  

 نگه داشتن  -33-13

تواند  آزادی حرکت وی یا ویلچرش می شود. این برخورد )نگه داشتن( می نگه داشتن یک برخورد فردی غير قانونی با حریف است که باعث تداخل در  

 با هر بخش از بدن یا ویلچر صورت گيرد.

 هل دادن  - 33-14

هل دادن یک برخورد فردی غيرقانونی با هر بخش از بدن یا ویلچر است که در آن یک بازیكن با قدرت حرکت می کند یا تالش می کند که یک 

 وپ و یا بدون توپ را حرکت دهد.بازیكن حریف با ت

 تمارض  -33-15

تمارض از سوی بازیكن به هرگونه شبيه سازی یا نمایش اغراق شده می گویند که طی آن بازیكن در صدد است ثابت کند خطایی صورت گرفته و  

 مزیتی نسبت به حریف به دست آورد. 
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 خطای شخصی  - 34ماده 

  تعريف – 34-1

 خطای شخصی عبارت است از  برخورد با بازیكن حریف )که ویلچر را نيز شامل می شود( که در زمان زنده یا مرده بودن توپ اتفاق بيافتد.    -34-1-1

نگه  یف را بازیكن نباید با باز کردن دست ها، بازو، شانه، آرنج خود و نه با خم کردن بدنش به یک حالت غير عادی )خارج از سيلندر خود( بازیكن حر

 دارد، بالک کند، هل دهد، شارژ کند و یا مانع حرکت وی شود و نباید با خشونت بازی کند.

خطای پرتاب به داخل زمين یک خطای فردی است که از سوی بازیكن مدافع بر روی حریف در زمين انجام می شود و زمانی است که    -34-1-2

ن توپ در دستان داور و یا در اختيار بازیكنی است که می خواهد توپ را به داخل زمين خارج از خط برای پرتاب به داخل زمين است و همچناتوپ  

 نيست.  در جریان پرتاب نماید و یک بازی معمول بسكتبال با ویلچر 

 جريمه -34-2

 شود.  می خطای فردی عليه بازیكن خاطی اعالم 

 که در حال شوت زدن نباشد:  روی دهداگر خطا روی بازیكنی  -34-2-1

 نزدیكترین نقطه به محل خطا به تيم مقابل داده خواهد شد. از توپ برای شروع مجدد از بيرون خط و  •

 شود.  می  عمل با او  41اگر تيم خاطی در وضعيت محدوده خطای تيمی قرار گرفته باشد برابر ماده  •

 :های پنالتی به شكل زیر به او واگذار می شوداست، تعداد پرتاپبازیكنی اتفاق بيفتد که در حال شوت زدن  اگر خطا روی  -34-2-2

 اگر شوت گل شود، گل قبول بوده و یک پرتاپ پنالتی اضافه نيز به مهاجم داده خواهد شد.  •

 داده خواهد شد.اگر شوت انجام شده از منطقه دو امتيازی بوده و منجر به گل شود، دو پرتاپ پنالتی  •

 اگر شوت انجام شده از منطقه  سه امتيازی بوده و منجر به گل نشود، سه پرتاپ پنالتی داده خواهد شد. •

ثانيه، خطایی انجام گيرد و سپس توپ رها شده  24درصورتی که توپ در دست بازیكن باشد و همزمان با بوق پایان کوارتر یا وقت اضافی و یا بوق  •

 نبوده ولی دو یا سه پرتاپ پنالتی داده خواهد شد. و گل شود گل قبول 

 چنانچه خطا به شكل خطای پرتاب به داخل انجام شود: -34-2-3

یک پرتاب آزاد به وی داده می شود فارغ از آنكه تيم خطاکار در موقعيت جریمه تيمی باشد.  تنها  بازیكنی که بر روی او خطا شده است   •

 بازی با یک پرتاب به داخل از سوی تيم مهاجم از نزدیک ترین محل به خطا از سر گرفته می شود.  

 

 

 

 

 

 



 

50 

 خطای طرفين )دوبل(- 35ماده 

 تعريف -35-1

 خطای طرفين وضعيتی است که دو بازیكن حریف تقریبا در یک زمان روی همدیگر مرتكب خطا شوند.  -35-1-1

 برای اینكه دو خطا به عنوان خطای دوبل در نظر گرفته شود، شرایط زیر باید وجود داشته باشد: -35-1-2

 هر دو خطا، خطای بازیكنان باشد.   •

 هر دو خطا شامل درگيری فيزیكی باشد.  •

 بين بازیكنانی باشد که مرتكب خطا بر روی هم شده اند.   هر دو خطا •

 فردی و یا ترکيبی از خطای غير ورزشی و یا دیسكاليفه باشد.  یهر دو خطا •

 

 جريمه -35-2

خاطی اعالم می شود و پرتاپ آزاد به هيچ یک از تيم ها داده نخواهد شد و بازی به شكل    بازیكنانبرای هر کدام از  و یا غير ورزشی  خطای شخصی  

 زیر ادامه پيدا ميكند: 

 اگر تقریبا همزمان با خطا: 

 گردد.گل یا آخرین پرتاب آزاد به ثمر رسد، توپ به تيمی که گل خورده است داده می شود تا بازی از پشت خط انتهایی زمين آغاز  •

توپ را تيمی در اختيار داشت، توپ برای شروع مجدد به همان تيم و از بيرون خط اوت از نزدیكترین محل خطا واگذار خواهد  اگر کنترل •

 شد. 

 اگر هيچكدام از تيم ها کنترل توپ را در اختيار نداشتند، وضعيت جامپ بال بوجود می آید.  •

 

 یخطای فن - 36ماده 

 نحوه اعمال قانون  -36-1

حيح بازی در نتيجه همكاری کامل و صادقانه بازیكنان و کادر فنی مستقر در نيمكت تيم با داوران، داوران ميز و ناظر فنی مسابقات رفتار ص-36-1-1

 آید.در صورت حضور بوجود می 

 نه باشد. هر تيم تمام تالش خود را برای پيروزی خواهد کرد ولی این نباید خارج از روح و منش قهرمانی و بازی جوانمردا -36-1-2

چنانچه عدم همكاری یا عدم رعایت و تبعيت از روح و هدف این قوانين به صورت عمدی و مكرر اتفاق بيفتد، باید به عنوان یک خطای    -36-1-3

 فنی تلقی گردد.  

ير عمدی های بسيار کوچک که واقعا تصادفی و غاز اخطار یا حتی گذشت از خطا  خطای فنیداوران می توانند برای اعالم نكردن احتمالی    -36-1-4

 بوده، استفاده نمایند مگر اینكه همان خطای کوچک پس از اخطار تكرار گردد.
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اعالم گردد، و همچنين جریمه  خطای فنیشود و می چنانچه بعد از قرار گرفتن توپ در جریان بازی داور متوجه خطا شود، بازی متوقف  -36-1-5

ز هم  به شكلی گرفته شود که انگار خطا همان لحظه رخ داده است. حتی اگر در تایم استراحت که بازی متوقف است خطایی اتفاق  بيافتد، جریمه با

 قابل اجرا خواهد بود.  

 تعريف -36-2

 صرفا محدود به آنها نمی شود:  ر است، اماخطای غير برخوردی یک بازیكن با ماهيت رفتاری شامل موارد زی -36-2-1

 بی توجهی به اخطار داوران  •

 تماس )لمس نمودن( همراه با بی احترامی به داوران، ناظر فنی مسابقه، داوران ميز یا کادر فنی تيم •

 ميز و تيم حریففنی، کالس بند، داوران برقراری ارتباط به شكل غير محترمانه با داوران ، ناظر  •

 زبان یا اشاره بدنی به منظور حمله ور شدن یا تحریک کردن تماشاچياناستفاده از  •

 فریب دادن حریف و طعنه زدن به آن  •

 حرکت دادن دست در جلوی چشمان بازیكن حریف برای محدود کردن دید او  •

 چرخاندن )پيچ دادن( بيش از حد آرنج ها •

  توپ از ميان سبد عبور کرده یا از طریق جلوگيری کردن از پاس شروع مجددایجاد تاخير در بازی از طریق تماس عمدی با توپ پس از آنكه که   •

 اینكه جهت شروع بازی و یا نيمه دوم ، با تاخير وارد زمين بشود  بازی و یا 

 به زمين زدن عمدی خود برای فریب داور •

 ترک زمين بدون دليل •

 برتری ناعادالنه برای کسب ویلچر گاه بلند کردن پاها از روی تكيه  •

 ستفاده از هر قسمت اندام تحتانی برای ایجاد برتری ناعادالنه یا برای هدایت ویلچرا •

 بلند شدن   •

از سوی هر شخصی که مجاز به نشستن بر روی نيمكت ذخيره تيم باشد، به شكل ارتباط و تماس همراه با بی احترامی با    خطای فنی  -36-2-2

بند و داوران ميز یا حریف یا هرگونه تخلف با ماهيت تخطی از دستورالعمل یا رویه اداری برابر روش اجرایی اعالم خواهد  داوران ، ناظر فنی، کالس 

 شد. 

 خطای غير ورزشی یا یک خطای غيرورزشی و خطای فنی شود از ادامه بازی منع می شود.    2یكنی که مرتكب دو خطای فنی، باز -36-2-3

 : می شوددر موارد زیر از مسابقه اخراج مربی سر  -36-2-4

 ( به دليل رفتار فردی غير ورزشی خود شود. Cدر صورتی که وی مرتكب دو خطای فنی ) •

( و یا یكی از آن ها، خطای غير ورزشی هر شخص مجاز در  Bمرتكب سه خطای فنی، که یا تمامی این سه خطا ) در صورتی که وی   •

 نيمكت تيم باشد. 
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از مسابقه اخراج گردد، خطای فنی وی به عنوان تنها خطایی باشد که جریمه    4-2-36و یا    3-2-36ق ماده  طبمربی یا ورزشكار سراگر    -36-2-5

 او منظور نخواهد شد. اخراجو هيچ جریمه دیگری برای به آن تعلق می گيرد 

مربی برای کنترل ویلچر بازیكن تيم حریف باشد. اگر سر داور  سرخطای فنی همچنين ممكن است در نتيجه یک درخواست از سوی    -36-2-6

گر سر داور تشخيص دهد که ویلچر وی خواهد شد. ا  اخراج  3-1-38ماده    طبقتشخيص دهد که ویلچر آن ورزشكار غير قانونی است، آن بازیكن  

 مربی درخواست کننده کنترل ویلچر گرفته خواهد شد.سر( عليه Cقانونی است، در این صورت یک خطای فنی  )

 جريمه- 36-3

 اگر خطای فنی صورت گيرد: -36-3-1

اعمال گردد و به عنوان خطای آن تيم محسوب  اگر این خطا توسط بازیكن صورت گيرد، باید برای وی به عنوان خطای بازیكن مدنظر و   •
 شود. 

اگر این خطا توسط افراد مستقر در نيمكت تيم صورت گيرد، یک خطای فنی برای مربی منظور شود و نباید به عنوان خطای آن تيم لحاظ   •
 گردد. 

 

 یک پرتاب آزاد به حریف واگذار شده و به دنبال آن:  -36-3-2

 از   ه استشود. بعد از پرتاب آزاد، پرتاب اوت توسط تيمی که قبل از اعالم خطای فنی، مالک آن بودمی  ریعا انجام سپرتاب آزاد  •

 نزدیک ترین نقطه به محل خطا انجام شود. 

زاد آپذیرد. بعد از پرتاب  می  گر و یا انجام جریمه برای خطاهای دیگر نيز صورت  پرتاب آزاد سریعا و بدون در نظر گرفتن جریمه خطاهای دی •

برای خطای فنی، بازی با مالكيت تيمی که قبل از اعالم خطای فنی توپ را در اختيار داشت از نزدیک ترین نقطه به محل وقوع خطا دنبال  

 می شود.    

آميز باشد، مالكيت توپ به تيمی داده می شود که گل خورده است تا بازی را از هر    اگر گلی به ثمر برسد و یا آخرین پرتاب آزاد موفقيت •

 نقطه در پشت خط انتهایی خود شروع کند.  

 اگر هيچ یک از دو تيم مالكيت توپ را در اختيار نداشتند موقعيت توپ مشترک به وجود می آید.    •

 می گيرد.  یک جامپ بال در دایره مرکزی برای شروع کوارتر اول صورت  •

 

 خطای غير ورزشی   - 37ماده 

 تعريف -37-1

 خطای غير ورزشی، خطای برخورد بازیكن تيم است که بر اساس نظر داور شرایط زیر را دارد:  -37-1-1

 تالش بازیكن برای بازی مستقيم با توپ در چارچوب روح و محتوای این قوانين نباشد. برخورد با حریف و   •

 .  سوی بازیكن در زمان مالكيت با توپبرخورد مفرط و خشن از   •

پشت و یا کنار بر روی حریف که به سمت حلقه حریف می باشد و بين بازیكن پيشرو و حلقه  از  تماس غير قانونی از سوی یک بازیكن   •

   . حریفی نباشد
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ین شرایط هيچ بازیكنی بين این بازیكن  و در ااگر بازیكن مدافع با برخورد شدید از پشت و یا کنار باعث توقف و یا ایست سریع مهاجم شود   •

 و :  ، خطای غير ورزشی محسوب می شود و سبد تيم حریف نباشد

 کنترل توپ را در دست داشته باشد.  بازیكن پيشرو  -

 بازیكن پيشرو در تالش برای کسب کنترل توپ باشد.   -

 بازیكن پيشرو رها شده باشد.  به سمت توپ بواسطه یک پاس  -

 انجام شود.    رکنااز  یتهاجم  رد کردن مسير بازیكنقانونی برای  حرکتبه استثناء زمانی که  یک 

 نماید و فقط در خصوص آن عمل قضاوت کند.می داور خطاهای غير ورزشی را به طور جدی و مستمر در طول بازی تفسير  -37-1-2

 جريمه   -37-2

 خطای غير ورزشی برای بازیكن خاطی اعالم شود.   -37-2-1 

 )های( آزاد به بازیكنی که روی او خطا شده است واگذار می شود و سپس: پرتاب  -37-2-2

 تهاجمی تيم به آنها داده می شود.   کوارتر پرتاب اوت از  •

 برای آغاز کوارتر اول بازی، جامپ بال انجام می شود.  •

 شود: می موارد زیر تعيين طبق تعداد پرتاب های آزاد 

 اگر خطا روی بازیكنی اتفاق بيفتد که در حال انجام زدن شوت نيست، دو پرتاب آزاد به او داده می شود.   •

يز به او  که در حال زدن شوت است، و توپ او گل شود، گل مورد قبول بوده و یک پرتاب پنالتی اضافی ن  روی دهداگر خطا روی بازیكنی   •

 گردد. واگذار می 

 که در حال زدن شوت است، و توپ گل نشود، دو یا سه پرتاب پنالتی واگذار خواهد شد.  روی دهداگر خطا روی بازیكنی  •

از آنگاه    خطای فنی و یا یک خطای فنی و یک خطای غير ورزشی شود  2مرتكب دو خطای غير ورزشی، یا    یدر صورتی که ورزشكار  -37-2-3

 شود. می  خراج مسابقه ا

اخراج شود، آن خطای غير ورزشی باید تنها خطایی باشد که جریمه به آن تعلق می گيرد و نباید جریمه   3-2-37اگر بازیكن بر اساس ماده    -37-2-4

 وی اعمال گردد. اخراجدیگری برای 

 

 خطای ديسكاليفه  - 38ماده 

 تعريف -38-1

ها، بازیكنان اخراج شده و دیگر اعضای   به هر حرکت غير ورزشی آشكاری که از سوی ورزشكار، بازیكنان تعویضی، مربی ها، کمک مربی -38-1-1

 کادر فنی انجام شود، خطای دیسكاليفه گفته می شود.  

زمانی که مربی با خطای دیسكاليفه اخراج شده است، کمک مربی جای او را بگيرد و چنانچه کمک مربی حاضر نباشد، کاپيتان تيم جای   -38-1-2

 او را بگيرد.   
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، ناظر بازی قبل از شروع تورنمنت ویلچر را کنترل می نماید، این  3-1با الزامات مذکور در ماده   به منظور کمک به تيم در تائيد تجهيزات  -38-1-3

مطابقت دارد. هرگونه تغيير در   1-3کار بر عهده بازیكن است تا اطمينان حاصل کند که ویلچر در زمان ورود به زمين بازی با الزامات موجود در ماده  

سبت به ویلچر که بر خالف این قوانين باشد، آشكارا یک رفتار غير ورزشی واضح به حساب می آید. داوران می توانند در جریان بازی ها، مستقيما ن

ان یک عمل عمدی برای برخورداری از کنترل ویلچرها اقدام نمایند. بازیكن مسئول تجهيزات خود و هرگونه تغييرات و اصالحاتی است که به عنو

ت  برتری ناعادالنه  ایجاد می شود. چنين بازیكنی عامل خطای دیسكاليفه تلقی می گردد. اگر مشخص شود همان بازیكن برای بار دوم در تورنمن

 مربوطه ویلچر خود را تغيير داده و دستكاری کرده است، باید از تورنمنت اخراج گردد.   

 

 خشونت -38-2

ری و بازی جوانمردانه ممكن است در طول بازی عمل خشونت آميز به وجود آید، که در این صورت، چنين مواردی  ورزشكابا توجه به روح    -38-2-1

 باید فورا توسط داوران و در صورت نياز توسط نيروی انتظامی حاضر متوقف گردد. 

ل خشونت آميزی داخل زمين اتفاق بيافتد، داوران باید اقدامات الزم را برای متوقف  درون زمين و یا مجاور آن عم  بازیكناناگر زمانی بين    -38-2-2

 کردن آنها انجام دهند. 

چنانچه هر کدام از افراد فوق الذکر در عمل خشونت آميز عليه بازیكنان رقيب و یا داور مقصر باشند، می بایست به سرعت از زمين بازی   -38-2-3

 بازی باید گزارشی از این حادثه به کميته برگزاری ارائه دهد.  اخراج شوند. همچنين سرداور

شوند. چنانچه تماشاچيان برای اعمال خشونت  انتظامی فقط در صورت درخواست داور برای متوقف نمودن این مورد وارد زمين می   مسئولين  -38-2-4

 ان حمایت کنند. انتظامی باید ورود پيدا کند و از تيم ها و داور مسئولينوارد زمين شوند، 

ها و .... زیر نظر کميته برگزاری تمامی مناطق دیگر خارج از زمين بازی و یا اطراف آن مانند راهرو، رختكن ها، ورودی ها و خروجی  -38-2-5

 و نيروی انتظامی حاضر در سالن مسابقه می باشد.  مسابقات

 یا افراد حاضر در نيمكت ها، باعث وارد شدن خسارت به وسایل و تجهيزات شود.   بازیكنانداوران نباید اجازه دهند برخوردهای فيزیكی  -38-2-6

مربی تيم خاطی تذکر داده خواهد شد و در صورت تكرار چنين عملی، خطای فنی و یا حتی  سراگر چنين رفتاری توسط داوران مشاهده شد، سریعا به  

 دیسكاليفه برای فرد )افراد( خاطی در نظر گرفته می شود. خطای 

 جريمه- 38-3

 گردد. می عليه فرد خاطی اعالم  اخراج از مسابقهخطای  -38-3-1

 رهر زمانی که بازیكن خاطی بر طبق مفاد مربوط به این قوانين اخراج گردد، باید به رختكن تيم خود رفته و در طول بازی آن جا بماند یا د -38-3-2

 صورت تمایل می تواند سالن بازی را ترک کند.

 گردد:پرتاب های آزاد به صورت زیر به حریف واگذار می  -38-3-3

 در صورت عدم برخورد، هر بازیكن به دلخواه می تواند پرتاب های آزاد را انجام دهد. •

 گرفته، می تواند پرتاب را انجام دهد.در صورتی که برخورد انجام شده باشد، همان بازیكن که برخورد با او صورت  •

 و به دنبال آن:
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   . تهاجمی تيم انجام می شود کوارترپرتاب اوت از خط اوت در  •

 .  جامپ بال در دایره مرکزی برای شروع  کوارتر اول انجام می شود •

 تعداد پرتاب های آزاد به شرح زیر است:  -38-3-4

 پرتاب آزاد است.  2اگر خطا غير برخوردی باشد، جریمه آن  •

 پرتاب آزاد است.  2اعالم شود، جریمه آن  خطای فنیاگر این خطا روی بازیكنی که در حال زدن شوت نيست انجام شود و یا  •

 اگر این خطا روی بازیكن در حال زدن شوت انجام شده و توپ گل شود، گل قبول خواهد بود و یک پرتاب آزاد اضافه واگذار می شود.   •

 پرتاب آزاد است.  3یا  2وی بازیكن در حال زدن شوت انجام شود و توپ گل نشود، جریمه آن اگر این خطا ر •

 پرتاب آزاد است.  2مربی باشد، جریمه آن  اخراجاگر خطا،  •

برای سرمربی  فنی    یخطا  منجر شود، یک  ، بازیكنان ذخيره، بازیكنان اخراج شده و یا سایر اعضای کادر فنیکمک مربیاولين  اخراج  به  خطا،  اگر   •

اقدام به    بعد از ترک کردن محوطه نيمكت   ، اگر افراد فوق الذکر    ه بر ایناد برای تيم مقابل می دهند و عالوتاب آزرمحسوب شده و دو پتيم  

 دعوا و نزاع کنند:

ه می شود. هر یک از خطاهای پرتاب آزاد در نظر گرفت  2کمک مربی، بازیكنان ذخيره و یا اخراج شده،  اولين    اخراجبرای هر یک از خطاهای   -

 شود.  می برای بازیكنان خاطی در نظر گرفته  اخراج

ته می شود.  پرتاب آزاد به عنوان جریمه در نظر گرف 2که از سوی سایر افراد حاضر در کادر فنی رخ می دهد،  اخراجبرای هر یک از خطاهای  -

 شود.  می مربی تيم گرفته  سر عليه اخراجتمام خطاهای 

 تمام پرتاب های آزاد به استثنای زمانی که جریمه های برابر برای تيم ها وجود داشته باشد و موجب لغو یكدیگر شوند، باید انجام شوند.  

 

 نزاع  - 39ماده 

 تعريف -39-1

  روی نيمكت تيم خود بنشينند.پس از نزاع بر از این حریفان باید  و هر یکرخ داده  حریف بين دو یا چند  است که  نزاع یک برخورد فيزیكی 

کمک مربيان، بازیكنان اخراج شده و سایر اعضای کادر فنی که محل نيمكت را برای شرکت    اولينمربيان،  سر  این ماده فقط در مورد بازیكنان ذخيره،  

 در نزاع و تشدید آن ترک می نمایند، قابل اجرا می باشد.  

 قانون -39-2

راجی یا همراهان تيم که محل نيمكت را هنگام نزاع یا حين موقعيتی که ممكن است منجر به یک نزاع شود، ترک ذخيره ها، بازیكنان اخ -39-2-1

 کنند، باید از مسابقه اخراج شوند. 

وضعيت  کمک مربی مجاز است محل نيمكت را در هنگام نزاع ترک نماید و برای کمک به داور جهت آرام کردن  اولين    مربی یا  سر  تنها  -39-2-2

 وارد زمين شود. در این وضعيت آنها نباید از مسابقه اخراج شوند. 
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کمک مربی محل نيمكت را ترک کرده و وارد زمين شود و کمكی هم در رابطه با نزاع به داور نكنند باید از    اولين مربی یا  سراگر یک    -39-2-3

 مسابقه اخراج شود. 

 

 جريمه -39-3

( عليه مربی اعالم و در  B)  خطای فنیصرف نظر از تعداد افرادی که به دليل ترک کردن نيمكت خود از مسابقه اخراج می شوند، یک  - 39-3-1

 گردد.جدول ثبت می

نده باشد،  اگر بر اساس این ماده افراد مستقر در نيمكت هر دو تيم از مسابقه اخراج شوند و هيچ جریمه خطای دیگری برای اجرا باقی نما  -39-3-2

 بازی به شكل زیر ادامه پيدا خواهد کرد:

 نزاع:  به دليل اگر تقریبا همزمان با توقف بازی 

 توپ و یا آخرین پرتاب آزاد وارد سبد شده باشد، توپ برای شروع مجدد از پشت خط انتهایی، به تيمی داده می شود که گل خورده است.  •

  از محل   ،  بازی  شروع مجددبرای    را   یا مقرر شده باشد که بازی از سوی آن تيم شروع شود، توپ  اگر تيمی کنترل توپ را در اختيار داشته باشد •

    می دهند.به حریف  نزاع

 چنانچه هيچ کدام از تيم ها در چنين وضعيتی کنترل توپ را در اختيار نداشتند وضعيت جامپ بال به وجود خواهد آمد. •

 در جدول ثبت و جزو خطای تيمی محسوب نخواهد شد.  B-8-3خطای اخراج از بازی برابر ماده  -39-3-3

طبق    ه یک درگيری می شودتمامی جریمه های احتمالی عليه بازیكنان حاضر در زمين بازی که در درگيری یا هرگونه شرایطی که منجر ب  -39-3-4

 رسيدگی خواهد شد.  42ماده 

کمک مربی، بازیكنان ذخيره، بازیكنان اخراجی و همراهان تيم که در نزاع شرکت کرده    اولين  عليه  اخراج از مسابقهای  جریمه تمام خطاه   -39-3-5

 شود.  می ، قسمت ششم در نظر گرفته 4-3-38بق با ماده طاند  

 قانون هفتم ـ مقررات كلي 

 پنج خطا توسط بازيكن - 40ماده 

هر بازیكنی که پنج خطا انجام دهد، توسط سر داور به او اطالع داده شده و او می بایست زمين را بالفاصله ترک کند. بازیكن ظرف مدت   -40-1

 شود. می ثانيه تعویض  30حداکثر 

سر ( به نام  Bخطای  )خطا توسط بازیكنی که قبال مرتكب پنج خطا شده است، به عنوان خطای بازیكن اخراجی تلقی شده و تحت عنوان    -40-2

 مربی وی در جدول ثبت خواهد شد. 

 خطای تيمی ـ جريمه - 41ماده 

 تعريف -41-1

گفته می شود که از سوی بازیكن انجام شده باشد. تيم  زمانی   اخراج از مسابقهخطای تيمی به خطای فردی، فنی، غير ورزشی و یا خطای    -41-1-1

 که چهار خطا در یک کوارتر انجام داده باشد.  در وضعيت جریمه خطای تيمی قرار می گيرد
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 اضافی بعدی محسوب خواهد شد.  یا وقت کوارترشود جزو خطای تيمی در انجام می  فاصله زمانیدر  بازیكنانتمامی خطاهایی که توسط  -41-1-2

 چهارم ثبت خواهند شد.   کوارترتمام خطاهای انجام شده در وقت های اضافی، به عنوان خطاهای  -41-1-3

 

 قانون -41-2

روی بازیكنی که در حال انجام   بازیكنانگيرد، تمام خطاهای بعدی انجام شده توسط  قتی یک تيم در وضعيت جریمه خطای تيمی قرار می و  -41-2-1

 لتی )به جای پرتاب اوت( جریمه خواهد شد. پرتاب آزاد هم توسط بازیكنی انجام می شود که خطا بر روی او انجام  شوت نمی باشد، با دو پرتاب پنا

 می شود.  

 اگر خطای فردی توسط بازیكن تيمی که مالكيت توپ زنده را در اختيار دارد انجام شود با یک پاس شروع مجدد برای تيم حریف جریمه   -41-2-2

 شود. می 

 

 موقعيت های ويژه  - 42ماده 

 تعريف-42-1

 هنگامی که زمان بازی به دليل خطای یكی از تيم ها متوقف شده است، ممكن است به دليل خطای دیگری که تيم مرتكب می شود، موقعيت  

 ویژه ای رخ دهد. 

 دستورالعمل   -42-2

 گردد. می مشخص  آنهاشوند و جرایم می تمامی خطاها ثبت  -42-2-1

 ترتيب خطاهای انجام شده باید مشخص گردد. -42-2-2

حذف گردد. جرایم خطاهایی   باید ها در برابر هم دارند و جرایم خطاهای دوبل به ترتيبی که اعالم شده بودندتمامی جرایم مساوی که تيم -42-2-3

 شود به مثابه آن می ماند که انجام نشده است. که حذف می 

ی اعالم شود، بدون در نظر گرفتن ترتيب جریمه ها و یا جریمه هایی که در حال اجرا بودند، ابتدا جریمه خطای اگر از سوی داور خطای فن  -42-2-4

 شود.  می فنی اعمال 

خطای فنی اعالم شود آنگاه جریمه ابتدا    سرمربیبه  خطای فنی  کمک مربی، تعویض، بازیكن اخراجی و یا همراه تيم    اولينبدليل دیسكاليفه  چنانچه  

    مگر آنكه لغو شده باشند.  اعمال شود همه خطاها و تخلفاتروی دادن نمی شود. جریمه باید به ترتيب  الاعم

 حق مالكيت توپ به عنوان بخشی از آخرین جریمه هرگونه حق مالكيت قبلی را لغو نماید.  -42-2-5

 هرگونه جریمه باقيمانده  لغوزمانی که توپ پس از اولين پرتاب پنالتی یا پرتاب اوت در جریان بازی قرار گرفت، دیگر آن جریمه برای  -42-2-6

 نمی تواند مورد استفاده قرار گيرد. 

 ، قابل اجرا خواهد بود.اعالمسایر جریمه های باقيمانده به ترتيب  -42-2-7
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اگر بعد از حذف جرایم مساوی برای تيم ها جریمه ای برای اجرا باقی نمانده باشد، بازی به شرح زیر مجددا شروع خواهد شد، اگر همزمان   -42-2-8

 با وقوع اولين خطا:

 گل خورده است، واگذار شده تا بازی از هر نقطه ای از پشت خط انتهائی آغاز شود.  گلی زده شود، توپ برای پرتاب اوت به تيمی که •

 تيمی کنترل توپ را در اختيار داشت یا می بایست بازی را مجددا شروع کند، برای شروع مجدد از بيرون خط اوت و نزدیكترین نقطه وقوع خطا •

 توپ به آن تيم واگذار می گردد. 

 ترل توپ را در اختيار نداشتند، بازی با اجرای جامپ بال از سر گرفته می شود. اگر هيچكدام از تيم ها کن •

 پرتاب های آزاد  - 43ماده 

 تعريف -43-1

 پرتاب آزاد فرصتی برای بدست آوردن مستقيم یک امتياز است تا بازیكن از پشت خط پرتاب آزاد، داخل نيم دایره اقدام به زدن شوت نماید.  -43-1-1

 یک سری از پرتاب های آزاد، به تمام پرتاب ها و مالكيت توپ پس از آن گفته می شود که به دليل جریمه یک خطا به تيمی داده   -43-1-2

 می شود. 

 قانون -43-2

شود، پرتاب یا پرتاب های آزاد به شكل زیر به تيم حریف   اخراج از مسابقهزمانی که خطای شخصی، رفتار غيرورزشی و یا برخورد منجر به    -43-2-1

 واگذار می گردد: 

 . بازیكنی که روی او خطا صورت گرفته، باید پرتاب های پنالتی را انجام دهد •

 .  كن صورت گيرد، قبل از ترک زمين بایستی پرتاب ها را انجام دهداگر درخواست تعویض آن بازی •

ا در صورتی که بازیكن به علت آسيب دیدگی یا به خاطر انجام پنجمين خطا و یا اخراج مجبور به ترک زمين باشد، بازیكن جایگزین او پرتاب ه •

می تواند پرتاب آزاد را انجام  ،  که توسط سر مربی تعيين می شوند  دهد. چنانچه تعویض نداشته باشد، هر کدام از هم تيمی های او  را انجام می

 دهد.

که توسط سر مربی تعيين می  زمانی که خطای فنی و یا خطای دیسكاليفه غير برخوردی اعالم می شود، هر کدام از بازیكنان تيم حریف    -43-2-2

 می تواند پرتاب های پنالتی را انجام دهند. ، شوند

 زننده پرتاب آزاد باید: -43-2-3

 دایره باشد. چرخ های کوچک جلو  کوارترپشت خط پنالتی استقرار یابد به طوری که هر دو چرخ بزرگ ویلچر پشت خط پرتاب آزاد و داخل  •

 می تواند جلوتر از خط پنالتی قرار گيرد.

 رد سبد شود و یا با حلقه تماس داشته باشد. بازیكن می تواند به هر روشی اقدام به زدن شوت نماید تا توپ از باالی حلقه وا •

 ثانيه زمان دارد تا اقدام به زدن شوت نماید. 5زمانی که داور توپ را برای پرتاب آزاد در اختيار بازیكن قرار بدهد، بازیكن   •

 ثانيه شود.  3د و یا وارد منطقه نباید قبل از ورود توپ به حلقه یا برخورد با آن، قسمتی از بدن و یا چرخهای عقب روی خط پنالتی قرار گير •

 برای انجام پرتاب نباید عمل گول زدن انجام دهد.  •
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بازیكنانی که برای ریباند اطراف منطقه پنالتی قرار می گيرند، می بایست در محل های مشخص شده بصورت یک در ميان و با در اختيار    -43-2-4

 (مراجعه نمائيد 7داشتن یک متر، جاگيری کنند.  )به شكل 

 بازیكنان در طول پرتاب آزاد نباید:

 مناطق ریباند در پرتاب آزاد را )که به آنها تعلق ندارد( اشغال کنند. •

 تا زمانی که بازیكن اقدام به پرتاب توپ نكرده است، محل خود را ترک کنند. •

 حواس بازیكن پرتاب کنده توپ را با اعمال خود پرت کنند.  •

 های عقب نزدیک خط انتهائی روی عالمت   ایگاه ریباند نزدیک خط انتهائی مستقر می شود طوری که چرخبازیكن مدافع در اولين ج -43-2-5

های عقب ویلچر سایر بازیكنان مستقر در جایگاه پرتاب می تواند تا فاصله نصف عالمت تعيين شده در جایگاه    گيرد. چرخ می  مشخص  شده قرار  

 این محل شامل نقاط خنثی نيز می شود که در جایگاه پرتاب با عالمت معين شده است. ریباند در سمت راست و چپ قرار گيرد. 

 

 

 وضعيت قرار گرفتن در موقع پرتاب پنالتی  -3شكل 

مستقر شده و قوس سه امتيازی  سایر بازیكنان مجاز نيستند در محل ریباند اطراف منطقه بایستند. آنها بایستی در ادامه خط پنالتی بيرون    -43-2-6

 تا پایان پرتاب آزاد در آن محل باقی بمانند.

اهد شد، تمامی بازیكنان پشت خط پرتاب آزاد و  در خالل پرتاب آزادی که بعد از آن یک ست دیگر از پرتاب آزاد یا مالكيت توپ اجرا خو  -43-2-7

 باشند. می مستقر قوس سه امتيازی پشت خط 

 تخلف محسوب می شود.  43-2-7يا  43-2-6و  43-2-4و   43-2-3هر گونه تخطی از ماده های

 

 جريمه- 43-3

 امتياز به دست آمده در این پرتاب حساب نخواهد شد. اگر یک پرتاب آزاد با موفقيت انجام شود و پرتاب کننده مرتكب خطا شود،  - 43-3-1

گری در توپ برای شروع مجدد از بيرون خط کناری و امتداد خط پرتاب آزاد به تيم واگذار حریف می شود، مگر اینكه مالكيت توپ و یا پرتاب های دی

 پی آن وجود داشته باشد. 

 کدام از بازیكنان به غير از بازیكن پرتاب کننده صورت گيرد:اگر پرتاب آزاد وارد سبد شود و تخلفی توسط هر  - 43-3-2
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 امتياز بدست آمده قابل قبول خواهد بود •

 از تخلف ها صرف نظر می  شود  •

 در زمان اجرای آخرین پرتاب آزاد، توپ برای پرتاب اوت از پشت خط انتهایی زمين به تيم حریف واگذار می گردد.

 اگر پرتاب پنالتی ناموفق باشد و تخلف صورت گيرد:  -43-3-3

اگر تخلف توسط زننده پرتاب آزاد یا هم تيمی او در آخرین پرتاب آزاد صورت گيرد، توپ برای شروع مجدد از بيرون خط کناری و امتداد خط   •

 پرتاب آزاد به حریف واگذار می گردد، مگر اینكه مالكيت توپ بعد از پرتاب مشخص شده باشد. 

 اگر تخلف توسط تيم مقابل پرتاب کننده پنالتی صورت گيرد، یک پرتاب جایگزین به پرتاب کننده واگذار می گردد. •

 اگر تخلف در آخرین پرتاب آزاد توسط هر دو تيم صورت گيرد بازی با وضعيت جامپ بال دنبال خواهد شد.  •

 

 اشتباهات قابل اصالح - 44ماده 

 تعريف -44-1

 توانند در صورت به وجود آمدن شرایط زیر اشتباهات خود را تصحيح نمایند:داوران می 

 واگذار نمودن پرتاب آزاد غير قانونی  •

 ندادن پرتاب آزاد قانونی به یک تيم  •

 اشتباه در لغو نمودن یا دادن امتياز   •

 انجام پرتاب آزاد از سوی بازیكن اشتباه •

 دستورالعمل كلی  -44-2

 برای آن که اشتباهات فوق قابل اصالح باشند، موارد باید توسط داوران، ناظر مسابقه در صورت حضور، یا داوران ميز قبل از زنده شدن توپ  -44-2-1

پس از    اشتباهات  نیا  )شروع بازی( پس از اولين توپ مرده پس از شروع ساعت بازی بعد از بروز اشتباه، آن اشتباه مورد تشخيص و تایيد قرار گيرد.

 .ستندين اصالحبه صدا درآمد، قابل  یباز انیپا یبرا یکه ساعت باز یزمان ومتوقف شدن توپ 

به محض پی بردن به اشتباه رخ داده، داوران باید بازی را سریعاً متوقف نمایند به طوری که هيچكدام از تيم ها در وضعيت زیان قرار   -44-2-2

 نگيرند.  

ی انجام شده، امتياز به دست آمده، زمان گذشته، یا فعاليت دیگری که ممكن است پس از بروز اشتباه و قبل از تایيد و اصالح  هرگونه خطا -44-2-3

 آن صورت گرفته باشد، باید معتبر باقی بماند. 

فت، مگر این که به گونه ای دیگر  پس از تصحيح اشتباه، بازی از همان نقطه ای که برای اصالح اشتباه متوقف شده بود، ادامه خواهد یا  -44-2-4

 گردد.می واگذار  است   در این قوانين مشخص شده باشد. توپ به تيمی که مالكيت توپ را از زمان توقف بازی برای اصالح اشتباه در اختيار داشته

 به محض این که داور اشتباه قابل اصالحی را تائيد کند، و:  - 44-2-5
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وباره به زمين بازی بازگردد تا در اصالح دبه طور قانونی تعویض شده و در نيمكت تيم نشسته باشد    "اصالح اشتباه"اگر بازیكن مرتبط با   •

 ن اشتباه وی بازیكن محسوب می شد.  اشتباه شرکت کند چرا که در زما

صالح، وی می تواند در بازی بماند مگر این که دوباره یک تعویض قانونی درخواست شده باشد و این بازیكن قصد ترک زمين  پس از انجام ا

 را داشته باشد.  

 نماید.می  شرکت  اشتباهعویض شده باشد، جایگزین وی در اصالح یا تاگر بازیكن فوق به دليل آسيب دیدگی، ارتكاب خطای پنجم اخراج  •

ایم  ان می توانند هرگونه اشتباه در ثبت امتيازات توسط داور امتياز دهنده یا وقت نگهدار از جمله در زمينه امتياز، تعداد خطاها، تعداد تداور  -44-2-6

 نمایند. اوت ها یا زمان از دست رفته در بازی را تا هر زمانی قبل از امضاء برگه توسط سرداور اصالح  

 

 دستورالعمل خاص - 44-3

 پرتاب )های( آزاد غير قانونی  ءاعطا -44-3-1

 پرتاب های آزاد ناشی از یک اشتباه باید لغو شود و بازی به صورت زیر دوباره ادامه یابد: 

 شود. می  اگر ساعت بازی شروع نشده، توپ برای شروع مجدد به تيمی که پرتاب آزاد آن لغو شده از امتداد خط پرتاب آزاد واگذار  •

 ه و: اگر ساعت بازی آغاز شد •

o   تيم صاحب توپ و یا تيمی که مالكيت توپ در اختيار آنها قرار می گرفت، همان تيمی باشد که کنترل توپ را  پی بردن به اشتباهچنانچه زمان ،

 در اختيار داشته، یا اشتباه بروزدر زمان 

o   واگذار گردد.  بروز اشتباهبه تيم مالک توپ در زمان    در اختيار نداشته باشند، توپ  پی بردن به اشتباههيچ یک از تيم ها کنترل توپ را در زمان 

زمان بروز  اگر ساعت بازی آغاز شده و در زمان شناسایی و تایيد اشتباه، تيم مالک توپ یا تيم دارای حق کنترل توپ، حریف تيمی باشد که در   •

 در این صورت جامپ بال اجرا می شود.  باشد  کنترل توپ را در اختيار داشته اشتباه،

پرتاب های آزاد انجام    شامل پرتاب )های( آزاد داده شده باشد آنگاه  ر ساعت بازی شروع شده و در زمان شناسایی اشتباه، یک خطای پنالتی اگ •

 .می شوددر اختيار داشته واگذار  بروز اشتباهگيرد و توپ برای شروع بازی به تيمی که مالكيت توپ را در زمان می 

 : پرتاب )های( آزاد قانونی عدم اعطاء -44-3-2

 یابد. می اگر از زمان بروز اشتباه تغييری در مالكيت توپ صورت نگرفته باشد، بازی پس از اصالح اشتباه و پرتاب آزاد به شكل عادی ادامه  •

 گردد. می اگر مالكيت توپ طی پرتاب اوت به اشتباه به تيم دیگری واگذار شود و تيم توپ را گل کند، از این اشتباه صرف نظر  •

 آزاد از سوی بازیكن اشتباه)های( رتاب انجام پ -44-3-3

خط    در این صورت پرتاب آزاد انجام شده و مالكيت توپ احتمالی پس از پرتاب پنالتی لغو شده و توپ برای شروع بازی از پشت خط اوت در امتداد

دیگر متوقف شده باشد که در آن    خطاهایا جریمه  و بدليل تصحيح خطا و ی  بازی ادامه داشته باشد   مگر اینكه  شودمی  پرتاب آزاد به تيم حریف واگذار  

 بازی از محل توقف و یا اصالح خطا مجددا از سر گرفته می شود.  صورت 
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 داوران، داوران ميز، ناظرفني: وظایف و اختيارات -قانون هشتم 

 داوران، داوران ميز و ناظر فنی  - 45ماده 

 تيم داوری شامل یک سر داور و یک یا دو داور می باشد. داوران ميز و ناظر )در صورت حضور( به این افراد کمک می کنند.  -45-1

 ثانيه می باشند.  24داوران ميز شامل منشی،کمک منشی ، وقت نگهدار و مسئول زمان  -45-2

ن بازی نظارت بر داوران ميز، کنترل کارت شناسایی بازیكنان و حصول ناظر، بين منشی و وقت نگهدار می نشيند. وظيفه اصلی او در زما  -45-3

 فراتر نرود و کمک به سرداور و داوران در اجرای روال بازی می باشد.  14اطمينان از این که مجموع امتياز بازیكنان یک تيم در زمين بازی از 

 داوران تعيين شده نباید هيچگونه ارتباط یا  نسبتی با تيم های داخل زمين داشته باشند.  -45-4

 داوران، داوران ميز و ناظر بازی را برابر مقررات قضاوت نمایند و مجاز به هيچ گونه تغييری در آنها  نمی باشند.  -45-5

 ب و کفش مشكی بسكتبال خواهد بود. لباس داوران شامل یک پيراهن داوری، شلوار بلند مشكی، جورا -45-6

 لباس داوران و داوران ميز یک دست باشد.  -45-7

 

 سرداور: وظايف و اختيارات  - 46ماده 

 سرداور بايد: 

 تمامی تجهيزات که در بازی مورد استفاده قرار می گيرد را بازدید و تائيد نماید. 46-1

 ثانيه و کورنومتر را مشخص نماید و داوران ميز را تایيد نماید. 24ساعت بازی، دستگاه  - 46-2

چ کدام از این توپ ها برای بازی مناسب نبود او بهترین توپ را برای بازی از بين حداقل دو توپ که ميزبان تهيه کرده انتخاب نماید. اگر هي - 46-3

 می تواند توپ قابل قبول بازی را در محل انتخاب نماید. 

 به هيچكدام از بازیكنان اجازه همراه داشتن یا پوشيدن وسيله ای که موجب آسيب رساندن به سایر بازیكنان می شود را  ندهد.  - 46-4

 و وقت های اضافی دیگر اجرا کند.  ها کوارترل، و پرتاب اوت را برای شروع تمام او کوارترجامپ بال را برای شروع  - 46-5

 هر زمان که تشخيص دهد، می تواند بازی را متوقف نماید.- 46-6

 در خصوص باخت فنی تيم در بازی تصميم گيری نماید.- 46-7

 کند.  جدول بازی را به دقت در خاتمه بازی یا هر زمانی که صالح بداند بررسی- 46-8

 از  در انتهای بازی، جدول بازی را تائيد و امضا نماید. این عمل به منزله پایان قضاوت و ارتباط داوران با آن بازی است. اختيارات داوران - 46-9
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 سوت پایان بازی خاتمه می یابد. با اعالم  دقيقه قبل از شروع بازی که آنان وارد زمين می شوند آغاز و   20 

 قبل از امضاء جدول، در پشت جدول امتيازات موارد زیر را توضيح داده و ثبت کند: - 46-10

 هرگونه خطای منجر به جریمه یا اخراج شدن  •

دقيقه   20که از زمان    سرمربی و اولین کمک مربی،    بازیكنان و یا افراد مستقر در نيمكت تيمهرگونه حرکات غير ورزشی از سوی   •

 قبل از شروع بازی یا در فاصله اتمام بازی تا امضای جدول امتيازات اتفاق  بيفتد 

 شود.می ده در این صورت، یک گزارش کامل توسط سرداور )ناظر در صورت حضور( به مسئولين برگزارکننده مسابقات فرستا

ر،  تصميم نهایی را در صورت لزوم یا وجود اختالف بين داوران اتخاذ نماید. برای اخذ تصميم نهایی می تواند با داوران، ناظر، در صورت حضو 11-46

 یا با داوران ميز مشورت نماید.

 رجوع نمائيد. Fبه ضميمه  IRS)استفاده از سيستم پخش مجدد سریع ) در صورت-46-12

دقيقه و یک دقيقه و نيم تا شروع کوارتر   3بعد از آنكه سرداور با عالمت تایمر در جریان قرار گرفت، باید قبل از کوارتر اول و سوم زمانی که -46-13

ع کوارتر باقی  ثانيه تا شرو  30باقی مانده، در سوت خود بدمد. همچنين سرداور باید قبل از کوارتر دوم و چهارم و هرکدام از وقت های اضافه زمانی که  

 مانده است، در سوت خود بدمد.   

 اطمينان حاصل شود:  3-1ویلچرها را مستقيما بررسی کند تا از تطبيق آنها با بند  46-14

 این که آیا دالیلی برای غيرقانونی بودن یک ویلچر وجود دارد، یا •

 کنترل ویلچر می تواند اقدام شود  در صورت درخواست مربی یكی از تيم های شرکت کننده در بازی نسبت به بررسی و •

 حق تصميم گيری در خصوص هر موضوعی که به طور خاص در این قوانين به آن اشاره نشده باشد، به عهده  سرداور می باشد.  -46-15

 

 داوران: وظايف و اختيارات - 47ماده 

داوران اختيار دارند در خصوص هر خطا که چه در داخل زمين یا خارج از زمين بازی که ميز داوران و نيمكت ها و منطقه های پشت خطوط   -47-1

 را  شامل می شود، قضاوت و تصميم گيری نمایند.

رای توقف بازی وجود داشته باشد، داور باید در سوت و یا وقت اضافه به پایان برسد و یا چنانچه الزامی ب  کوارترهرگاه تخطی از قانون رخ دهد،    -47-2

 خود بدمد. داوران نباید پس از گل شدن توپ در حين بازی یا در پرتاب پنالتی یا زمانی که توپ زنده می شود، در سوت خود بدمند. 

 زیر توجه داشته باشند:   بنيادیدر زمان تصميم گيری در مورد یک برخورد یا خطای فردی، داوران در هر مرحله به اصول  -47-3

 انسجام بازیحفظ در نظر گرفتن روح قوانين و  •

اقی  ثبات در به کارگيری مفهوم سود و زیان برای تيم ها. ضمن اینكه داوران نباید در مواقع غيرالزامی، بازی را به علت یک برخورد شخصی اتف •

، بازی را متوقف کنند. در رشته بسكتبال با ویلچر برخوردهای جزئی را در صورتی  که تاثيری در روند بازی ندارد و بازیكن از آن سوء استفاده نكرده

 که بازیكن تالش برای ترمز گرفتن داشته و یا در حال تغيير جهت ویلچر خود بوده می توان تصادفی تلقی کرد. 
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ته باشند که به بازیكنان اجازه داده شود توانایی های  ثبات در به کارگيری عقل سليم در هر بازی و این که همواره داوران این را در ذهن خود داش •

 خود را با نگرش و رفتار خوب در طول بازی به کار گيرند. 

ثبات در نگه داشتن تعادل بين جریان و کنترل کردن بازی و داشتن درک صحيح از این موضوع که بازیكنان در تالش برای انجام چه کاری  •

 بازی درست است. هستند و انجام چه کاری در جریان 

در صورت اعالم اعتراض توسط هر کدام از تيم ها، سرداور )و یا ناظر در صورت حضور( بایستی این اعتراض را به شكل کتبی اطالع مسئولين    -47-4

 برگزار کننده برساند. 

ز آسيب دیدگی ادامه دهد، بازی دنبال شده و داور دقيقه بعد ا  5اگر یكی از داوران آسيب ببيند و یا به علل دیگر نتواند قضاوت بازی را تا    -47-5

شد که پس از )داوران( دیگر باید تا پایان بازی قضاوت را انجام دهند مگر اینكه امكان تعویض داور آسيب دیده با یک داور مورد تائيد وجود داشته با

 مشورت با ناظر جایگزین خواهد شد. 

 از زبان انگليسی استفاده شود. جهت تصميم گيری در خصوص یک موضوع به مكالمه  در صورت نيازدر بازی های بين المللی  -47-6

 هر داور اختيار دارد در محدوده مسئوليت خود تصميم گيری نماید و مجاز نيست تصميم اتخاذ شده توسط داور دیگر را زیر سوال ببرد.  -47-7

نمی توان نهایی تلقی شده و دیگر و فارغ از تصميمات عنوان تصميم نهایی تلقی شده اجرا و تفسير قوانين بسكتبال با ویلچر از سوی داور به  -47-8

   رجوع شود(.   Cبی توجهی کرد مگر در مواردی که اعتراض مجاز باشد. )به ضميمه به آن اعتراض یا 

  

 منشی و كمك منشی: وظايف   48ماده 

 نماید:می منشی با استفاده از جدول، اطالعات زیر را ثبت  -48-1

ست بعداً  اطالعات تيم ها را با وارد کردن نام و تعداد بازیكنانی که بازی را آغاز می نمایند و همچنين نام تمامی بازیكنان ذخيره ای که ممكن ا  •

بازی، بازیكنان ذخيره و یا شماره پيراهن بازیكنان اتفاق بيفتد، منشی مراتب  بازیكن شروع کننده    5چنانچه تخلفی در رابطه با  .  وارد بازی شوند

 را در اسرع وقت به اطالع نزدیک ترین داور برساند. 

 با وارد کردن گل های بدست آمده در حين بازی و پرتاب های پنالتی، جمع امتياز بدست آمده را مشخص نماید. •

پنجمين خطای بازیكن را به داور اطالع می دهد. او همچنين خطای مربيان را ثبت و   اید. منشی سریعاًخطاها را در مقابل نام هر بازیكن ثبت نم •

شدن، آن را به داور اطالع می دهد و که اگر بازیكنی مرتكب دو خطای غير ورزشی، دو خطای فنی و یا یک خطای فنی و یک    اخراجدر صورت  

 گردد. اخراجخطای غير ورزشی شده باشد، باید سریعا 

مطلع سازد.   استراحتی که یک تيم درخواست دادهتایم های استراحت استفاده شده را ثبت می کند. منشی در فرصت مناسب داور را از تایم   •

 ندارد.   کوارترهمچنين منشی مربی را در صورت لزوم مطلع می سازد که هيچ تایم استراحت دیگری در آن 

مشخص می کند. منشی در پایان نيمه اول فورا جهت فلش مالكيت تناوبی را به علت تعویض حلقه ها عوض  مالكيت تناوبی را با استفاده از فلش   •

 می کند.

 وی ملزم است  را دارد  خطا زمانی که سرمربی درخواست چالش دوم  برای هر تيم چالش سر مربی اختصاص داده شده است. •
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      مطلع نماید. نزدیک ترین داور را 

کند و به منشی در انجام وظایفش کمک کند. چنانچه بين اسكوربورد و  جدول امتيازات مسابقه  می  کمک منشی با دستگاه اسكوربورد کار    -48-2

اصالح    اختالفی پيش بياید که قابل حل کردن نباشد، برگه ثبت امتيازات نسبت به اسكوربرد ارجحيت دارد و اسكوربورد بر اساس برگه ثبت امتيازات 

 شود. می 

 چنانچه در امتيازات موجود در برگه ثبت امتياز بازی اشتباهی به وجود آید: -48-3

 اگر منشی در حين انجام بازی متوجه اشتباه شود تا زمانی که بازی از جریان بيفتد صبر کرده و سپس عالمت را به صدا درآورد.  •

سرداور، متوجه اشتباه در ثبت امتيازات شود، آن اشتباه تصحيح شود حتی اگر در  اگر منشی بعد از پایان بازی و قبل از امضا شدن برگه از سوی   •

 نتيجه بازی تاثير گذار باشد. 

)یا ناظر  اگر منشی بعد از آنكه برگه امتيازات از سوی سر داور امضا گردد متوجه اشتباه شود، آن اشتباه دیگر قابل تصحيح نخواهد بود و سر داور  •

 نماید.می گزارش کاملی را در این خصوص به کميته برگزاری مسابقات ارسال مسابقه در صورت حضور( 

پنج بازیكن تيم حاضر در زمين کمک کند. اگر  کالسبندیناظر مسابقه یا کمک منشی به منشی مسابقه در بررسی صحت جمع کل امتيازات  -48-4

دهد که می  ، ناظر مسابقه یا کمک منشی مراتب را به منشی مسابقه اطالع  رجوع شود(  2-51)به ماده    امتياز بيشتر شود  14امتيازات یک تيم از قانون  

 اطی گرفته خواهد شد. نماید. در این صورت یک خطای فنی عليه مربی تيم خمی او هم مراتب را به سرداور اعالم 

 

 وقت نگهدار: وظايف - 49ماده 

 برای وقت نگهدار یک ساعت بازی و کورنومتر تهيه شود. همچنين او باید:  -49-1

 را کنترل کند.  ها کوارترزمان بازی، تایم استراحت و زمان های استراحت ما بين  •

 مطمئن شود که عالمت مربوطه به رسا و اتوماتيک به صدا در می آید.   و وقت اضافه کوارتردر پایان هر  •

 به هر شكل ممكن داوران را مطلع سازد.  در هر زمان که نقصی در عالمت رخ می دهد، سریعاً •

 هر دو داور نشان دهد.  با باالبردن ماژیک خود به تعداد خطاهای انجام شده توسط هر یک از بازیكنان را  •

 فورا داور را مطلع نماید.   کردخطا  5زمانی که یک بازیكن  •

ميزان خطای تيمی را در جدول امتيازات در انتهای صندلی تيم تعيين نماید البته پس از انجام خطای چهارم تيمی و در زمانی که توپ در   •

 جریان بازی است.  

 تعویض های انجام شده  •

   در این خصوص مطلع نماید.  داوران رایک تيم درخواست تایم اوت می نماید باید انی که اعالم تایم اوت. زم •

ی عالمت سبب توقف ساعت بازی  تنها زمانی عالمت دهد که توپ از جریان بازی خارج شود و قبل از به جریان افتادن توپ در زمين. صدا •

 شود.   و یا بازی نمی شود و همچنين سبب از جریان خارج شدن توپ نمی 

 :می نمایدوقت نگهدار زمان بازی را به شكل زیر اندازه گيری  -49-2
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 زمان بازی هنگامی شروع می شود که: •

o .در جامپ بال، توپ به طور قانونی توسط بازیكنان شرکت کننده در جامپ بال لمس گردد 

o  از بازیكنان لمس شود و یا با او برخورد کند. پس از آخرین پرتاب آزاد ناموفق، توپ همچنان در جریان بازی بوده و توسط یكی 

o .هنگام پرتاب اوت، اولين بازیكنی که توپ را در داخل زمين لمس کند، زمان آغاز می شود 

 زمان بازی وقتی متوقف می شود که:  •

o کوارتر و یا وقت اضافه تمام شود اگر چنين نشد توسط ساعت بازی بطور خودکار متوقف می شود.   زمان یک 

o  .هنگامی که توپ در جریان بازی است،  داور در سوت خود بدمد 

o  ،بخورد.  گل تيمی که درخواست تایم استراحت کرده است 

o چهارم و یا وقت اضافی نشان بدهد. زمانی به ثمر برسد که ساعت بازی دو دقيقه یا کمتر را در کوارتر  گل 

o  ثانيه به صدا درمی آید.  24زمانی که تيمی مالک توپ است و عالمت 

 وقت نگهدار تایم استراحت را به شكل زیر اندازه گيری نماید: -49-3

 زمانی که داور عالمت تایم استراحت را داد، بالفاصله دستگاه زمان سنج را استارت بزند.  •

 از تایم استراحت گذشته است، عالمت خود را به صدا درآورد.ثانيه  50که  زمانی •

 اتمام تایم استراحت را با صدای عالمت خود اعالم کند. •

 وقت نگهدار زمان های بين کوارترها را به شكل زیر کنترل نماید:  -49-4

 زمانی که کوارتر و یا وقت اضافه قبلی خاتمه یافت، کورنومتر را استارت بزند.  •

 ثانيه قبل از کوارتر اول و سوم به شروع بازی را از طریق به صدا درآوردن بوق اعالم کند. 30دقيقه و  1قه همچنين زمان دقي 3زمان  •

 ثانيه به شروع کوارتر و یا وقت اضافی را با صدا درآوردن بوغ اعالم کند. 30قبل از کوارتر دوم، چهارم و هر وقت اضافه، زمان  •

 کوارترها، بوق را به صدا درآورده و بالفاصله کورنومتر را متوقف نماید.پس از پایان زمان وقفه بين  •

 

 : وظايف هيثان 24مسئول زمان مالكيت - 50ماده 

 ثانيه در اختيار این فرد قرار بگيرد و باید:  24دستگاه 

 دستگاه را در موارد زیر استارت و یا استارت مجدد کند:  -50-1

یک تيم در زمين بازی کنترل توپ را به دست می آورد. بعد از آن، تا زمانی که تيمی کنترل توپ را در اختيار دارد، عمل لمس کردن توپ   •

وض نشود و همان تيم همچنان مالک توپ  نخواهد شد، اگر مالكيت توپ ع  7)زمان مالكيت(  ثانيه    24تایم  از سوی حریف باعث تجدید  

 باقی بماند.  

 در پرتاب اوت، هنگامی که توپ به شكل قانونی با یكی از بازیكنان در زمين بازی برخورکرده یا توسط او لمس  می شود.   •

 ثانيه تنظيم شود، هنگامی که بنا به یكی از دالیل زیر به همان تيم پرتاب اوت داده   24دستگاه را متوقف نماید ولی نباید مجددا بر روی  -50-2
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 می شود: 

 توپ به بيرون از زمين رفته باشد  •

 بازیكن همان تيم آسيب ببيند •

 خطای فنی اتفاق بيفتد •

 وضعيت بين الطرفين بوجود آید •

 وبل( اتفاق بيفتد خطای طرفين )د •

 لغو جرایم مساوی برای هر دو تيم انفاق بيفتد  •

ثانيه و یا بيشتر )در نتيجه خطایی که اتفاق افتاده    14تهاجمی داده می شود و    کوارتر هنگامی که به همان تيم )تيم مالک توپ( یک پرتاب اوت از  

ثانيه تنظيم نمی شود و بازی با زمان باقی    24ف می شود اما مجددا بر روی  است( زمان مالكيت برای تيم وجود داشته باشد، زمان مالكيت توپ متوق

 مانده ادامه پيدا خواهد کرد.   

 ثانيه تنظيم شود، زمانی که: 24دستگاه را متوقف نماید و زمان مالكيت بدون اینكه نشان داده شود مجددا بر روی  -50-3

o .توپ به طور قانونی وارد سبد می شود 

o ت. آن را در اختيار نداشته اس رد که قبل از برخورد توپ به حلقهتوپ به سبد حریف برخورد می کند سپس در مالكيت تيمی قرار می گي 

o  :تيم در زمين دفاعی صاحب یک پرتاب اوت شود 

o )بدليل خطا و یا تخلف )نه به دليل بيرون رفتن توپ از زمين بازی 

o  به دليل به وجود آمدن موقعيتHeld-ball   .در زمانی که تيم قبال توپ را در اختيار نداشته است 

o   .بازی بدليل حرکتی که ارتباطی با تيم مالک توپ ندارد، متوقف شود 

o  .بازی بدليل حرکتی که ارتباطی با هيچ یک از تيم ها ندارد متوقف شود، مگر اینكه حریف در موقعيت نابرابری قرار داشته باشد 

 به تيم پرتاب )های( آزاد داده شود.   •

 ثانيه تنظيم کند، زمانی که:  14دستگاه را متوقف نماید و زمان را با نمایش دادن آن، مجددا بر روی  -50-4

ثانيه یا کمتر بر روی ساعت    13تهاجمی داده شود و زمان    کوارتررا در اختيار داشته، پرتاب اوت در    به همان تيمی که قبال کنترل توپ •

 نمایش داده می شود: 

o  ( نباشد تخلف )به دليل بيرون رفتن توپ از زمين بازیبدليل خطا و یا 

o   .بازی بدليل حرکتی که ارتباطی با تيم مالک توپ ندارد، متوقف شود 

o  .بازی بدليل حرکتی که ارتباطی با هيچ یک از تيم ها ندارد متوقف شود، مگر اینكه حریف در موقعيت نابرابری قرار گرفته باشد 

 تهاجمی داده شود، به دليل:   کوارتر ده است یک پرتاب اوت در مالک توپ نبوقبال به تيمی که  •

o  تخطی از قانون )از قبيل خروج توپ از زمين بازی(خطای فردی / تخلف 

o  موقعيتHeld-ball  

 اوت به داخل از خط پرتاب اوت داده می شود.  یک پرتاب تيم مقابل بدليل انجام رفتار غير ورزشی و یا خطای اخراج از مسابقه به  •
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  بعد از آنكه توپ در یک پرتاب ناموفق حلقه را لمس کرد و مجددا در اختيار تيمی قرار گرفت که قبل از لمس حلقه، مالک آن بوده است.  •

   )اعم از زمانی که توپ بين حلقه و تخته قرار گرفته است(.  

می دهد، بعد از تایم اوتی که از سوی تيم مالک دقيقه آخر را در کوارتر چهارم و  یا در هر یک از وقت های اضافه نشان    2زمان بازی   •

ثانيه  یا بيشتر که    14تهاجمی با زمان   کوارتردفاعی گرفته شده است و مربی تصميم می گيرد بازی با یک پرتاب اوت از    کوارتر توپ در  

 بر روی ساعت هم نشان داده می شود )در زمان توقف بازی( دنبال شود.

بعد از آنكه توپ از جریان بازی خارج می شود  و زمان بازی متوقف می شود در هر کوارتر و یا وقت اضافه زمانی که   دستگاه را خاموش کند، -50-5

 ثانيه زمان برای بازی باقی مانده باشد.  14تيم جدیدی توپ را در اختيار بگيرد و کمتر از 

توپ نمی شود مگر آنكه یكی از تيم   از جریان بازی خارج شدن ، ساعت بازی یا بازی را متوقف نمی کند و یا باعث ثانيه )زمان مالكيت(   24تایم بوق 

 ها کنترل توپ را در اختيار داشته باشد.

 

 سيستم كالسبندي بازیكن -قانون نهم 

 سيستم امتياز كالس بندی بازيكن  -51ماده 

 تعريف-51-1

در   IWBFهر بازیكن بایستی کارت رسمی کالس بندی خود را از طریق کميته کالسبندی    IWBFدر یک مسابقه اصلی و رسمی    -51-1-1

 بازیكن قبل از مسابقه بر اساس روش اصول  کنترلاختيار داشته باشد. کارت کالسبندی امتياز بازیكن بایستی برای هر تورنمنت رسمی با توجه به 

بازیكنان است. برابر دستور العمل کالسبندی، این امتياز    کالسبندیانجام گيرد. در کنار موارد دیگر، این کارت بيانگر امتياز    IWBFکالسبندی توسط  

مسابقات    کالسبندیممكن است در طول آن تورنمنت و تا دور حذفی تغيير کند. مسئوليت تعيين اعتبار کارت شناسایی و امتياز هر بازیكن بر عهده ناظر  

 است. او در صورت حضور در محل ميز مستقر شده و نسبت به این مورد تصميم گيری می کند.  

 است.   IWBF ،1 ،5/1 ،2 ،5/2 ،3 ،5 /3 ،4 ،5/4سيستم کالس بندی و امتياز بازیكنان در 

 ر برود. فرات 14در هر زمان از بازی جمع امتيازات کالس بندی بازیكنان حاضر در بازی نباید از  -51-2

رسمی مسابقات  در  است،  شده  اشاره  آن  به  زیر  بخش  در  که  امتيازات  جمع  است.  IWBFتوجه:  اجرا   قابل 

 در سایر مسابقات ممكن است مجموع امتيازات تغيير کند.

 عبارتند از :   IWBFمسابقات رسمی و اصلی 

 قهرمانی جهان مردان  •

 قهرمانی جهان زنان  •

 زنانتورنمنت های پارالمپيک مردان و  •

 سال( 23قهرمانی جوانان جهان در بخش مردان )زیر  •

 سال( 25قهرمانی جوانان جهان در بخش زنان )زیر  •

 سال( 23سال( و مردان )زیر   25قهرمانی مردان، زنان )زیر  مسابقات تورنمنت های انتخابی  •
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 تورنمنت های انتخابی برای پارالمپيک مردان و زنان  •

 

 جريمه  -3- 51

تجاوز کند، یک خطای فنی برای مربی آن تيم گرفته خواهد شد و با بازی تصحيح مجموع   14در هر زمان در طول بازی مجموع امتياز تيمی از    چنانچه

 تيم ادامه خواهد یافت.   کالسبندیامتياز 

A   عالئم داوران 

1-A   .عالئم نشان داده شده در این کتاب، تنها عالئم رسمی موجود معتبر در این رشته ورزشی می باشد 

2-A  های در زمان گزارش دهی به مسئول ثبت امتيازات در پشت ميز، اکيدا پيشنهاد می شود از ارتباط شفاهی استفاده شود. )برقراری ارتباط در بازی

    بين المللی به زبان انگليسی باشد(

3-A از اهميت زیادی برخوردار است.  داوران ميز هم با این عالئم  آشنایی 

 

 عالئم ساعت بازی و امتيازات   
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 تعويض و تايم اوت  
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 گزارش خطا 
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 شماره بازيكنان  
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Foul Penalty Administration - Reporting to Table 
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 عالئم داوران –  4شكل 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 

B- جدول امتيازات 
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1-B     به تصویر کشيده شده است. این جدول مورد تائيد کميسيون فنی فدراسيون جهانی بسكتبال با ویلچر    9جدول امتيازات در تصویرIWBF  

 می باشد. 

2-B   این جدول شامل یک نسخه اصلی و سه برگ کپی به رنگ های مختلف می باشد. نسخه اصلی، به رنگ سفيد، متعلق بهIWBF    ،می باشد

خه کپی که به رنگ آبی است برای کميته برگزارکننده مسابقات، دومين نسخه کپی به رنگ صورتی برای تيم برنده و سومين نسخه کپی به  اولين نس

 رنگ زرد، برای تيم بازنده خواهد بود. 

 توجه:

م یک رنگ و برای کوارترهای دوم و  پيشنهاد می شود که منشی از دو رنگ خودکار برای نوشتن جدول استفاده نماید. برای کوارترهای اول و سو -1

 چهارم رنگ دیگر استفاده شود. 

 می توان جدول را به صورت الكترونيكی هم آماده و تكميل نمود.  -2

3-B  دقيقه قبل از آغاز بازی، منشی می بایست جدول را به شكل زیر آماده کند:  40حداقل 

1-3-B   او باید اسامی تيم ها را در باالی جدول بنویسد. تيم اول هميشه تيم ميزبان خواهد بود. برای تورنومنت هایی که در زمين یک تيم انجام 

 د. خواهد بو Bو تيم دوم به نام تيم  Aمی گيرد، تيم اول تيمی است که در برنامه مسابقات در ابتدا نام او ذکر شده باشد. تيم اول به نام تيم 

2-3- B  :جدول را به شرح زیر کامل کند 

 اسم مسابقات   •

 شماره بازی  •

 تاریخ، ساعت و محل مسابقات •

 نام سرداور و داور یا داوران   •

 

 قسمت باالی جدول امتيازات 10شكل 

 

3-3- B   تيمA  در بخش باالیی و تيمB  .در قسمت پائينی جدول امتيازات قرار گيرند 

1-3-3-B  برای هر بازی  کالسبندیرقم( را برای هر بازیكن وارد نماید. در تورنمنت ها، امتياز  2ورزشكاران ) کالسبندیدر ستون اول، منشی واحد

 شود.  می نمایش داده 

2-3-3-B  در ستون دوم، منشی باید اسامی بازیكنان هر تيم را به تر(  تيب شماره پيراهن و با حروف بزرگBLOCK CAPITAL با استفاده  )

 ( نوشته شود.CAPاز ليستی که مربی و یا نماینده او ارائه کرده است، بنویسد. در جلوی نام کاپيتان تيم هم کلمه )
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3-3-3-B     نام، شماره، بازیكن در زیر خط آخرین  (،  دیکالسبن)شماره  بازیكن داشته باشد، در خانه های خالی یک خط کامل    12اگر تيمی کمتر از

 .  ه می شودافقی کشيددر ليست بازیكنان خطی به شكل آنگاه نفر باشد  11شود. اگر تعداد بازیكنان تيم کمتر از می کشيده بازیكن ثبت شده 

 

 ليست اعضای تيم در برگه امتيازات )قبل از بازی( – 11تصویر 

4-3- B ( در قسمت پایين اسامی تيم ها، منشی باید نام مربی و کمک مربی تيم را با حروف بزرگBLOCK CAPITAL.بنویسد ) 

4-B   دقيقه قبل از شروع بازی، هر دو مربی باید:  10حداقل 

1-4-B   ،ئيد کنند. و شماره بازیكنان را تا کالسبندیاسامی 

2-4-B    به   او  نام مربی و کمک مربی را تائيد کنند. اگر تيم، هيچ مربی و کمک مربی ندارد کاپيتان تيم به عنوان مربی بازیكنان معرفی شود و نام

 شكل زیر در جدول قرار بگيرد. 

 

3-4-B  پنج نفر شروع کننده بازی با عالمت"x" .در ستون بازیكنان مشخص کنند 

4-4-B   .جدول را امضاء کنند 

 نفر اولی است که اطالعات باال را در اختيار منشی قرارمی دهد. Aمربی تيم سر 

 

5-B  در ابتدای بازی، منشی بازیكنان استارتر که قبال با عالمت"x "  و دور عالمت  کنترل نمودهمشخص شده بودند راx    .دایره بكشد 

6-B منشی در طول بازی بازیكنانی که به عنوان ذخيره برای اولين بار وارد زمين می شوند را فقط با عالمت "x" (بدون دایره) .مشخص کند 

7-B   تايم استراحت 

1-7-B .تایم استراحتی که در هر کوارتر و یا وقت اضافه به تيم ها داده می شود با درج زمان )دقيقه( در قسمت مخصوص زیر نام تيم ها ثبت شود 

2-7-B    ( دقيقه  2که قبل از دو )  در پایان هر نيمه و یا وقت اضافی، باکس های استفاده نشده در جدول با دو خط موازی بسته می شود. در صورتی

 ( خط افقی را در اولين خانه در نيمه دوم بكشد. 2پایانی در کوارتر چهارم، تایم اوت اولی به تيم داده نشده است، منشی دو )
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 تيم ها در جدول امتيازات )بعد از بازی( -12شكل 

 

8-B  خطاها 

1-8-B   .بازیكنان ممكن است خطای فردی، فنی، غير ورزشی یا دیسكاليفه مرتكب شوند که آن خطا در مقابل نام بازیكن ثبت می شود 

2-8-B     خطاهایی که از سوی افراد حاضر بر روی نيمكت )مربی، کمک مربی، بازیكنان ذخيره، اخراجی و یا همراهان( انجام شود، ممكن است از

 ليفه باشد و باید در مقابل نام مربی ثبت شود.   نوع فنی و یا دیسكا

3-8-B  :تمام خطاها به شكل زیر ثبت می شود 

1-3-8-B   خطای شخصی برای بازیكن با حرفP .در جدول ثبت می شود 

2-3-8-B   خطای فنی برای بازیكن با حرفT  در جدول ثبت می شود. دومين خطای فنی باید با حرفT رف نشان داده شود، که با حGD   دنبال

    خواهد شد و به معنای دیسكاليفه از بازی است و در فضای خالی درج می شود.

3-3-8-B    خطای فنی مربی برای رفتار غير ورزشی با حرفC    در جدول ثبت می شود. دومين خطای فنی مشابه هم با حرفC    در جدول ثبت شده

 ثبت می شود.  GDو در باکس جلوی آن حرف 

4-3-8-B    هرگونه خطای فنی که به دالیل دیگری برای مربی در نظر گرفته شود با حرفB   شود. سومين خطای فنی )یكی از می  در جدول ثبت

 در فضای خالی جلوی آن قرار گيرد.   GDنشان داده شود و حرف  Cو یا  Bباشد( با حرف  Cآنها می تواند  

5-3-8-B    خطای غيرورزشی با حرفU    صورت تكرار، این خطا با حرف  ثبت می شود و درU   ،نشان داده شده و سپس در فضای خالی جلوی آن

GD  .ثبت می شود 
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6-3-8-B    خطای فنی بازیكنی که قبل تر مرتكب خطای غيرورزشی شده است و یا خطای غير ورزشی بازیكنی که قبل تر خطا فنی انجام داده است

 در فضای خالی جلوی آن نشان داده شود. GDبه همراه  Uو یا  Tباید با حرف 

7-3-8-B   خطای دیسكاليفه با حرفD  .در جدول ثبت می شود 

8-3-8-B  هر خطایی ( ( در کنار حرف )1،2،3که پرتاب پنالتی به آن تعلق بگيرد، با ذکر تعداد پرتاب پنالتیD-U-B-C-T-P  در جدول ثبت ) 

 می شود. 

9-3-8-B   این کتاب لغو شده اند، با اضافه کردن حرف  42تمام خطاهای دو تيم که جرایم مساوی دارند و برابر مادهc کوچک در کنار حرف'P', 

'T', 'C', 'B', 'U' 'D')  .ثبت می شوند ) 

10-3-8-B     خطای دیسكاليفه کمک مربی، بازیكنان ذخيره، اخراجی، و یا همراهان تيم از قبيل ترک نيمكت تيم در موقعيت نزاع با وارد کردن حرف

2B    .برای مربی در نظر گرفته شود 

11-3-8-B بدليل نزاع حرف تعویضی / اخراجی  در مابقی فضاهای باقيمانده سرمربی، دستيار اول مربی، بازیكنF  پس از حروفD  یاD2   قرار 

   می گيرد.

12-3-8- B   :نمونه هایی از خطاهای دیسكاليفه از سوی کمک مربی، بازیكنان تعویضی، اخراجی و همراهان 

 مربی باید به شكل زیر ثبت شود:  سرخطای دیسكاليفه از سوی  

  2D Head Coach                     788                     LOOR, A 

   First Assistant Coach      555                   MONTA, B 

 

 شود: می  مربی به شكل زیر ثبت کمک خطای دیسكاليفه از سوی 

  2B Coach                      LOOR, A  

  D Assistant Coach      MONTA, B 

 

 خطای دیسكاليفه برای بازیكن تعویضی باید به شكل زیر ثبت شود: 

    D  5 MAYER, F 001 

 و

 

  2D Head Coach                     788                     LOOR, A 

   First Assistant Coach      555                   MONTA, B 

 

 خطای دیسكاليفه برای بازیكن محروم شده پس از خطای پنجم باید به شكل زیر ثبت شود:   

D 
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2P 1P 2P 3P 1T X 25 RUSH, S 015 

  و

  2B Head Coach                        LOOR, A  

   First Assistant Coach       MONTA, B 

 

 :شودمی  به شكل زیر ثبت اعضائ همراه تيم خطای دیسكاليفه برای 

  2B Head Coach                        LOOR, A  

   First Assistant Coach       MONTA, B 

 

13-3-8-B   :نمونه هایی از خطاهای دیسكاليفه از سوی مربی، کمک مربی، بازیكنان ذخيره، در نزاع 

 برای مربی ثبت شود.   D2و یا  B2بدون توجه به تعداد افراد دیسكاليفه به دليل ترک نيمكت در پی نزاع  در زمين، یک خطای فنی با حرف 

 شكل زیر ثبت شود:مربی به   کمک اولينمربی و سر خطای دیسكاليفه برای  

 مربی دیسكاليفه شود:  سر  اگر فقط

 

 کمک مربی دیسكاليفه شود: اولين   اگر فقط

 

 

 دیسكاليفه شوند: هر دو کمک مربی  اولينمربی و سر  اگر
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 خطای دیسكاليفه برای بازیكن تعویضی باید به شكل زیر ثبت شود: 

 در سایر باکس های خالی وارد می کنيم: Fبهمراه حرف را  Dخطا داشته باشد، حرف  4اگر بازیكن ذخيره کمتر از 

 

 و 

  2B Head Coach                     788                     LOOR, A 

   First Assistant Coach      555                   MONTA, B 

 

 در سایر باکس های خالی وارد می کنيم: Fرا بهمراه حرف  Dاگر بازیكن ذخيره مرتكب پنجمين خطای خود شود، حرف 

 

 

 و

  2B Head Coach                     788                     LOOR, A 

   First Assistant Coach      555                   MONTA, B 

 

 دیسكاليفه برای بازیكنی که از زمين رفته است، به شكل زیر ثبت می شود: خطای 

 باید بعد از ستون آخر ثبت گردد: Fاو به عنوان بازیكنی که از زمين اخراج شده است، باکس خطای دیگری ندارد به همين دليل حرف 

 و 

  2B Head Coach                     788                     LOOR, A 

   First Assistant Coach      555                   MONTA, B 

 

 و به شكل زیر ثبت گردد :  مربی تيم ثبت شودسر ، برای Bدر صورتی که یكی از همراهان تيم دیسكاليفه شود، این خطا باید با عنوان  

 

 

باید با عنوان   خطای فنی برای    3، برای مربی تيم ثبت شود، اما نباید به عنوان  Bدر صورتی که یكی از همراهان تيم دیسكاليفه شود، این خطا 

  دیسكاليفه شدنش در نظر گرفته شود. 
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14-3-8-B  –    نمونه هایی از خطاهای دیسكاليفه از محل صندلی تيم در نزاع صورت گرفته برای سرمربی، کمک مربی، بازیكن تعویضی و یا از

 زمين ببرون رفته و یا همراهان تيم.  

 مربی ثبت شود.  سر برای  D2و یا  B2بدون توجه به تعداد افراد دیسكاليفه به دليل ترک نيمكت در پی نزاع  در زمين، یک خطای فنی با حرف 

 جریمه می شود.    D2چنانچه سرمربی بطور فعال در نزاع حضور داشته باشد وی تنها با حرف 

 خطای اخراج از مسابقه در مورد سرمربی و کمک مربی به شكل زیر تعيين می شود:  

 چنانچه سرمربی دیسكاليفه شده باشد: 

 

 

 کمک مربی دیسكاليفه شود:  چنانچه

 

 چنانچه سرمربی و کمک مربی هر دو با هم دیسكاليفه شوند:  

 

 دیسكاليفه برای سرمربی و کمک مربی به شرح ذیل است: خطای 

 در باکس های دیگر ذکر می شود.  Fبهمراه حرف   D2خطا داشته باشد آنگاه حرف  4چنانچه بازیكن تعویضی کمتر از 

 

 و 

 

 در باکس های دیگر ذکر می شود.  Fبهمراه حرف   D2خطای پنجم بایزکن تعویضی باشد آنگاه حرف چنانچه 
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 دیسكاليفه بر روی بازیكن از زمين بيرون رفته به شرح ذیل است: خطای 

 دریافت می نماید که هر دو در ستون پشت آخرین خطا قرار   Fبهمراه حرف  D2که دیگر فضای خطا ندارد حرف بازیكن از زمين بيرون رفته 

 می گيرند.  

 

 رتكب خطا شده اند به شرح ذیل است:مخطای دیسكاليفه برای اعضاء تيم که 

 

 

 در نظر گرفته نمی شود.  خطای فنی برای دیسكاليفه  3ثبت می گردد ليكن بعنوان  B2برای سر مربی با حرف دیسكاليفه هر یک از اعضاء 

 بعنوان خطای تيمی در نظر گرفته نمی شود.  39خطای فنی و دیسكاليفه طبق ماده توجه: 

4-8-B-  دهد. در پایان بازی مسئول    در پایان کوارتر دوم و پایان بازی مسئول امتياز یک عالمت بين باکس مورد استفاده و موارد خالی قرار می

 .می نماید رفعمابقی باکس ها را با خط افقی بولد امتياز 

 

9-B    خطای تيمی 

1-9-B   .برای هرکوارتر، چهار خانه در جدول زیر اسم تيم و باالی اسامی بازیكنان تهيه شده که خطاهای تيمی در آن وارد می شود 

2-9-B    هرگاه بازیكنی خطای شخصی، فنی، غيرورزشی، یا دیسكاليفه مرتكب شود، منشی ضمن وارد کردن خطا در روبروی نام بازیكن مذکور، یک

 ر محل ثبت خطاهای تيمی برای آن تيم ثبت می کند.بزرگ نيز د Xعالمت 
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10-   Bثبت امتياز 

1-10-B  .خالصه امتيازات کسب شده از سوی دو تيم به ترتيب و پشت سرهم از سوی منشی در جدول ثبت می شود 

2-10-  B .تعداد چهار ستون در جدول برای ثبت امتيازات وجود دارد 

3-10- B  هر ستون به چهار ردیف تقسيم می شود. دو ردیف سمت چپ برای تيمA    و دو ردیف سمت راست برای تيمB  

 امتياز برای هر تيم در نظر گرفته شده است.  160خواهد بود. ردیف های وسط نشانگر امتياز است و تا 

 منشی باید:

ای هر گل بدست آمده در جریان بازی و برای افراد راست دست( بر  \ یک خط اوریب )/ برای افراد چپ دست و   •

( برای هر گل بدست آمده از پرتاب پنالتی روی عددی که نشانگر جمع امتياز کسب ●یک نقطه پررنگ دایره ای )

 شده توسط آن تيم است کشيده می شود. 

شماره   در ستون مقابل امتياز،(  ●)در کنار جدید و یا  در فضای خالی همان سمت مجموع امتيازات جدید  سپس   •

   بازیكنی که امتياز را به دست آورده نوشته می شود.

 

11-B  ثبت امتيازات: دستور العمل اضافی 

1-11- B  .گل های سه امتيازی با کشيدن یک دایره دور شماره بازیكن مشخص می شود 

2-11- B   می شود.  اگر به طور تصادفی بازیكنی به تيم خود گل زد، آن گل به نام کاپيتان تيم مقابل ثبت 

3-11-B      .قابل اجرا برای بسكتبال با ویلچر نمی باشد 

4-11- B  در پایان هر کوارتر و یا وقت اضافی، منشی یک دایره دور آخرین امتياز به دست آمده هر تيم، و یک خط افقی

 ضخيم زیر آخرین امتياز و زیر شماره هر بازیكنی که آخرین امتياز را به دست آورده است، بكشد.   

5-11-B     از کسب شده در کوارتر قبل از سوی منشی ادامه  در شروع هر کوارتر و یا وقت اضافی، ثبت امتياز از آخرین امتي

 خواهد داشت.  

 روند ثبت امتياز در جريان بازی - 13شكل                                                                                                                              

6-11-B  متيازات خود را با اسكوربورد چک کند و در صورت وجود اختالف، آن را اصالح نماید. در صورت عدم منشی می بایست در فرصت مناسب، ا

ر اولين فرصت پس از خارج شدن توپ از  داعتراض یكی از تيم ها نسبت به امتيازات، منشی  اطمينان نسبت به صحت امتيازات خود و یا تابلو نتایج و

 سازد. می را مطلع جریان بازی و توقف زمان بازی سرداور 

7-11-B   داوران می توانند اشتباهات موجود در تابلو نتایج را با توجه به قوانين و مقررات تصحيح نمایند. سرداور نتيجه تصحيح شده را با عالمت 

 شود.  می  برگه امتيازات ثبت    در صورتی که موارد تصحيح شده گسترده باشند درمسئول آنها نيز موارد تصحيح شده را امضاء می نماید.  دهد.  می  نشان  
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12- B    ثبت امتيازات: جمع بندی امتيازات كسب شده 

1-12- B  در پایان هر کوارتر و آخرین وقت اضافه، جمع امتيازات بدست آمده در آن کوارتر و تمام وقت های اضافه در

 قسمت پایين جدول در محل مخصوص ثبت خواهد شد.  

2-12-B  پایان زمان بازی در "بالفاصله در پایان بازی، منشی زمان را در قسمتhh:mm"   .ثبت نماید 

3-12-B   ،منشی دو خط موازی ضخيم در زیر آخرین امتياز بدست آمده تيم ها و یک خط اریب بلند در فضای    در پایان بازی

 باقيمانده ستون تا پایين می کشد.

 

 جمع امتيازات -14شكل                                                                                                                                              

4-12- B.در پایان بازی، منشی امتياز نهائی و نام تيم برنده را نيز ثبت کند 

5-12- B  ثانيه را با حروف بزرگ در جدول می نویسد. در نهایت، تمام داوران،    24سپس منشی اسم خود و اسامی کمک منشی، وقت نگهدار و مسئول

 نام خود را امضا می کنند.  

6-12-B-  .ین کار مسئولين داوران ابه محض امضاء توسط کمک داور )داوران(، سرداور آخرین نفری است که برگه امتياز را تائيد و امضاء می نماید

      را در قبال بازی تمام می نماید. 

قی  : در صورت اعتراض، کاپيتان تيم معترض محل مخصوص در جدول را امضا می کند. داوران ميز و داوران بازی تا اجازه سرداور در کنار ميز باتوجه

 بمانند.

 

 انتهای برگه امتياز -15نمودار 

 

13-B   چالش سرمربی 

1-13-B-  ( در بازی هایی که از سيستم بازپخش فوریIRS استفاده می کنند ) به هرتيم( یک چالش سرمربی اختصاص داده می شودHCC .) 
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ضافه ثبت می شوند. در کادر اولی منشی کوارتر و یا وقت ا HCC در صورت اختصاص آن؛ این مسئله در برگه امتيازات زیر نام تيم در کادرهای کنار

   ( و در کادر دوم دقيقه زمان بازی کوارتر و یا زمان اضافه ثبت می شود. Q1, Q2, Q3, OTرا درج می نماید )

 

 

 

C- دستورالعمل اعتراض 

تحت تاثير تصميم یک داور )سرداور یا داور( یا به واسطه هر   آنها   ، تيمی بر این عقيده باشد که منافع  IWBFاگر در خالل یک مسابقه رسمی  

 کند:می به شكل زیر عمل  روی داده، به مخاطره افتاده است آنگاه اتفاقی که در خالل بازی

 1-C   می کند:   چنانچه منافع تيم به وسيله یكی از موارد زیر تحت تاثير قرار گرفته باشد، کاپيتان تيم اعتراض خود را به داور اعالم 

a)  که از سوی داوران تصحيح نشده باشد زمان مالكيت وجود اشتباه در ثبت امتياز، زمان بازی و یا 

b) تصميمی برای حذف، لغو، به تعویق انداختن و یا ادامه ندادن و بازی نكردن رقبات 

c)  نقض قوانين اجرایی 

C-2   :برای آنكه اعتراض معتبر باشد، موارد ذیل رعایت گردد 

a) دقيقه پس از اتمام بازی اعتراض تيم خود نسبت به نتيجه بازی را به سرداور اعالم کند و برگه نتایج را امضا کند.  15م نهایتا تا کاپيتان تي 

b)  ساعت پس از اتمام بازی به سرداور ارائه دهد.   1تيم دليل اعتراض خود را به شكل مكتوب نهایتا 

c)  دالر آمریكا بپردازد.   250چنانچه اعتراض مورد قبول واقع نشود، تيم 

3-C    پس از دریافت کتبی دالیل اعتراض، سرداور موضوعی که منجر به اعتراض تيم شده است را به نمایندهIWBF   یا مرجع ذیصالح گزارش

 دهد.

4-C    مرجع ذیصالح  برای ساعت پس از اتمام بازی( در خصوص اعتراض تصميم گيری کند  24مرجع ذیصالح روند کار را طی کند و فورا )نهایتا تا .

نماید تا بدون محدودیت در برگزاری بازی به شكل کامل و یا نصفه، صحيح ترین تصميم را می  این کار از تمام مدارک و مستندات معتبر استفاده  

 اتخاذ نماید. مرجع ذیصالح نتيجه بازی را تنها در صورت موجود بودن مدارک کافی تغيير می دهد. 

C-5  استثنائا الح به عنوان یک تصميم در چارچوب قوانين زمين بازی تلقی می گردد، و مورد تجدید نظر قرار نخواهد گرفت.  تصميم مرجع ذیص  ،

 گرفته می شود را می تواند مورد تجدید نظر قرار داد.    احراز صالحيتتصميماتی که در خصوص 

C-6 مسابقات در IWBF قوانين در آنها تعيين نشده اند آنگاه قوانين خاص اعمال خواهند شد:  و یا مسابقاتی که این   

در غالب تورنمنت باشد، مرجع ذیصالح برای رسيدگی به تمام اعتراض ها، کميته فنی تورنمنت خواهد بود )به قوانين داخلی    مسابقه در صورتی که  

IWBF   )مراجعه کنيد 

 IWBF CLME،  احراز صالحيتشت انجام شود، مرجع ذیصالح برای رسيدگی به اعتراضات  در صورتی که بازی ها به شكل رفت و برگالف(  

 خواهد بود.  
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خواهد بود که از طریق یک فرد متخصص در حوزه اجرا  IWBFدر خصوص سایر مسائلی که منجر به اعتراض تيم ها می شود، مرجع ذیصالح  ب( 

 مراجعه نمائيد(.  IWBFد )به قوانين داخلی و تفسير قوانين رسمی بسكتبال، به شكایت رسيدگی می کن

 

 

 

D-  رده بندی تيم ها 

1-D  دستورالعمل 

1-1-D باخت خود، یعنی دو امتياز رده بندی برای هر بازی برده و یک امتياز رده بندی برای هر بازی باخته و صفر  -تيم ها بر اساس نتایج برد

 امتياز برای باخت فنی، رده بندی شوند. 

2-1- D  است که در آن همه تيم ها با هم روبرو می شوند.  مسابقاتیاین دستورالعمل برای 

3-1- D  باختی برابری داشته باشند، از بازی بين آن تيم ها برای تصميم گيری در خصوص رده بندی استفاده -تيم یا بيشتر رکورد برد 2اگر 

باخت دو تيم یا بيشتر در بازی هایشان برابر یكدیگر با هم مساوی باشد، جهت رده بندی تيم ها به ترتيب از معيارهای زیر -می شود. اگر رکورد برد

 واهد شد:  استفاده خ

 تفاضل گل بيشتر از بازی های بين آن تيم ها •

 تعداد گل های به ثمر رسيده بيشتر در بازی های بين آن تيم ها  •

 تفاضل گل بيشتر در تمامی بازی های انجام شده در گروه  •

 تعداد گل های بيشتر در تمام بازی های دور گروهی •

شود، تيم ها همچنان برابر باشند، به تيم های برابر مشترکا یک رده بندی داده می شود. اگر قبل از آنكه تمام بازی های دور گروهی انجام   •

 اگر در پایان دور گروهی معيار های ذکر شده نتواند کمكی بكند و تيم ها همچنان برابر باشند، رده بندی با قرعه کشی انجام می شود. 

4-1- D  1-3را رده بندی کرد، روش    اگر در هر مرحله از اجرای مراحل فوق، بتوان تيمی- D  برای سایر تيم های باقی مانده از ابتدا تكرار خواهد

 شد تا زمانی که دیگر تيمی باقی نماند. 

 

D- 2   :مثال 

1-2- D  1مثال 
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2 -2- D         2مثال 

 
 
 
 

3 -2- D         3مثال 
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4 -2- D  4مثال 
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5 -2- D       5مثال 
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6 -2- D  6مثال 
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7 -2- D  7مثال 
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3-D   باخت جريمه 
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1-3-D  ت کرده تيمی که بدون دليل قابل قبول، برابر برنامه اعالم شده در مسابقه حاضر نشود یا از ادامه بازی امتناع بورزد، باخت فنی )جریمه( دریاف

 و هيچ امتيازی در رده بندی دریافت نمی کند. 

2-3-D غو شده و محسوب نخواهد شد.  ل او چنانچه تيمی دو مرتبه باخت فنی )جریمه( دریافت کند، نتيجه تمام بازی های 

3-3-D   اگر تيمی برای دومين بار در دور گروهی بازی را به دليل باخت فنی )جریمه( از دست بدهد و بهترین تيم ها در رده بندی برای دور بعد

 باید لغو گردد.   سهميه کسب کنند، نتایج تمام بازی های آخرین تيم در گروه خذفی

 مثال

لغو می گردد. رده بندی نهایی  وی بازی خود را به دليل باخت فنی )جریمه( از دست داده است، بنابراین نتایج تمام بازی های  دو  Aدر گروه 4Aتيم 

 تيم ها در گروه به شكل زیر می باشد:

 

 

 

 :4Bو  3Bنتيجه بازی های بين دو تيم 

3B – 4B   88  – 71 

4B – 3B   76  – 75 

 تيم چهارم رده بندی می باشد.   4Bتيم سوم و  3Bبنابراین 

 به شكل زیر خواهد بود:  Bرده بندی نهایی گروه 

 

D4-ضربدری گروه  گروه بندی  
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1-4-D-  دوم و سوم( شرایط زیر اعمال می شوند: تيم های تيم ها در گروه های مختلف )برای مثال تعيين برترین  گروه بندیبرای 

همه گروه ها به یک تعداد مشابه بازی نموده باشند؛ تيم های دارای یک جایگاه در هر گروه در یک گروه قرار می گيرند و  هرگاه همه تيم ها در 

 اعمال خواهد شد:   به ترتيب  معيار زیر

 باخت تيم ها در بين تمام بازی ها در رده بندی نهایی  –رکورد بهتر برد  •

 بندی نهاییتفاضل گل باالتر در تمام بازی ها در رده  •

 تعداد گل های به ثمر رسيده بيشتر در تمام بازی ها در رده بندی نهایی  •

 

 

 

 نهایی استفاده خواهد شد.   گروه بندیبرای  FIBAرنكينگ مرتبط در از تصميم گيری نمود آنگاه نتوان   چنانچه با این شرایط همچنان •

 رده دوم قرار گرفته اند: مثال: تيم هایی که در رده بندی نهایی گروه در         
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2-4-D-    نگاه  آ  ، حضور داشته باشندبازی گروه های مربوطه  در تعدادی از تيم ها  این   ؛گروه  از هر موقعيت  گروه بندی تيم ها در یک  چنانچه پس از

تا زمانی که تعداد بازی ها با تمام گروه ها د. این فرایند ندارای بيشترین بازی بال اثر می شو یآخر در گروه و یا گروه های تيم هاتيم رده بازی های 

 . شرایط ذیل اعمال خواهد شد: در تمام گروه ها تكرار می شودیكسان شود همچنان 

 باخت تيم ها در بين تمام بازی ها در رده بندی نهایی  –رکورد بهتر برد  •

 زی ها در رده بندی نهاییتفاضل گل باالتر در تمام با •

 تعداد گل های به ثمر رسيده بيشتر در تمام بازی ها در رده بندی نهایی  •

 نهایی استفاده خواهد شد.  گروه بندیبرای  FIBAچنانچه با این شرایط همچنان نتوان تصميم گيری نمود آنگاه از رنكينگ مرتبط در  •

 موقعيت اوليه تيم ها در یک گروه خاص را تغيير دهد. گروهی نباید  گروه بندیتوجه: برای پرهيز از تردید؛ بال اثر نمودن بازی های فوق به منظور 

 مثال  

 

 برای تعيين برترین جایگاه تيم سوم کليه تيم های دارای رده سوم در یک گروه قرار می گيرند: 
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   چهار بازی داشته اند.   3Cو   3Dدر حالی که تيم های  داشته اندپنج بازی  3Aو  3Bالبته تيم های 

 و یک جدول جدید تعيين شود. شوند تبدیل  تا چهارم به رده همه تيم های سومبازی های تيم رده آخر در گروه های الف و ب باید 

 بازی های گروه الف و ب به شرح ذیل است: 

 

 امتيازات بازبينی شده گروه برترین تيم رده سوم را به شرح ذیل تعيين می نماید: 6Bو  6A اثر نمودن بازی های تيم های به محض بال 
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5-D- یک تورنمنت مرحله ای  تيم ها در  گروه بندی 

1-5-D-  از یک مرحله به مرحله دیگر محاسبه می شود ولی تيم در آن تورنمنت کناره گيری زمانی که در یک تورنمنت نتایج بازی در یک گروه

مذکور ابطال می شود و در همه مراحل بالاثر خواهد بود. در ادامه  نماید و یا بهر دليل از ادامه مسابقه منع گردد سپس تمامی نتایج کسب شده از تيم 

 رایط زیر اعمال می گردد:ش

 اصالح شده   باخت تيم ها در بين تمام بازی ها در رده بندی نهایی  –رکورد بهتر برد  •

 اصالح شده   تفاضل گل باالتر در تمام بازی ها در رده بندی نهایی •

 تعداد گل های به ثمر رسيده بيشتر در تمام بازی ها در رده بندی نهایی  •

 استفاده خواهد شد.  نهایی گروه بندیبرای  FIBAچنانچه با این شرایط همچنان نتوان تصميم گيری نمود آنگاه از رنكينگ مرتبط در  •

 مثال 

 1راند 

 رقابت می نمایند: تيمی بصورت رفت و برگشت در قالب جدول زیر با یكدیگر 4دو گروه 
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 2راند 

 همراه با محاسبه نتایج و امتيازات کالسبندی. رنكينگ اوليه به شكل زیر خواهد بود:  سه تيم برتر گروه های الف و ب به گروه ج می روند

 

 

 : روبرو شوند و نتایج زیر حاصل شودبصورت رفت و برگشت  ند بوده انکه قبال در گروه آنها  یچنانچه تيم ها در برابر تيم های

 

 اثر خواهد شد:   )در راند انتهایی( به شكل زیر بال 2Bدو مرتبه جریمه شده است نتایج همه بازی ها اعم از تيم  2Bبا توجه به اینكه تيم 
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 2نتایج اصالح شده راند 

 

 جدول نهایی:

 

6-D  مجموع امتيازات(  ) بازی های رفت و برگشت 

1-6-D    دقيقه ای در نظر   80به کار گرفته می شود و دو بازی به عنوان یک بازی    "نتيجه مجموع بازی ها"در بازی های رفت و برگشت، سيستم

 گرفته خواهد شد.  

2-6-D   .اگر نتيجه در پایان بازی اول مساوی شد، بازی به وقت های اضافه کشيده نمی شود 

3-6-D  دقيقه ای که برای از بين بردن نتيجه مساوی  5در پایان بازی دوم اگر نتيجه مجموع هر دو بازی مساوی شد، بازی با هر تعداد وقت اضافه

 الزم باشد، ادامه پيدا می کند.  

4-6-D  :برنده بازی تيمی است که 

 برنده هر دو بازی باشد.  •

 اگر هر دو تيم یک برد را کسب کرده باشند، تعداد گل بيشتری را در مجموع به ثمر رسانده باشد.   •

7- D  مثال 

1-7- D   1مثال 

A – B  80 – 75 

B – A  72 – 73 
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 در مجموع به عنوان تيم برنده معرفی می شود )بدليل آنكه هر دو بازی را برده است( Aتيم 

 

2-7- D   2مثال 

A – B  80 – 75 

B – A  73 – 72 

 (A 152 – B 148در مجموع به عنوان تيم برنده معرفی می شود )نتيجه مجموع  Aتيم 

 

3-7- D   3مثال 

A – B  80 – 80 

B – A  92 – 85 

 .  ( همچنين بازی اول وقت اضافه نخواهد داشتA 165 –  B 172در مجموع به عنوان برنده بازی معرفی می شود )نتيجه مجموع  Bتيم 

 

4-7- D   4مثال 

A – B  80 – 85 

B – A  75 – 75 

 ( همچنين بازی دوم وقت اضافه نخواهد داشت A 155 –  B 160در مجموع به عنوان برنده بازی معرفی می شود )نتيجه مجموع  Bتيم 

 

5-7- D   5مثال 

A – B  83 – 81 

B – A  79 – 77 

 می باشد.  B 95  - A 88می باشد نتيجه بعد از وقت اضافه  A 160  – B 160نتيجه مجموع دو بازی 

 )A 171 – B 176در مجموع برنده بازی می باشد.  )نتيجه نهایی  Bتيم 

 

6-7- D   6مثال 

A – B    76 – 76   

B – A  84 -84 
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در مجموع برنده   Bمی باشد. تيم    B  94   –  A  91می باشد. بعد از وقت اضافه در بازی دوم نتيجه    A  160  –  B 160نتيجه مجموع هر دو بازی  

   )B 170 – A 167بازی می باشد.  )نتيجه نهایی 

 

E-  ( تايم اوت های رسانه ایMedia Time-outs ) 

1-E   تعريف 

 ثانيه ای( آن تصميم بگيرد.   100یا  90، 75، 60و زمان ) Media Time-outsکميته برگزاری مسابقات می تواند در مورد استفاده از 

2-E  قانون 

1-2-E  در هر کوارتر عالوه بر تایم اوت های عادی، یکMedia Time-out مجاز می باشد. در وقت های اضافی استفاده از 

 Media Time-outs  .مجاز نمی باشد 

2-2-E  ثانيه ای باشد.  100یا  90، 75، 60مدت اولين تایم اوت در هر کوارتر )تيمی یا تلویزیونی( باید 

3-2-E  باشد. می  ثانيه  60مدت زمان تایم اوت های دیگر در یک کوارتر 

4-2-E دوم سه تایم اوت داشته باشند.  کوارتراول دو تایم اوت و در   کوارترد در هر دو تيم مجازن 

 این تایم اوت ها می تواند در هر زمانی از بازی درخواست شود و مدت زمان آن به شكل زیر می باشد: 

 ثانيه باشد، مثال در کوارتر اول، یا 100یا  90یا  75یا  60استفاده می شود، می تواند  Media Time-outsاگر از  •

ثانيه    60، یكی از تيم ها درخواست تایم اوت بدهد، زمان آنMedia Time-outاستفاده نشود، و بعد از    Media Time-outsاگر از   •

 خواهد بود. 

3-E   دستورالعمل   

1-3-E    ،در بهترین حالتMedia Time-out    شود. اما هيچ تضمينی وجود ندارد که این تایم اوت می  قبل از پنج دقيقه پایانی کوارتر استفاده

 تنها در همين حالت استفاده گردد. 

2-3-E    اگر هيچ کدام از تيم ها تا پنج دقيقه آخر کوارتر درخواست تایم اوت نكند، بنابراین یکMedia Time-out   در اولين فرصت بعد خارج

 دن توپ از جریان بازی و توقف زمان داده می شود. این تایم اوت به حساب هيچ کدام از تيم ها منظور نخواهد شد. ش

3-3-E    چنانچه به هریک از تيم ها قبل از پنج دقيقه آخر کوارتر، یک تایم اوت داده شود، این تایم اوت به عنوان یکMedia Time-out 

 شود. می استفاده 

 و هم به عنوان یک تایم اوت برای تيمی که آن درخواست داده است، تلقی می گردد.  Media Time-outاین تایم اوت به عنوان یک 

4-3-E  دوم    کوارتراول و حداکثر هشت تایم اوت در    کوارتر در هر کوارتر حداقل یک تایم اوت و حداکثر شش تایم اوت در    این دستورالعمل  طبق

 وجود خواهد داشت. 
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 ( IRS) پخش سريع باز سيستم :  Fضميمه 

F1 تعريف : 

بواسطه   بازیلحظات کاری مورد استفاده توسط داوران برای نهایی نمودن تصميم گيری بواسطه تماشای  یک روش سيستم پخش مجدد سریع 

 فناوری ویدئویی مصوب می باشد. 

F2 :  دستورالعمل 

1-2-F داوران اختيار قانونی برای استفاده از :IRS  تعيين شده مندرج در این تا زمان امضاء برگه امتيازات پس از بازی دارند البته در محدوده را

 ضميمه.

2-2-F برای استفاده از :IRS  :دستورالعمل ذیل اعمال می گردد 

 را قبل از بازی در صورت امكان تائيد می نماید. IRSمسئول ارشد مسابقات تجهيزات   •

 برای بازبينی تصميم گيری می نماید.   IRSمسئول ارشد مسابقات در مورد استفاده از  •

 شود. می تصميم اوليه از سوی داوران در صفحه نمایش زمين مسابقه اعالم باشد آنگاه  IRSاوران تابع بازبينی چنانچه تصميم د •

 در اسرع وقت بازبينی آغاز می شود.  پس از گردآوری کليه اطالعات از سوی سایر داوران، منشی داوران •

اعالم کننده باشد   در بازبينی دخيل هستند. چنانچه مسئول ارشد مسابقات )اعالم کننده( مسئول ارشد مسابقات و حداقل یک کمک داور •

 آنگاه وی یک کمک داور را برای همراهی خود جهت بازبينی انتخاب می نماید. 

 ته باشند.  را نداش IRSمسئول ارشد مسابقات اطمينان نماید که سایر افراد دیگر امكان دسترسی به مونيتور  IRSدر طی بازبينی  •

 بازبينی پيش از تایم استراحت و یا تعویض و قبل از شروع مجدد بازی انجام می شود.  •

چنانچه وقت استراحت و یا تعویض زمانی روی دهد که داوران تصميم به بازبينی بگيرند آنگاه وقت استراحت و تعویض ها تا زمان اعالم   •

 تصميم نهایی لغو می شوند.  

تعویض  یا از آن صرفنظر نماید و یا بازیكن درخواست  ؛پس از اعالم تصميم نهایی؛ سرمربی می تواند درخواست وقت استراحت بدهد •

 . نماید

 بازنگری داوری که تصميم نهایی را اعالم می نماید آنگاه بازی متعاقبا از سر گرفته می شود.  پس از  •

 شواهد روشنی را برای داوران مهيا نماید. IRSتصميم اوليه داور )داوران( تنها زمانی تصحيح می گردد که بازبينی  •
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3F –  قانون 

 امكان بازبينی دارند:موارد زیر در بازی 

1-3-F-  در پایان کوارتر و یا وقت های اضافی 

 شده باشد.   انجامپرتاب برای کسب امتياز قبل از عالمت صدای ساعت بازی در انتهای کوارتر و یا وقت اضافی  •

 اینكه چه مقدار زمان در روی ساعت بازی نمایش داده شده باشد:   •

 خطای خارج از زمين از سوی پرتاب کننده توپ روی داده باشد.  -

 روی داده باشد. ثانيه 24تایم خطای  -

 ثانيه روی داده باشد.  8خطای  -

 خطا قبل از پایان و انتهای کوارتر و وقت اضافه انجام شده باشد.  -

 .  آغاز شودزمان بازی اضافی در کوارتر و یا زمان اضافی  اتمام و  IRSبازی نباید تا زمان اعالم تصميم نهایی   زمانی فاصله

2-3-F-  دقيقه و یا کمتر را در کوارتر چهارم نشان می دهد و در هر وقت اضافه: 2زمانی که ساعت بازی زمان 

 در انتهای کوارتر و یا وقت اضافی انجام شده باشد.  ثانيه  24تایم پرتاب برای کسب امتياز قبل از  -

 داوران برای توقف بازی فوری پس از برر  -

 ثانيه از اختيار قانونی برخوردار هستند.  24قبل از شنيده شدن صدای  سی پرتاب موفق -

ه داوران بازی را  و زمانی است کپس از گل شدن انجام می شود را مشخص نمایند؛ این کار داوران باید فورا نياز به انجام بازنگری  -

 .  متوقف نموده اندبرای اولين مرتبه بهر دليل 

 خطا با فاصله از محل پرتاب توپ صورت گرفته باشد. در این مواقع:   •

 ثانيه  24تایم ساعت بازی و یا اینكه  -

 منقضی شده باشد.   -

   زمانی است که خطا توسط حریف بر روی بازیكن پرتاب کننده توپ انجام شده باشد، یا ؛ حرکت پرتاب آغاز شده باشداینكه  -

 شد. توپ همچنان در دستان بازیكن پرتاب کننده باو زمانی که خطا توسط هم تيمی پرتاب کننده توپ انجام شده باشد  -

 برای تعيين بازیكنی که سبب بيرون رفتن توپ از زمين شده باشد.    •

3-3-F- در زمان انجام بازی 

 امتياز خواهد بود.   3یا  2پرتاب موفق به منزله کسب  •

 از بازیكن پرتابی که پرتابش ناموفق بوده است خطا اعالم شود.  پرتاب آزاد اختصاص داده می شود؛ البته پس از آنكه   3و یا  2 •

بيش از آن / کمتر از آنها در نظر گرفته شده باشد و یا بعنوان یک خطای از نوع خطای فردی، غير ورزشی و یا اخراج از مسابقه باشد و یا  •

 فنی در نظر گرفته شده باشد.  

 اینكه چه مقدار زمان باید تصحيح گردد.  در مورد  ثانيه 24زمان بازی و یا ساعت کارکرد پس از خطای  •

 پرتاب آزاد صحيحبرای تعيين  •
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     خشونت آميز برای تعيين ميزان مشارکت اعضاء تيم، سرمربی، کمک مربی و سایر اعضاء تيم در زمان وقوع رفتار  •

      ه از اختيار قانونی الزم برخوردار هستند. بازی فورا پس از بازنگری هر گونه عمل خطا و یا خشونت بالقوداوران برای توقف  -

می باشد البته زمانی  نمایند؛ این کار بدليل خشونت و یا خشونت بالقوه  مشخصنياز به بازنگری که پس از گل شدن انجام می شود را داوران باید -

         که داوران بازی را بهر دليلی برای اولين مرتبه متوقف نموده اند. 

4-F-  چالش سرمربی 

1-4-F-( در همه بازی ها و در زمانی که از سيستم بازپخش فوریIRS استفاده می شود سرمربی می تواند درخواست ) .چالش سرمربی نماید 

 شرایط بازی را بازنگری نماید.   IRSبا استفاده از برای نهایی نمودن تصميم داوران برای مثال از نزدیک ترین داور می خواهد تا 

2-4- F-  :دستورالعمل ذیل برای چالش سرمربی اعمال می شود 

 آميز بوده است یا خير.در یک بازی تنها یک مرتبه اختصاص داده می شود فارغ از آنكه چالش موفقيت سرمربی  •

 تحت چالش قرار می گيرد. F-3تنها شرایط بازی مندرج در ضميمه  •

 اعمال نمی شود. چالش سرمربی را می توان در هر زمان از بازی درخواست نمود.   F-3زمانی مندرج در ضميمه محدودیت های  •

انجام می شود و بطور واضح از سرمربی در مورد درخواست  درخواست سرمربی برای چالش بصورت تماس بصری با نزدیک ترین داور   •

با عالمت چالش سرمربی اعالم نماید )دستان خود  را در  "challenge"سئوال می نماید. وی باید با صدای بلند به زبان انگليسی کلمه 

 نهایی  تلقی شده و برگشت ناپذیر است.  را به شكل مستطيل نشان می دهد(. درخواست 

سرمربی باید درخواست چالش را اعالم و بازنگری در آخرین  زمانی که داوران بازی را برای اولين مرتبه پس از تصميم متوقف نموده اند؛   •

 . مرتبه صورت می گيرد

یكی از  چنانچه بازی بدون توقف ادامه داشته باشد آنگاه داوران حق توقف بازی را فورا طبق درخواست چالش سرمربی دارند مگر آنكه  •

 تيم ها با نابرابری مواجه شود. 

 سرمربی باید به نزدیک ترین داور شرایط بررسی بازی را نشان دهد.  •

 به مسئول امتياز عالمت می دهد که با درخواست چالش سرمربی موافقت شده است.  ( 58داور با عالمت دست خود )شماره  •

 اند. در زمان بازنگری بازیكنان در زمين مسابقه باقی خواهند م •

 بازنگری مشخص نماید که تصميم مورد سئوال به نفع تيم است آنگاه تصميم اوليه مردود خواهد شد. چنانچه  •

 مشخص نماید که تصميم مورد سئوال به نفع تيم نيست آنگاه تصميم اوليه همچنان پابرجاستچنانچه بازنگری  •

 نمایند.داوران از دستورالعمل مشابه طبق قانون بازنگری استفاده می  •

 پس از آنكه داور گزارش تصميم نهایی را اعالم نمود آنگاه بازی پس از هر بازنگری مجددا از سر گرفته می شود. •
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