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 الهجوم تكتيك

الهجوم يعتمد على العديد من األساليب الحركية التي يجب أن يلم بها العب كرة السلة، إن هذا التكتيك في 

 ختلفة.ويعرف متى وكيف يستخدمها ويتصرف ضد دفاعات الخصم الم

ساعده على التخلص من مراقبة الخصم أو قيادة إن ما يقوم به الالعب في الفريق المهاجم من محاوالت ت

إال  وا هم ،بالمحاورة الختراقه دفاع الخصم والقطع نحو السلة منفردا أو مع زميل آخر أو أكثر في الفريق

تكتيك هجومي للفريق الغاية منه إحباط محاوالت الخصم الدفاعية أو السماح ألحد المهاجمين  من جزء

خطة بشكل هجومي جماعي يمكن أن  تطبيقفريق بأفراده أو بمجموعه من إصابة الهدف. ومتى تمكن ال

 .ينطلق على مثل هذه الحركات بالتكتيك الهجوم

 ويقسم التكتيك الهجومي إلى:

 تكتيك هجومي فردي -1

 تكتيك هجومي جماعي -2

 تكتيك هجومي فرقي -3

 : التكتيك الهجومي الفردي:أوال

ي جزءا من التكتيك الجماعب بمفرده والتي غالبا ما تكون يطلق على ما يؤديه الالعب من مهارات في اللع

 .والفرقي

ن كانت معه الكرة فإنه إو ،ةن لم تكن لديه كرة فإنه يحاول استالم الكرة ويخدع الخصم بحركات كاذبإ

 يهاجم السلة للتصويب أو للتمرير للزميل أو يقوم بخداع للتصويب من بعيد.

 ثانيا: التكتيك الهجومي الجماعي:

 ما يقوم به أكثر من العب في الفريق من مهارات اللعب لتحقيق هدف.

مكن أن ويتمرير الكرة بين العبين أو ثالثة، ويمكن أن يكون هذا التعاون الجماعي بسيطا، يشتمل على 

 .والخداعيكون صعبا ومعقدا يتضمن مختلف أنواع المهارات كالحجز 

 ثالثا: التكتيك الهجومي الفرقي:

جميع العبي الفريق في الخطط الهجومية ضمن إطار خطة جماعية مدروسة ومطبقة سابقا هو اشتراك 

 من خالل التمرينات التحضيرية للفريق.
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 األساليب الرئيسية للتكتيك الهجومي ضد الدفاع: 

 الهجوم ضد دفاع المنطقة -1

 الهجوم ضد دفاع رجل لرجل -2

 : الهجوم ضد دفاع المنطقة :أوال

دفاع على المهاجمين التصويب من بعيد، إلجبار الالعبين على الخروج من منطقة من أجل اختراق هذا ال

الهدف والدفاع في ساحة أكبر، مما يسهل دخول المهاجمين بين خطوط الدفاع لخلق فرص تصويبات 

 .بجهد أقلووناجحة  مناسبة

 لرجل:  رجل دفاع ضد ثانيا: الهجوم

بسبب ما  ،في تنفيذ مراحله بالمقارنة مع النوع السابقصعبا تكتيك الهجوم ضد دفاع رجل لرجل يعتبر 

 . ا جيدايكما يتطلب إعداد الالعبين إعدادا تكنيكيا وتكتيك ،يبذله المهاجمون من جهد للتخلص من الرقابة

 حيث يمكن االستفادة من المهارات الفردية لكل العب ضمن إطار خطة الفريق الهجومية.

االعتماد على األلعاب السريعة التي تعتمد على التمرير والقطع والخداع  ومن أسباب نجاح هذا األسلوب هو

ة ن فيما بينهم للتخلص من رقابيباإلضافة للخطط المطبقة على ألعاب الحجز، إضافة إلى تعاون الالعب

 الخصم وخلخلة الدفاع إليجاد فرصة مناسبة إلصابة الهدف.

 ين هما:لسلة يشتمل على نوعافي كرة  (offence) الهجوم

 الهجوم السريع. .1

 الهجوم المنظم. .2

 (:fast breakأوال: الهجوم السريع )

يعد الهجوم الخاطف في كرة السلة من االسلحة الهجومية المهمة والضرورية لما له من اهمية بالغة في 

 .احراز النقاط السريعة وكذلك تغير مجرى واتجاه اللعب بسرعة خاطفة

سلوب الدفاعي الخاص ن يتمكن من اتخاذ األأصابة هدف الخصم قبل إلالمحاولة السريعة  " بأنه ويعّرف

 به "
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الخاطف " هو محاولة الوصول الى هدف الخصم  محمد الهجوم وعبد الحكيمرعد جابر باقر  عّرفوقد 

افع ريق المدن يتمكن الفأجل اصابة هدف الخصم قبل أبأقصى سرعة وبأقل وقت وبطريقة مضمونة من 

 خذ وضعه الدفاعي الجيد والمنظم "أمن 

إيصال الكرة إلى منطقة التصويب بسرعة بحيث ال يسمح للفريق المنافس من اتخاذ أماكنه  :الغرض منه 

 الدفاعية بشكل منظم لحماية الهدف.

 ت منالهجومي على الدفاعي، وكذلك سرعة نقل الكراالعمل على إيجاد التفوق العددي  :خصائصهومن 

 الساحة الخلفية إلى الساحة األمامية.

 :تبدأ عملية الهجوم السريع

 بعد قطع الكرة من الخصم مباشرة -

 في حالة االستحواذ على الكرة بعد ارتدادها من الهدف -

 بعد تصويبة فاشلة -

 بعد رمية حرة أخيرة غير ناجحة -

 حالة كرة القفز في حاالت إدخال الكرة من الحد الجانبي والحد النهائي باإلضافة إلى -

 فوائده:

 .يقدم للفريق معنويات عالية ويزيد من نشاطهم وقوتهم -1

 .يكشف الحالة البدنية لفريق الخصم من خالل األداء السريع واللعب الجماعي للفريق -2

 يستخدم ضد أي نوع من الدفاع لكونه يعتمد على عنصر المفاجأة. -3

 .منطقته يجعل الخصم في حالة تفكير دائم للدفاع عن سلته أو -4

 ساحة الملعب كاملة. نيزيد من صعوبة عمل الدفاع ألن الالعبين يستخدمو -5

 وهي:نوعين من الهجوم الخاطف  العزاوي( يادإ)ولقد حدد 

ذ يتم بالعب واحد ويعتمد إيجابية إ هاوأكثرحاالت الهجوم الخاطف  أسهلويعد من  الحر: الهجوم -1

  واحدة.ساساً على تمريرة طويلة أ

و كافة اعضاء الفريق أي بأكثر من العب واحد أوهو الهجوم الذي يقوم به قسم  م:المنظ الهجوم -2

 ماكن مختلفة من الملعب.أمن تمريرة ومنتشرين في  أكثرمستخدمين 
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ساسية على التوقيت أو بداية الهجوم الخاطف ودقة اداءه تعتمد بصورة أداء أن أومن الجدير بالذكر 

ة داءه يعد مؤشراً عن الحالة البدنيأونظراً لسرعة  الخاطف.لمنفذ للهجوم الصحيح للمناولة المرسلة لالعب ا

ن الفريق الذي يجيد هذا النوع من الهجوم ويكثر إرباك الفريق المدافع وإلالعبي الفريق وكذلك يعمل على 

  الهجوم.نواع من أال في الوضع الدفاعي ضد هكذا إداءه يجعل الفريق الخصم ال يفكر أمن 

غلب االلعاب الرياضية اليوم تتمتع بسرعة فائقة في أهمية هذا النوع من الهجوم وذلك ألن أاءت من هنا ج

خيرة من زمن غلب مهاراتها تؤدى بصورة سريعة وحسب التعديالت األأداء ومنها كرة السلة فأن األ

رباك جوم إلنواع من الهأكثار من هكذا الهجمة وغيرها مما حتم على الفريق اللعب بسرعة فائقة واإل

 بالمباراة.صابة سلته ثانياً وبالتالي الفوز إوالً وكثرة أالخصم 

 ثانيا: الهجوم المنظم: 

 :خطة مرسومة من قبل المدرب ضد الخطة الدفاعية المرسومة من قبل المنافس )يكون على نوعين(

 الهجوم ضد دفاع رجل لرجل: يعتمد على: -أ

 .المناولة والقطع والحجز -الحجز -لمفاجئالتوقف ا -تغيير االتجاه -الخداع -السرعة

 : يعتمد على:الهجوم ضد الدفاع عن المنطقة  -ب

 التفوق العددي أو الزيادة العددية في جهة معنية  
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 تكتيك الدفاع

 معنى الدفاع:

 دف"" حراسة الخصم والحرص منذ بداية اللعب على منعه من تحقيق إصابة الههو 

كل نشاط فرقي أو جماعي يهدف إلى منع أو محاولة منع المهاجم وبشكل قانوني من  ويعرف أيضا بأنه

إصابة السلة أو إجبار المنافس على ارتكاب إحدى األخطاء القانونية التي تفقده الكرة أو تجبره على اتخاذ 

 أوضاع لعب جديدة عليه.

 ثالثة الرئيسية:ومن الضروري أن يعرف الفريق المدافع الواجبات الدفاعية ال

 عدم السماح لالعبي الفريق المقابل بالتهديف من الوضع والموقع المناسب. -1

 قطع الكرة من المنافس ألجل بناء هجوم سريع مضاد. -2

محاولة عرقلة حاالت التعاون بين خطوط ومراكز العبي الفريق المنافس وإفشال خطط اللعب  -3

 المتفق عليها

 حاور رئيسية هي: العمل الفردي والجماعي والفرقيويقسم العمل الدفاعي إلى ثالثة م

 أنواع الدفاع الفرقي

 وهي:يتفق جميع خبراء كرة السلة على أن هناك أربعة أنواع من الدفاع الفرقي 

 الدفاع رجل لرجل. \1

 المنطقة.الدفاع عن  \2

 المركب.الدفاع  \3

 الضاغط.الدفاع  \4
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 : الدفاع رجل لرجل أوالا 

ؤثرة م وكذلك تعتبرمنطقة في الملعب  أيعاقة التهديف من إعد فعالة للحد من خطورة ون هذه الطريقة تإ

 الملعب.في  والتنطيط وحركة الخصومات رللدفاع وعرقلة المناو

 أن" كل العب مسؤول مسؤولية مباشرة في الدفاع ضد العب خصم من الفريق المهاجم"و

ابة صبأنه " الطريقة األساسية األولى للدفاع في كرة السلة وترمي إلى محاولة منع الخصم من إ يعرفو

، ويجب أن تقابل الميزة الهجومية بما يناسبها من مهارة دفاعية وأن يقف الهدف من أي مكان في الملعب

 السلة وللداخل قليال".المدافع بين المهاجم والسلة وعلى الخط الوهمي الواصل بين العب الهجوم و

  لرجل:مبادئ الدفاع رجل 

جم مالزمة الالعب المها –يسمى هذا النوع الدفاع الشامل والذي بموجبه يلقى على المدافع واجبان أساسيان 

 –المحدد له ومساعدة زمالئه في حاالت الدفاع األخرى 

افة جسم للخلف وثني قليل في كالوضع األساسي في المالزمة يظهر في وقوف الالعب مع حركة قليلة بال

الورك( والذراعان مرفوعان أحدهما باتجاه المنافس والثانية باتجاه الكرة  – الركبتين -)القدمينمفاصل 

(، )منافس، كرة، هدف –)إذا كان المنافس غير قائد للكرة على شرط أن يقع الالعب المدافع وسط المثلث 

الالعب في االتجاه غير المحبب للمهاجم والمكان  عدافع محاولة دفإذا كان المهاجم قائد للكرة فعلى الم أما

 الجانب(.إلى  )ويفضلقطع الكرة بالنسبة للمدافع  مساعدة فيالذي يمكن فيه عمل 

  النوعالهدف من هذا: 

 منع المنافس من إصابة الهدف من أي مكان في الملعب -1

 قطع المناوالت وعرقلة التنطيط. -2

 مرتدة والضائعةاالستحواذ على الكرات ال -3

 مساعدة زمالء الفريق في الدفاع -4

 :أسس الدفاع في رجل لرجل 

 كل ميزة هجومية يجب أن تقابلها ميزة دفاعية -1

 هنا المنافس ثم الكرة، وعليه االثنان معا أفضل باإلضافة لمجريات اللعب عمسؤولية الدفا -2

 موقع الالعب المدافع يكون بين السلة والالعب المهاجم -3
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ول عن العب مهاجم واحد طيلة المباراة سواء كان هذا الالعب ؤالعب مدافع مسمالحظة: كل 

 مسيطرا على الكرة أو بدونها.

 فوائده: 

 الدفاع ضد أنواع التصويب عدا الرمية الحرة -

 تحدد المسؤولية فيه يعطي للمدرب فرصة تصحيح األخطاء إن وجدت -

 مضاره: 

 تكثر فيه األخطاء الشخصية -

 فردي في الدفاعيصعب تغطية الخطأ ال -

 يصعب إيقاف الهجوم السريع المضاد -

 أنواعه: 

 بالنسبة للساحة ثالثة أنواع:

 التصويب منطقة -3     الساحة منتصف -2   كل الساحة -1

 :)يستخدم الدفاع رجل لرجل بالنسبة للساحة )كل الساحة 

 ضد فريق ضعيف المهارة  -

 ضد فريق ضعيف اللياقة البدنية -

 الفريق بفارق قليل من النقاط تحسين النتيجة عند خسارة -

 تغيير استراتيجية اللعب -

 :بالنسبة للمسافة بين المدافع والمنافس 

 ن بعدع -1

 عن قرب -2

 الضاغط -3
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 ساليب تحديد المسؤولية الدفاعية عند تنفيذ طريقه الدفاع رجل لرجلأ 

فع أثناء ب مدايستطيع المدرب من خاللها تحديد المسؤولية الدفاعية لكل العة هناك ثالثة أساليب رئيسي

 تطبيق طريقة الدفاع رجل لرجل:

ن المدرب يقوم مسبقا بتحديد العب مهاجم لكل العب إبالتعيين: وطبقا لهذا األسلوب ف الدفاع أسلوب -1

ول عنه والذي حدد له من المدرب، بغض ؤمدافع، إذ يتولى كل العب مدافع مراقبة ومتابعة المهاجم المس

يقة الدفاع رجل لرجل وسواء كان ذلك بطريقة الدفاع عن بعد أو قرب أو النظر عن طريقة التنفيذ لطر

 الدفاع الضاغط.

العب  يأالدفاع بااللتقاط: وطبقا لهذا األسلوب يتعين على كل العب مدافع مراقبة ومتابعة  أسلوب -2

هاجم ك الممهاجم قريب منه مباشرة عندما يفقد أعضاء فريقه المدافع السيطرة على الكرة، ويبقى مع ذل

 حتى ينجلي الموقف لصالح الفريق المدافع.

أسلوب الدفاع بالتغيير: إذ يتولى الالعب المدافع مراقبة ومتابعة الالعب المهاجم الذي يوجهه، وهذا   -3

 يتطلب درجة عالية من التفاهم بين المدافعين.

 مجال استخدام طريقة الدفاع رجل لرجل 

 الحاالت األتية:  تستخدم طريقة الدفاع رجل لرجل في

الدقائق األخيرة من المباراة، وذلك للضغط على الفريق المهاجم، والحصول على الكرة الذي يرغب  في -1

 هو االحتفاظ بها أطول فترة ممكنة، نتيجة التفوق بفارق قليل من األهداف.

 عند التعادل يكون المطلوب هو الفوز. - 2

 تطبيق خطته الهجومية. لمفاجأة الفريق المهاجم، ومنعه من - 3

 . اعندما يكون الفريق المدافع متفوقا على الفريق المهاجم بدنيا ومهاري - 4

 في حالة نقص أعضاء الفريق المهاجم. - 5
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ا : الدفاع عن المنطقة   ثانيا

 المنطقة:معنى دفاع 

لدفاع، وأن على الفريق المدافع أن يتحرك كوحدة " كل مدافع مسؤول عن منطقة محددة من مناطق ا

 منسجمة ومتناسقة طبقا" لحركة الكرة أوال" ثم الخصم

 :مبادئ دفاع المنطقة

إن المبدأ األساسي لطريقة دفاع المنطقة هو تحديد كل العب في الدفاع لمنطقة محددة من الملعب عند 

اجها" للكرة ويتحرك في الوقت نفسه مع كل أن يكون كل العب مو الكرة، فيجبالوهلة األولى لموقع 

المهم هنا هو الكرة وعدم تحويل االنتباه عن  الكرة، والشيء" بعين االعتبار موقعه وموقع مناولة، آخذا

الدخول في المنطقة المحرمة في اتجاه الكرة يعتمد على موقع االرتكاز في  المهاجمين، وإنموقع الالعبين 

 لحرة وحركته تغير أساسا" حركة المدافعين.أسفل ووسط منطقة الرمية ا

 ما أرسلت الكرة إلى الكرة، وإذاإن حركة المدافعين تعتمد على موقع المهاجم الذي من المتوقع أن يستلم 

فأن المدافع القريب يجب أن يتحرك لعرقلة االستالم أو قطع الكرة  للتهديف،المهاجم وهو في موقع جيد 

ك أن يتحر األول، عليهولة الكرة من خلف ظهر أحد الالعبين في الخط الدفاعي تمت منا اإلمكان، وإذاقدر 

 المنطقة.في اتجاه الهدف وأخذ موضع دفاعي يسمح بمشاهدة الكرة وتغطية الالعب الخالي في داخل 

يمكن لالعب المدافع أن يسمح للمهاجم بالتهديف من المسافات البعيدة أفضل من السماح له بمناولة الكرة 

 لى منطقة ذات موقع أفضل للتهديف داخل المنطقة.إ

في  الثني)وتكون الوقفة األساسية للمدافع في طريقة دفاع المنطقة أعلى من الوقفة في دفاع رجل لرجـل 

 والذراعان مرفوعتين باستمرار. "(المفاصل يكون قليال

 ض النقص في استيعاب بعضوفيها يمكن تعوي الدفاع،أنواع وطرائق  أسهلإن طريقة دفاع المنطقة هي 

يقل ارتكاب األخطاء الشخصية  الحركة، وكذلكالالعبين للمهارات الفنية الدفاعية او التوافق أو سرعة 

فاع وتتهيأ بهذا الد الكرة،ولكل العب فرصة لقطع  الضرورة،بهذا النوع لوجود المساعدة من الزمالء أثناء 

 السريع.الظروف المالئمة للهجوم 
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 دفاع المنطقة: في فاعدأسس ال 

 كل ميزة هجومية يجب أن تقابلها ميزة دفاعية. -

 مسؤولية الدفاع هنا الكرة ثم المنافس، وعليه االثنان معا أفضل باإلضافة لمجريات اللعب. -

 ال يلتزم بموقعه بين المنافس والسلة -

 ربتغطية المنافس الذي تكون معه الكرة ثم تغطية المنطقة المجاورة وفق توجيهات المد -

 مالحظة: كل العب مدافع يدافع عن منطقة معينة قرب الهدف )أي الالعب المنافس الموجود في منطقته(.

 :فوائده 

 قلة ارتكاب األخطاء الشخصية -1

 الدفاع ضد أنواع التصويب عدا الرمية الحرة -2

 يسهل على الفريق تسلم الكرات المرتدة -3

 يسهل على الفريق تنظيم الهجوم السريع -4

 لفردي ألن المسؤولية تكون جماعية وليست فرديةتغطية الضعف ا -5

 مضاره 

 ضيف ضد الفريق السريع في نقل الكرات -1

 يتكيف الفريق على الكسل والتراخي -2

 اآلتية:ويمكن أن نستعمل هذا النوع من الدفاع في الحاالت 

لة سيستعمل ضد فريق ليس لديه العبون يجيدون التهديف من بعيد ويركز هجومه دائما من تحت ال( 1

 .خاصة من خالل العبي وسط ويستخدم القطع

واذ واالستحالكرات  ويضمنون متابعةيستخدم عندما يكون في الفريق المدافع العبون طوال القامة  (2

 .جيدبشكل  عليها

 .ة محددةخط وليس ضمن وتلعب عشوائيايستخدم ضد الفرق التي ليست لديها خطط منظمة في الهجوم ( 3

 .كثيرةدما يكون الفريق المدافع قد أرتكب أخطاء شخصية يستخدم عن (4

يستعمل حينما تكون هناك نقاط ضعف في دفاع العب أو أكثر من الالعبين المدافعين بحيث يمكن ( 5

 .الدفاعالتعويض عنهم بهذا النوع من 

 وبطيء للحركةيستعمل حينما تكون اللياقة البدنية لالعبي الفريق المدافع غير عالية ( 6
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  أنواع دفاع المنطقة 

نطقة معبون المدافعون بحسب وقفتهم في الالإن أنواع دفاع المنطقة تكون على أساس األشكال التي يشكلها 

 .استخدامااألشكال الدفاعية عن المنطقة األكثر  وفيما يأتي .فاعدال

 (3-2) فاع المنطقةد

ن تحت السلة بالقرب من خط النهائية بامتداد ن هذا النوع من الدفاع عن المنطقة حيث يقف ثالثة مدافعيإ

وهذا النوع من الدفاع يكون قويا  الحرة.يتقدمان إلى األمام قريبا من خط الرمية  والالعبان اآلخرانواحد 

ل منه كما يمكن الحصو السلة.باتجاه  وخاصة القطعجدا تحت السلة كما أنه يصعب فيه التهديف من قريب 

النوع من الدفاع غير مالئم للهجوم السريع كما أنه ضعيف ضد التهديف  هذا وأنعلى الكرات المرتدة 

 .للمدافعينكبيرا على العبي الخط األمامي  أويشكل عبالبعيد 

 مميزاته 

 يقوي مناطق الدفاع تحت السلة مباشرة -1

 يساعد على الحصول على الكرات المرتدة من الهدف -2

 ركان الملعبأيقلل من فرص التصويب من  -3

 االرتكاز القريب من السلة العب ن فاعليةيقلل م -4

 عيوبه 

  المحرمةضعيف في الدفاع وسط المنطقة   -

 .جوارهمايساعد المهاجمين على التصويب من امام الجناحين ومن  - 

  مباشرةاالرتكاز اذا تواجد خلف الجناحين  العبيساعد على زيادة فاعلية  - 

 (2-3بتشكيلة ) الدفاع عن المنطقة

ب أن يج األول، والذيذا النوع من التشكيالت الدفاعية للمنطقة يتمثل في حركة الخط الدفاعي أن قوة ه

ويمكن من هذا التشكيل القيام بالهجوم  تمريراته،يلعب بقوة أثناء هجوم الفريق المنافس محاوال" إعاقة 

 .بسهولةالسريع 
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الالعبين حركة في جبهة عريضة ( من أسرع الالعبين ألنهم أكثر 3، 2، 1يجب أن يكون الالعبون )

( 3، 2)الالعبان  الحرة، ويقوم( مسؤولية منطقة دائرة الرمية 1على عاتق الالعب رقم ) واسعة، ويقع

 .بتغطية منطقة االرتكاز في وسط وأسفل منطقة الرمية الحرة في الجبهة البعيدة عن موقع الكرة

 از المنافسين عند الخط الجانبي لمنطقة الرمية الحرةيكون هذا التشكيل الدفاعي ضعيفا" أمام العبي االرتك

وكذلك ضعيفا" في تغطية المنطقة المجاورة للسلة وفي زوايا الملعب فضال" عن المنطقة المحصورة خلف 

( فيجب أن يكونوا 5، 4أما الالعبون ) للتغطية،العبي خط الدفاع األول إذا لم يتمتع هؤالء بسرعة كافية 

 كنك أن يلعبا ضد االرتكازأطول الالعبين ويم

 مميزاته 

 دفاع قوي ضد التصويب الموجه للسلة -1

 يساعد في الحصول على الكرات المرتدة من الهدف -2

 يساعد في قطع تمريرات المهاجمين حول الدفاع -3

 االرتكاز الموجود على خط الرمية الحرة العبل من فاعلية ليق -4

 عيوبه 

 ضعيف في الدفاع عن وسط المنطقة المحرمة -

 عد المهاجمين على التصويب من اركان الملعبيسا -

 يساعد على زيادة فاعلية العبي االرتكاز اذا تواجدوا خلف االجنحة مباشرة -

 (1-3-1) الدفاع عن المنطقة بتشكيلة 

  إن مثل هذا النوع من الدفاع يستخدم عندما يلعب الفريق المهاجم بالعبي ارتكاز

جيدا للتهديف من الجانبين كما أنه ضعيف  ويشكل عائقاالوسط أن هذا النوع من الدفاع قوي من منطقة 

 .أيضاالتهديف البعيد  وضعيف ضدأمام التهديف من تحت السلة 

 مميزاته 

 دفاع مناسب ضد العب االرتكاز الذي يتواجد على خط الرمية الحرة -1

 يمنع التصويب من المسافات المتوسطة والبعيدة المواجهة للسلة -2

 ثير من تمريرات المهاجمين على منطقة الدفاعيساعد على قطع الك -3

 عيوبه 

 يساعد الفريق الخصم على التصويب من اركان الملعب -
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 ضعيف في الدفاع تحت السلة مباشرة -

 يحمل العبي الخط االول والعبي الخط األخير مسؤوليات دفاعية كبيرة -

 (2-2-1) بتشكيلةالدفاع عن المنطقة 

 .المنطقةين في مثل هذا النوع من دفاع يمكن توضيح وقفه الالعبين المدافع

 عيض هنأمن بعيد كما  وكذلك التصويبمكانية هذا النوع من الدفاع جيدة ضد العبي االرتكاز إحين أن في 

من الدفاع يكون ضعيفا في منطقة  وهذا النوع وسريع.الفريق المدافع في موقع جيد لشن هجوم مرتد 

 .وكذلك القطعانب الوسط كما هو ضعيف ضد التهديف من الج

 (2-1-2) الدفاع عن المنطقة بتشكيلة 

 .لمدافعيناالالعبين  ةوقف ويمكن توضيحمن تشكيالت دفاع المنطقة يعد أكثر األنواع استخداما  وهذا النوع

التهديف من المناطق القريبة  وهو جيدضد الفريق الذي يهاجم عن طريق العب ارتكاز واحد ويستخدم 

حيث يمكن تشكيل مثلث جيد للحصول على الكرات المرتدة كما ان الضعيف  السلة.ت جدا تح ويكون قويا

  الوسط يقع العبء األكبر في الدفاع وعلى المدافعضد التهديف من مسافات البعيدة 

 مميزاته 

 دفاع قوي ضد التصويب من األماكن القريبة من السلة -1

 رتدة من الهدفالتشكيالت التي تساعد على الحصول على الكرات الم أسهل -2

 دفاع قوي ضد اختراق وتقدم أي مهاجم بالكرة نحو الهدف -3

 دفاع مناسب ضد العب االرتكاز المتميز -4

 

 عيوبه 

 يساعد على التصويب من المسافات المتوسطة والبعيدة من أي مكان حول الهدف -

 ما قورن بالتشكيالت األخرى إذايشغل مساحة صغيرة  -

 (1-2-2)الدفاع عن المنطقة بتشكيلة 

طباق للعمل الفرقي ألنه يعطي الفرصة وبقدر كبير من النجاح الستخدام اإل يكون هذا التشكيل الدفاعي مفيدا

اع ضد في الدف جوم السريع إضافة إلى كونه فعاالفي بناء اله الملعب، وكذلكفي قطع الكرة في نصف 

من المناطق  لناجحرقلة التهديف اهذا التشكيل في ع للسلة، ويساعدالتهديف بالقفز من المسافات القريبة 
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عن إمكانية استخدامه عندما ال يتمتع العبو الفريق المنافس بالسرعة والطول أو أن يكون  األمامية فضال

 .اللوحةلدى الفريق المنافس العب طويل القامة واحد فعال في الصراع على الكرات المرتدة من 

 مميزاته 

 دفاع قوي ضد العبي االرتكاز -1

 طورة صانع لعب الفريق المهاجميحد من خ -2

 يمنع التصويب من المسافات المتوسطة والبعيدة المواجهة للسلة -3

 عيوبه 

  يساعد الفريق الخصم على التصويب من المسافات المتوسطة من جانبي الهدف -

  يحمل العبي الخط االمامي مسؤولية دفاعية كبيرة -

 (3-1-1الدفاع عن المنطقة بتشكيلة )

 مميزاته 

 خطورة الفريق الذي يستخدم التمريرات الطويلة ضد الدفاع الضاغطيحد من  -1

 مامية مما يؤدي الى ارتباك المهاجمين بمجرد حصولهم على الكرةيركز على المنطقة األ -2

 ماكن قريبة من الهدفأيساعد على الحصول على الكرة في  -3

 عيوبه 

 ضعيف ضد الفريق الذي يتميز بسرعة االنتشار بالملعب -1

 الخطين الخلفيين مسؤولية دفاعية كبيرة يتحمل العبي -2

  صعب ضد الفريق الذي يجيد الهجوم الخاطف -3

 )3 -2 ) الدفاع عن المنطقة بتشكيلة

 مميزاته 

 يحد من خطورة الفريق الذي يستخدم التمريرات القصيرة -

 يحد من خطورة الفريق الذي يستخدم جانبي الملعب لتقدمه -

 ي مما يودي الى زيادة ارتباك المهاجمينيزيد من الضغط على نصف الملعب االمام -

 عيوبه 

  ضعيف ضد الفريق الذي يستخدم التمريرات الطويلة -

 االخير هي اماكن ضعف هذا التشكيلالمساحة الواقعة بين خطي الدفاع والظهر  -
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ا : الدفاع المركب) المختلط(  ثالثا

ة إلى أكثر من خطه هجومي نظرا للتطور الحاصل في العمل الخططي الهجومي ولجوء معظم الفرق

 .للوصول إلى هدف الفريق المدافع

ن الفريق المدافع إزاء هذه الحالة يضطر إلى استعمال أكثر من خطة دفاعية للحد من خطورة الفريق إف 

المهاجم، فتارة يقوم الفريق المدافع باللجوء إلى دفاع المنطقة، وتارة أخرى يلجا إلى دفاع رجل لرجل، 

عالية الطريقة األولى للحد من خطورة الفريق المهاجم الذي يمتلك العب أو أكثر من العب ونظرا لعدم ف

يجيد التصويب من المناطق البعيدة، ولصعوبة الطريقة الثانية، وذلك لما تحتاجه من جهد بدني كبير، فان 

طقة من دفاع المن الفريق المدافع في اغلب األحيان يلجأ إلى طريقة الدفاع المركب، وهي عبارة عن خليط

ودفاع الرجل لرجل، وفيها يتم اختيار العب أو العبين للقيام بمراقبة العب أو العبين من المهاجمين 

 الخطرين، مستخدمين في ذلك طريقة الدفاع رجل لرجل.

 :أسس الدفاع في الدفاع المختلط 

 كل ميزة هجومية يجب أن تقابلها ميزة دفاعية -1

 رجل والمنطقةالتمكن من أسس الدفاع رجل ل -2

 التعاون والتنسيق بين أعضاء الفريق الواحد -3

 فوائده 

 تجمع بين فوائد الدفاع رجل لرجل والمنطقة -

 عالج أي خلل أو نقص في كل طريقة دفاعية -

 يصعب تشكيل تكتيك هجومي ضده -

 يجمع بين مزايا الدفاع الفردي والجماعي -

 يعطي فرصة جيدة للهجوم السريع -

 يمكن استغالل القدرة الدفاعية الفردية بصورة جيدة -

 ضارةم 

 يق في العمل الدفاعيسنتصعوبة ال -

 ضياع المسؤولية الدفاعية بين الالعبين -
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 نواعهأ 

 دفاع منطقةالعبين وأربعة واحد رجل لرجل العب  -1

 منطقةدفاع رجل لرجل وثالثة  العبان -2

 منطقةدفاع رجل لرجل واثنان العبين ثالثة  -3

 منطقة دفاع رجل لرجل وواحدالعبين أربعة  -4

 مالحظة: إن نوعية الهجوم وظروف المباريات تحتم استخدام الطريقة الصحيحة من الدفاع
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 الدفاع الضاغطرابعا: 

 تيم توزيع الالعبين في تشكيالت مختلفة حسب قدرات الالعبين البدنية والمهارية للفريق المهاجم كاآليت

 (:1-1-3التشكيل الدفاعي )

 مميزاته 

الضاغطيحد من خطورة الفريق الذي يستخدم التمريرات الطويلة ضد الدفاع   - 

الكرةيركز على المنطقة االمامية مما يؤدي الى ارتباك المهاجمين بمجرد حصولهم على   - 

ماكن قريبة من الهدفأيساعد على الحصول على الكرة في   -  

 عيوبه 

 - ضعيف ضد الفريق الذي يتميز بسرعة االنتشار بالملعب

 - يتحمل العبي الخطين الخلفيين مسؤولية دفاعية كبيرة

 - صعب ضد الفريق الذي يجيد الهجوم الخاطف

 :(2-3كيل الدفاعي )شالت

 - يحد من خطورة الفريق الذي يستخدم التمريرات القصيرة

 - يحد من خطورة الفريق الذي يستخدم جانبي الملعب لتقديمه

 يزيد من الضغط على نصف الملعب االمامي مما يودي الى زيادة ارتباك المهاجمين

 

 عيوبه 

لذي يستخدم التمريرات الطويلةف ضد الفريق ايضع  - 

 المساحة الواقعة بين خطي الدفاع والظهر االخير هي اماكن ضعف هذا التشكيل -
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 القانون الدولي لكرة السلة

 

 لعبة كرة السلة(   األولىالقاعدة )

 اتتعريف   1 / مادة

 لعبة كرة السلة 1-1

      الفريق  يسجل في سلة المنافس وأن يمنع خمسة العبين وغرض كل منهما أن (5)فريقين من  (2)تمارس كرة السلة بين 

 من التسجيل. اآلخر

 الفني.الطاولة والمراقب  وحكام الحكام،يتم التحكم بالمباراة من قبل 

 : الفريق / المنافسونالسلة 1-2

 السلة الي تهاجم من فريق كون سلة المنافسين، والسلة التي يدافع عنها الفريق هي السلة الخاصة به.     

 الفائز بالمباراة 1-3

 الفريق الذي يسجل العدد األكبر من النقاط عند انتهاء زمن اللعب يكون الفائز      

 الملعب والتجهيزات   الثانية(القاعدة )

 الملعب   8 / مادة

 :اللعبساحة  2-1

م(  15وبعرض )بالطول  (م 22) يجب أن تكون ساحة اللعب من أرض مسطحة صلبة خالية من العوائق. بأبعاد من      

 من الحافة الداخلية لخط الحدود. مقاسة

 الخطوط: 2-2

 بوضوح.وتكون مرئية  م( س5)بعرض  (،يفضل األبيض)يجب أن ترسم جميع الخطوط بنفس اللون 

 حدود:خط ال 2-2-1 

الجانب. وهذه الخطوط ليست جزءا من  يجب أن تكـون ساحة اللعب محددة بخـط الحدود المكون من خطي النهاية، وخطي

 ساحة اللعب.

 م على األقل عن ساحة اللعب. (2)أي عائق بما فيه مقعد الفريق  يجب أن يبعد 
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 :حرةالخــط المركز، الدائــرة المــركـزيــة ونصف دائرة الرمية  2-2-2

  يجب أن يرسم خط المركز بشكل متوازي مع خطي النهاية من الخلفية، و المنطقةيعتبر خط المركز جزءا من

 جانبي.سم خارج كل خط  (15)ويجب أن يمتد  الجانب.لخطي  نقطتي المنتصف

  من الحافة الخارجية لمحيط( م 1821قطر )يجب أن ترسم الدائرة المركزية في منتصف ساحة اللعب بنصف 

 أن يكون من نفس لون المناطق المحرمة.فيجب  الداخل،وإذا ما طليت الدائرة المركزية من الدائرة. 

  ( مقاس من الحافة الخارجية لمحيط الدائرة1821في ساحة اللعب بنصف قطر) يجب أن ترسم أنصاف دوائر الرمية الحرة 

 ويكون مركزها على نقطتي انتصاف خطي الرمية الحرة.

 :وط الـرمـيــة الـحـــرة والـمـنــاطـق الـمـحـرمــةخـطــ 2-2-3

 عن الحافة  ( م5821) النهاية، ويجب أن تبعد حافته البعيدة يخطكل من يجب أن يرسم خط الرمية الحرة موازيا ل

 يالخط الوهمي الموصل بين نقطة منتصف خط وتقع نقطة منتصفه على ( م3861) الداخلية لخط النهاية وبطول

 النهاية.

  النهاية،والمحصورة بين خط  على أرض الملعب والمحددة المرسومة المستطيلة المساحةهي  المحرمةالمناطق 

وتبعد حافتها الخارجية عن نقطة المنتصف لخط النهاية،  امتداد خط الرمية الحرة والخطوط التي تبدأ من خط

ط خ د خط الرمية الحرة، هذه الخطوط باستثناءجانب وتنتهي عند الحافة الخارجية المتدا من كل م( 2845)النهاية 

 النهاية، تعتبر جزءا من المنطقة المحرمة.

 ويجب أن يكون من نفس لون طالء الدائرة المركزية.طالء المناطق المحرمة من الداخل  يمكن 

   ن أثناء الرميات المخصصة لالعبي كما يجب أن تحدد أماكن متابعة الرمية الحرة على طول المناطق المحرمة           

 الحرة.
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 منطقة اإلصابة الميدانية بثالث نقاط 2-2-4

ن اللعب باستثناء المنطقة القريبة م تكون منطقة اإلصابة الميدانية بثالث نقاط للفريق هي كل مساحة ارض منطقة        

 سلة المنافس المحددة والمتضمنة:

 سم عن الحافة الداخلية لخطي (91) تبعد حافتهما الخارجيةخطان متوازيان يمتدان عاموديا من خط النهاية و 

 الجانب.

 بالضبط والى الحافة المنافسينتقع تحت مركز سلة  األرضم مقاس من نقطه على  (6,55)قوس بنصف قطر 

 م. (18555) الى الحافة الداخلية لنقطة منتصف خط النهاية األرضمن النقطة على  المسافةالخارجية للقوس. وتكون 

 .المتوازيينويلتقي القوس مع الخطين  

 ث نقاط.البث الميدانيةا من منطقه إال صابة ءث نقاط جزالخط الث يعتبر ال 
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 ا مقاعد الفريقمنطقت 2-2-5

طوال  م( 2. و كل منطقة يجب أن تحدد بخط ممتد من الخط النهائي )يجب أن تحدد منطقتا مقعد الفريق خارج ساحة اللعب 

( م من خط المركز ويكون عموديا على الخط 5عرضا على األقل، يرسم على بعد ) م( 2آخر طوله )على األقل وبخط 

 الالعبون، البدالء مساعديهم، ،للمدربينالفريق  اعدمق في منطقةمقعدا أربعة عشر  (14) يجب أن يتوفر الجانبي.

 األقل.على  م( 2)فريق بال أي أشخاص آخرين يجب أن يتواجدوا خلف مقعد ،أنصار الفريق ،المستبعدون

 خطا رمية اإلدخال 2-2-6

 .( سم خارج ساحة اللعب على الخط الجانبي مقابل طاولة المسجل15يجب أن يرسم الخطان بطول )
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 طاولة المسجل وكراسي االحتياط: 2-3

 ( ثا24مشغل جهاز ) -1

 الميقاتي -2

 المراقب -3

 المسجل  -4

 مساعد المسجل -5

 نصة ويكون المذيع الداخلي واإلحصائي إن وجدا على نفس الجانب أو توضع طاولة المسجل والكراسي على م

 خلف طاولة المسجل

 التجهيزات   3 /مادة

 :التجهيزات التالية ضرورية

 :وحدتا أهداف مكونة من 

 لوحتان -

 وشبكة.( للضغط قابلة)سلتان تشتمالن على حلقة  -

 .بنيان دعائم اللوحة شامال التغليف -

 .كرات السلة 

 مباراة.ساعة ال 

 .لوحة نتيجة 

 (24جهاز) ةأربع وعشرون ثاني. 

  األوقات المستقطعة. جل توقيتأغير ساعة المباراة، من  (مرئي)ساعـة إيقاف أو جهاز مناسب 

 إشارتان صوتيتان منفصلتين عاليتين ومختلفتين عن بعضهما بوضوح 

 .استمارة تسجيل 

 .عالمات أخطاء الالعبين 

 .عالمات أخطاء الفريق 

 حيازة المتبادلة.سهم ال 

 .ارض اللعب 

 .الملعب 

 .إضاءة كافية 
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 )القاعدة الثالثة(   الفرق

 الفرق 4مادة / 

 تعريف 4-1

 سةللمناف المنظمةالهيئة ألنظمة  لكي يلعب عندما يكون مصرحا له بأن يلعب لفريق وفقا مؤهاليكون عضو الفريق -

 بما فيها التعليمات التي تحكم ضوابط السن.

 ولم يتم استبعاده أ طالما المباراةلفريق باللعب عندما يتم إدراج اسمه في ورقة التسجيل قبل بداية يسمح لعضو ا -

 .خمسة أخطاء (5)ارتكابه 

 يكون عضو الفريق أثناء وقت اللعب: -

  لعببال ومسموح له الملعبعندما يكون على ارض العبا 

  للعب مؤهاللكن  الملعبيكون على ارض  العندما بديال 

 له باللعبخمسة أخطاء ولم يعد مسموحا  عندما يكون قد ارتكبا مستبعدا العب. 

 .عبيناللهم باللعب يعتبروا  المسموحأثناء استراحة اللعب، جميع أعضاء الفريق -

 قاعدة  4-2

 يجب أن يتكون كل فريق من: 4-2-1

o  ريق.اثني عشر عضو فريق مسموح لهم باللعب، بما فيهم رئيس الف( 12)يزيد عن  الما 

o .مدرب ومساعد مدرب إذا ما رغب الفريق 

o (5) ،خمسة من أنصار الفريق كحد أعلى، اللذين يمكنهم الجلوس على مقعد الفريق ولهم مسؤوليات خاصة 

 ... الخ إحصائي، مترجم مثال: مدير، طبيب، معالج،           

 وقت اللعب ويمكن استبدالهم. لخال الملعبرض أعبين من كل فريق على الخمسة  (5)يجب أن يتواجد  4-2-2

 عندما: البدي والالعببا العيصبح البديل  4-2-3

 .الملعبللبديل ليدخل ارض  ميشير الحك -

 اللعب.أو استراحة  المستقطعأثناء الوقت  المسجليطلب البديل التبديل من   -

 اللباس )الزي(  4-3

 من:أعضاء الفريق  )زي( العبي يتكون لباس 4-3-1

 والخلف. األمام، من ) الغالب (قمصان من نفس اللون السائد  -

 للعب. المخصصةأن يضعوا قمصانهم داخل السراويل  الالعبينيجب على جميع                          
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 واحدة مسموح به. قميص وسروال من قطعة                    

س من الضروري أن تكون من ذات لون والخلف، لكن لي األمامسراويل من نفس اللون الغالب من   -

 تنتهي السراويل فوق الركبة. ويجب أن القمصان

 بي الفريق.العجوارب من نفس اللون الغالب لجميع   -

يجوز ارتداء المشدات السفلية التي تمتد أسفل السراويل على أن تكون من نفس اللون الغالب كما في  -

 السراويل.

 والخلف بأرقام واضحة والوان موحدة مغايرة للون األمامي قميص مرقم من يجب على كل عضو فريق أن يرتد 4-3-2

 واضحة الرؤية وكذلك: األرقامالقميص. ويجب أن تكون 

 ( سم.21)ارتفاع( تلك المثبتة من الخلف ) طول 

 ( سم.11) مامطول )ارتفاع( تلك المثبتة من األ 

  ( سم2) األرقاميجب أن يكون عرض. 

  (15( إلى )4من ) ألرقامايجب أن تستخدم الفرق. 

 نفس الفريق استخدام أرقام متماثلة. لالعبييجوز  ال 

  رقم أي عن األقلسم على ( 5)يجب أن تبعد أية مادة دعائية أو شعار. 

 وكذلك: األقليجـب علـى الفـرق أن يكـون لديهـا طقمـان مـن القمصـان علـى  4-3-3

 أن يرتـدي قمصانـا ذات لـون فاتـح  المضيف(الفريـق أوال )ج اسمه في البرنام المذكوريجـب علـى الفـريق -

 .األبيض( يفضل)

 أن يرتدي قمصانا ذات لون داكن. (الفريق الزائر)اسمه في البرنامج ثانيا  المذكوريجب على الفريق -

 القمصـان فلهما ذلك. ألوانوعلى أية حال إذا اتفـق الفريقان على تبادل  

 الالعبون   5مادة / 

 .(عبين)العب الفي حالة إصابة  المباراةيجوز للحكم ايقاف  5-1

 كرةعلى ال المسيطرالى أن يسدد الفريق  اإلصابة،صافرته، إذا كانت الكرة حية عند حدوث  إطالقيمتنع الحكم عن  5-2

 ت الضرورةميدانية، يفقد السيطرة على الكرة، يمتنع عن لعب الكرة أو أن تصبح الكرة ميتة. وإذا اقتض إلصابة

 فورا. المباراةفيسمح للحكام إيقاف  المصاب الالعبحماية 

 ج، فيجب أن يتمالأو إذا تلقى الع ،(ثانية تقريبا 15 )خالل من استئناف اللعب فورا المصاب الالعبإذا لم يتمكن  5-3

 ( العبين.5أو يتوجب على الفريق أن يستمر بأقل من )استبداله 

 تبدل.يسقبل أن  المصاب الالعبصطحاب الفقط بإذن من الحكم  ،الملعبرض أيق أن يدخلوا مقعد الفر ألفراديسمح  5-4
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 يتطلب معالجة طبية فورية المصاب الالعببدون إذن من الحكم إذا كان  الملعبيسمح للطبيب أن يدخل ارض  5-5

 الطبيب.وفقا لقناعة 

 فقط بعد أن الملعبويسمح له بأن يعود الى  ل.يستبد، يجب أن المباراة خاللعب يصاب بجرح أو بنزف الأي  5-6

 .آمن كليا بشكل أو المجروحة المصابة المنطقةيتوقف النزيف وأن يتم تغطية 

صاب بجرح من الشفاء أثناء طلب وقت مستقطع من أي من الفريقين مينزف أو  عبالأو أي  المصاب الالعبإذا تمكن  

 في نفس فترة توقف الساعة قبل أن

 باللعب. أن يستمر الالعبللتبديل، فيسمح لذلك  المسجلة تنطلق إشار

إذا منحت رميات حرة لالعب المصاب فيجب تنفيذها من قبل بديله الذي ال يجوز أن يستبدل إال بعد أن يكون قد لعب  5-5

 في المباراة في الفترة التالية لدوران الساعة.

حق للمنافسين وفي هذه الحالة، يالمباراة في حال إصابتهم لبدء  المدرب الذين تم تعيينهم من قبل الالعبينيسمح باستبدال  5-2

 إذا ما رغبوا في ذلك. الالعبينبأن يستبدلوا نفس العدد من 

 اللعب قوانين ( القاعدة الرابعة)

 ضافيةإلاوقت اللعب ، التعادل النتيجة والفترات   2/ مادة 

 دقائق. (11)دة كل منها أربع فترات م( 4)من  المباراةيجب أن تتكون  2-1

 .المباراةلبدء  المحدد الموعدعشرين دقيقة قبل  (21)يجب أن يكون هناك استراحة لعب مدتها  2-2

 ، وبين الفترة الثالثةاألول(الشوط )والثانية  األولىيجـب أن يكون هناك استراحـة مدتها دقيقتين بين الفترة  2-3

 إضافية. ، وقبل كل فترة(الشوط الثاني)والرابعة 

 خمس عشرة دقيقة.( 15)مـدتها  )بين الفترتين الثانية والثالثة( يجب أن يكون هناك استراحة نصف الوقت 2-4

 تبدأ استراحة اللعب: 2-5

 ( 21قبل)  المباراةلبدء  المحددعشرون دقيقة قبل الوقت. 

  لنهاية الفترة. المباراةعندما تنطلق إشارة ساعة 

 تنتهي استراحة اللعب: 2-6

 .عندما تضرب الكرة بطريقة مشروعة من قبل قافز في كرة القفز في بداية الفترة األولى 

  ألخرىافي بداية جميع الفترات  اإلدخالرمية تلمس الكرة بطريقة مشروعة من قبل العب داخل الملعب في عندما. 

 راتم من الفتالزعدد  ألي المباراةتمر إذا كانت النتيجة التعادل عند نهاية زمن اللعب للفترة الرابعة، يجب أن تس 2-5

 خمس دقائق لكسر التعادل.( 5)مدة كل منها  اإلضافية
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 حرة (رميات) ن أي رميةإلنهاية زمن اللعب مباشرة، ف المباراةإشارة ساعة  انطالقإذا تم ارتكاب خطأ لحظة أو قبل  2-2

 حقة يجب أن تنفذ بعد نهاية زمن اللعب.ال

 عدب المرتكبة األخطاءن جميع إالحرة، عندها ف(الرميات) لعب فترة إضافية كنتيجة لهذه الرمية إذا كان من الضروري2-9

داية الفترة ب وكأنها حدثت أثناء فترة استراحة اللعب ويجب أن يتم تنفيذ الرميات الحرة قبل نهاية زمن اللعب يجب أن تعتبر

 .اإلضافية

 بداية ونهاية الفترة أو المباراة  2/  مادة

 .األولى ةعندما تترك الكرة يد الحكم من كرة القفز في بداية الفتر األولىتبدأ الفترة     9-1

 اإلدخاللرمية  المنفذ الالعبعندما تكون الكره تحت تصرف  األخرىتبدأ جميع الفترات     9-2

 .الملعبى أرض بين جاهزين للعب علالع (5) إذا لم يتواجد أحد الفريقين بخمسة المباراةتبدأ  ال    9-3

   ة يكون له مقعد الفريق والسلة الخاصالمضيف( الفريق )رنامج ب ال في، الفريق الوارد اسمه أوالمبارياتفي جميع     9-4

فريق فيجوز لهما تبادل مقاعد ال ،المعنيانإذا ما اتفق الفريقان  ومع ذلك، للملعب. المواجهة المسجلالتي على يسار طاولة  به

 .نأو السلتاو/ 

 به سلة منافسيهم. الموجودة الملعبوالثالثة، في نصف  األولى تين، قبل الفترباإلحماءيصرح للفريقين     9-5

 .)بداية الفترة الثالثة( يجب أن يتم تبادل السلتين بين الفريقين للشوط الثاني    9-6

 السلة كما في الفترة الرابعة.الفرق في اللعب باتجاه نفس  ، يجب أن تستمراإلضافيةفي كل الفترات     9-5

 للعب.لنهاية زمن ا المباراةعندما تنطلق إشارة ساعة  المباراة أو اإلضافيةالفترة  الفترة،يجب أن تنتهي    9-2 

 حالة الكرة  11مادة / 

 تكون الكرة إما حية أو ميتة.   11-1

 تصبح الكرة حية عندما:   11-2

 ين أثناء كرة القفزتضرب الكرة بشكل مشروع من أحد القافز. 

 .تكـون الكـرة تحت تصرف رامي الرمية الحرة، أثناء رمية حرة 

  اإلدخال، أثناء رمية اإلدخاللرمية  المنفذ الالعبتكون الكرة تحت تصرف. 

 تصبح الكرة ميتة عندما:   11-3

 رمية حرة. تحدث أي إصابة ميدانية أو 

 .يطلق الحكم صافرته والكرة حية 

 ن تدخل السلة في الرمية الحرة التي يتبعها:تبين أن الكرة ل 

 حرة أخرى. (رميات)رمية   -
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 أو رمية إدخال أو كالهما(.رمية / رميات حرة )جزاء آخر  -           

  لنهاية الفترة. المباراةتنطلق إشارة ساعة 

  فريق على الكرة. بينما يسيطر ثانية 24جهاز ال تنطلق إشارة 

  إصابة بعد أن: إلحرازن أي من الفريقين وهي في الهواء على إثر تصويبه عب مالتلمس الكرة من قبل 

 يطلق الحكم صافرته.      -        

 لنهاية الفترة. المباراةتنطلق إشارة ساعة       -        

 .ثانية 24جهاز ال تنطلق إشارة       -        

 ما:إذا حدثت عند اإلصابةتصبح الكرة ميتة وتحتسب  ال    11-4

  ميدانية ثم: إلصابةتصويبه إثر تكون الكرة في الهواء على 

 يطلق الحكم صافرته.     -           

 لنهاية الفترة. المباراةتنطلق إشارة ساعة      -           

 تنطلق إشارة ساعة التسديد.      -           

  ة رامي الرمي من غيرمخالفة للقواعد  أليته رمية حرة عندما يطلق الحكم صافرإثر تكون الكرة في الهواء على

 الحرة.

  از إلحرتصويب المنافس في وضع العب خطأ على أي العب منافس عندما تكون الكرة تحت سيطرة اليرتكب

 ينهي تصويبته بحركة مستمرة بدأت قبل حدوث الخطأ. إصابة ميدانية والذي

 فيما لو:  حكم صافرتهبعد أن يطلق ال اإلصابةتحتسب  الينطبق هذا الشرط و ال 

 .لنهاية الفترة المباراةانطلقت إشارة ساعة  -

 .ثانية 24جهاز ال شارة انطلقت إ -

 كليا. ةجديد ةتم القيام بعمل تصويب -

 مكان الالعب والحكم  11/  مادة

 ونيقان. عندما يكون في الهواء فإنه يحتفظ بذات الوضع الاألرضفيه  يالمسالذي  بالموقع الالعبيتحدد مكان  11-1

، وهذا يشمل خط الحدود، خط المركز، خط الثالث نقاط، خط الرمية الحرة، أخيرا األرض يالمسالذي كان لديه عندما كان 

 والخطوط المحددة للمنطقة المحرمة. 

 األرضمست لعندما تلمس الكرة الحكم تكون كأنها قد  لالعب.يتحدد مكان الحكم بنفس الطريقة كما بالنسبة  11-2

 الحكم.بها  واجدالمت

 كرة القفز والحيازة المتبادلة  18مادة / 

 تعريف   12-1
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 .األولىة بين متنافسين في بداية الفترالعبين أي  المركزيةتحدث كرة القفز عندما يقذف الحكم الكرة في الدائرة      12-1-1

  حدى أو ، بإالمتنافسينالفريقين  المن ك رأكثعب أو العندما يطبق على الكرة بإحكام  الممسوكةتحدث الكرة      12-1-2

 تحقيق السيطرة على الكرة دون خشونة مفرطة. الالعبينعلى أي من  اليدين، بحيث يتعذر كلتا

 اإلجراء     12-2

يقف كل قافز وكلتا قدميه داخل نصف الدائرة القريب من السلة الخاصة بفريقه وإحدى القدمين قريبة من     12-2-1

 .مركزالخط      

 اشغال أحد هذه المنافسيننفس الفريق أن يشغلوا أماكن متجاورة حول الدائرة إذا رغب أحد  لالعبييجوز  ال     12-2-2

 .األمكنة              

 فز.يمكنهما الوصول اليه بالق اللى ارتفاع إو األعلىالى  (عاموديا) المتنافسينيقذف الحكم عندئذ الكرة بين      12-2-3

 القافزين بعد أن تبلغ أعلى نقطة. البيد أحد أو ك األقليجب أن يتم ضرب الكرة على      12-2-4

 لى أن يتم ضرب الكرة بطريقة مشروعة.إمن القافزين ترك مكانهما  ألييجوز ال      12-2-5

   القافزين أو يرمن مرتين حتى تلمس واحدا من غأكثر ضربها  من القافزين إمساك الكرة أو ألييجوز  ال     12-2-6

 .األرض

 ، يجب أن تعاد كرة القفز.األقلإذا لم تضرب الكرة من قبل أحد القافزين على      12-2-5

 قبل أن تضرب الكرة. )األسطوانة(فوق خط الدائرة  القافزين أن يكون على أو من غير ألي العبيجوز  ال     12-2-2

 يعتبر مخالفة.  2-2-12،   6-2-12،   5-2-12،   4-2-12،  1-2-12كسر المواد 

 حاالت كرة القفز     12-3

 تحدث كرة القفز عندما: 

 .يتم احتساب كرة ممسوكة 

 ملس الكرة أخيرا. المتنافسينمختلفين حول أي من  تخرج الكرة خارج الحدود ويكون الحكام في حالة شك أو 

 ناجحة. غير وحيدة تحدث مخالفة مزدوجة للرمية الحرة أثناء رمية حرة أخيرة أو 

  بين الرميات الحرة وبعد الرمية الحرة االخيرة او الوحيدة باستثناء ما (واللوحةتعلق كرة حية بين الحلقة 

 .المسجلمقابل طاولة  الملعببرمية ادخال من على امتداد خط منتصف  المتبوعة          

  مخول باالستحواذ عليها. أوالكرة  ىمسيطر عليكون أي من الفريقين  التصبح الكرة ميتة عندما 

 كنالفريقين ولم ي كالضد  المتساويةيكون هنالك جزاءات أخطاء أخرى متبقية للتنفيذ بعد الغاء الجزاءات  ال 

 .ةأو مخالفلها قبل أول خطا  اأو مستحقأيا من الفريقين مسيطرا على الكرة           
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 الحيازة المتبادلة     12-4

 من كرة قفز. الهي طريقة للتسبب في أن تصبح الكرة حية من رمية إدخال بد ادلةالمتبأن الحيازة    12-4-1

 رمية الحيازة المتبادلة:  12-4-1

  دخال.اإلعب لرمية التبدأ عندما تكون الكرة تحت تصرف 

  عندما:تنتهي 

 الملعبعب داخل اللمس الكرة بطريقة مشروعة من قبل ت -

 مخالفة. اإلدخالة لرمي المنفذيرتكب الفريق  -          

 .اإلدخالتعلق كرة حية بين الحلقة واللوحة أثناء رمية  -         

 إجراء الحيازة المتبادلة    12-5

ث دقرب موقع للمكان الذي تحأبرمية إدخال من  الملعبكرة القفز في  حاالتتتبادل الفرق حيازة الكرة في جميع    12-5-1

 فيه حالة كرة القفز.

 ازةكرة بالحي ألولبعد كرة القفز، يكون مستحقا  الملعبيق الذي لم يحقق السيطرة على كرة حية في الفر   12-5-2

 .المتبادلة

 طالفتـرة التالية برمية إدخال عند امتداد خ فترة،التالية عند نهاية أي  المتبادلةللحيازة  المستحقيبدأ الفريق    12-5-3

 حقه وحيازة كجزاء يجب أن ينفذ.النالك رميات حرة ما لم يكن ه ،المسجلمقابل طاولة المركز 

 ويتم عكس .المنافسين بواسطة سهم الحيازة في اتجاه سلة المتبادلةلرمية إدخال الحيازة  المستحقيتحدد الفريق    12-5-4

 المتبادلة.اتجاه سهم الحيازة المتبادلة فورا عندما تنتهي رمية إدخال الحيازة 

 في أن يفقد ذلك الفريق رمية إدخال المتبادلةمن قبل الفريق أثناء أداء رمية إدخال الحيازة  ةالمخالفتتسبب    12-5-5

مية إدخال ر سوف يستحقون المخالفإشارة الى أن منافسي الفريق  فورا المتبادلةالحيازة  مويتم عكس سه المتبادلةالحيازة 

لرمية  لمخالفاالفريق  يلمنافسبعدها بمنح الكرة  المباراةستأنف ويجب أن ت عند حالة كرة القفز التالية. المتبادلةالحيازة 

 .األصلية اإلدخالمن مكان رمية  اإلدخال

 الفريقين:إن الخطأ من قبل أي من   12-5-6

 األولىف الفترة القبل بداية الفترة بخ 

  المتبادلةأثناء رمية إدخال الحيازة 

 المتبادلة.لتلك الحيازة  الاإلدخلرمية  المستحقيتسبـب بأن يفقد الفريق  ال
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 رمية اإلدخال   11مادة / 

 تعريف

 اإلدخال.لرمية  المنفذ الالعبمن قبل  الملعبعندما تمرر الكرة من خارج الحدود الى داخل  اإلدخالتحدث رمية  

 قاعدة

 أال: اإلدخاللرمية  المنفذ الالعبيجب على 

  للتخلص من الكرةخمس ثوان ( 5)يستنفذ أكثر من. 

 (يديه)بينما تكون الكرة في يده  الملعبو الى أرض يخط. 

  اإلدخاليتسبب في أن تلمس الكرة خارج الحدود، بعد أن تم رميها في رمية. 

  آخر العبا قبل أن تلمس الملعبيلمس الكرة في 

  مباشرة.يتسبب في أن تدخل الكرة بالسلة 

  االتجاهين، القي في اتجاه واحد أوكخلف خط الحدود بشكل أف المحددةيتحرك من منطقة رمية االدخال 

 له ان يتحرك من المسموحوعلى كل من  الكرة. إطالقمتر واحد قبل  (1)يتجاوز ما مجموعه مسافة  البحيث            

 تسمح الظروف بذلك. طالماخط الحدود الى الخلف مباشرة            

 ال:أ األخرين الالعبينرمية االدخال يجب على  اللخ  15-1

 خط الحدود. يتجاوزوا بأي جزء من أجسامهم خط الحدود قبل أن ترمى الكرة عبر 

  حيز  اإلدخال رمية لموقع، عندما يكون اإلدخاللرمية  المنفذ الالعبمتر من  (1)يتواجدوا على مسافة تقل عن

 مترين بين خط الحدود وأية عوائق خارج الحدود. (2)يقل عن

 مخالفة. يعتبر 1-15 المادةما ورد في  كسر

  الجزاء 15-2

 األصلية اإلدخالتمنح الكرة للمنافسين لرمية إدخال من موقع رمية  

  المستقطعالوقت    12/ مادة 

 تعريف    12-1

 .المدرب دأو مساع المدربللمباراة بطلب من  (إيقاف)هو قطع  المستقطعالوقت 

 قاعدة   12-2

 .دقيقة (1) يجب أن يدوم كل وقت مستقطع    12-2-1

 .المستقطعأثناء فرصة الوقت  المستقطعيمكن الحصول على الوقت     12-2-2
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 عندما: المستقطعتبدأ فرصة الوقت      12-2-3

  الفريقين الولك المسجلمتوقفة، وبعد أن ينهي الحكم اتصاله مع طاولة  المباراةتصبح الكرة ميتة وساعة. 

 الفريقين. الجحة ولكوحيدة نا تصبح الكرة ميتة بعد رمية حرة أخيرة أو 

  لإلصابة. المحرز للفريق غير ميدانية،يتم إحراز إصابة 

 ولىاألعب لرمية ادخال او للرمية الحرة العندما تكون الكرة تحت تصرف ال المستقطعتنتهي فرصة الوقت      12-2-4

 الوحيدة. او

 فريق:يمكن ان يمنح كل     5- 12-2

 (2 وقتين مستقطعين )المباراةمن  لاألوالنصف  خالل، 

 (3ث )تين من دقيق آخر مع وقتين مستقطعين كحد أعلى في المباراةالنصف الثاني من  خاللوقات مستقطعة أ الث

 المباراة.النصف الثاني من 

 كل فترة اضافية. خاللواحد ( 1) وقت مستقطع 

 .اإلضافيةرة للنصف الثاني أو الفت المستغلة غير المستقطعة األوقاتيسمح بترحيل ال     12-2-6

 أوال.على الفريق الذي بادر مدربه بالطلب  المستقطعيحتسب الوقت     12-2-5

  دقيقتين أو اقل في ( 2) المباراةعندما تظهر على ساعة  لإلصابة المسجلللفريق  المستقطعيسمح بالوقت  ال    12-2-2

 .المباراةة ما لم يوقف الحكم بعد اصابة ميدانية ناجح أو في أي فترة إضافية، أو الرابعة، الفترة

 التبديل    12/ مادة

  تعريف 19-1

 العبا.للمباراة بطلب من البديل ليصبح )إيقاف( التبديل هو قطع 

 قاعدة  19-2

 خالل فرصة التبديل. (أو أكثر) يسمح للفريق تبديل العب   19-2-1

 تبدأ فرصة التبديل عندما:   19-2-2

  وبعد أن ينهي الحكم اتصاالته مع طاولة المسجل ولكال الفريقين المباراة،تصبح الكرة ميته وتوقفت ساعة 

 .تصبح الكرة ميتة بعد رمية حرة أخيرة أو وحيدة ناجحة ولكال الفريقين 

  أقل في دقيقتين أو 2811) المباراة(ساعة  ىيظهر علاحتساب اصابة ميدانية عندما  )وتمللفريق الذي لم يسجل 

 ي فترة اضافية.الفترة الرابعة أوفي أ

 من الفريقين بعد أن وضعت الكرة تحت تصرف رامي الرمية الحرة للرمية الحرة أيإذا تم طلب التبديل من قبل    19-2-3

 إذا:يسمح بالتبديل  الوحيدة،أو  األولى

  ناجحة.أو الوحيدة  األخيرةكانت الرمية الحرة 
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  دخال عند امتداد خط المركز مقابل طاولة المسجل.أو الوحيدة متبوعة برمية إ األخيرةكانت الرمية الحرة 

  الحرة ويسمح بالتبديل (الرميات)في هذه الحالة، يجب أن تستكمل الرمية  الحرة،تم احتساب خطأ بين الرميات 

 قبل تنفيذ الخطأ الجديد.           

  ديل قبلبالتب الحالة يسمحهذه  ، فيةأو الوحيد األخيرةتم احتساب خطأ قبل أن تصبح الكرة حية بعد الرمية الحرة 

 تنفيذ جزاء الخطأ الجديد.

  أو الوحيدة، في هذه الحالة، يسمح بالتبديل قبل األخيرةتم احتساب مخالفة قبل أن تصبح الكرة حية بعد الرمية 

 تنفيذ رميه اإلدخال.           

 المخالفات  (القاعدة الخامسة)

 المخالفات   88مادة / 

 تعريف   22-1

 المخالفة هي كسر للقواعد.        

 الجزاء   22-1

 استثناء خلف اللوحة مباشرة، ما لمبتمنح الكرة للمنافس لرمية إدخال عند أقرب مكان لوقوع المخالفة،         

 يرد القواعد بخالف ذلك.       

 الالعب خارج الحدود والكرة خارج الحدود     83/  مادة

على، فوق أو أي جسم آخر، بخالف العب،  األرضد عندما يلمس أي جزء من جسمه يكون الالعب خارج الحدو     23-1

 أو خارج خط الحدود.

 تكون الكرة خارج الحدود عندما تلمس:     23-2

  الحدود.العبا أو أي شخص آخر خارج 

 أو شيء على، فوق أو خارج خط الحدود. األرض 

 عب.دعائم اللوحة، اللوحتان من الخلف أو أي شيء فوق أرض المل 

 قاعدة     23-3

    يكون المتسبب في إخراج الكرة خارج الحدود آخر العب لمسها أو لمسته قبل أن تخرج خارج الحدود حتى    23-3-1

 خروج الكرة خارج الحدود بلمسها شيء بخالف العب. لو كان

 الحدود،د على أو خارج خط إذا خرجت الكرة خارج الحدود بسبب لمسها من قبل العب أو لمسها لالعب متواج   23-3-2

 فإن ذلك الالعب يكون المتسبب في خروج الكرة خارج الحدود.
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 لى خارج الحدود أو الى منطقته الخلفية أثناء كرة ممسوكة، تحدث حالة كرةإ (أكثر من العب) العبإذا تحرك    23-3-3

 قفز.

 / المحاورة التنطيط   84مادة 

 يده.سمح لالعب القيام بها عندما ال تكون الكرة على تماس مع ليس هناك من حد لعدد الخطوات التي ي

 قاعدة 

 ، ما لم يكن قد فقد السيطرة على كرة حية داخل الملعباألولىال يسمح لالعب بالتنطيط مرة ثانية بعد أن أنهى محاورته 

 بين المحاورتين بسبب:

 تصويبه إلصابة ميدانية.  -

 لمس الكرة من قبل منافس.  -

 من قبل العب آخر.عثر ثم لمست تمريرة أو ت -

 ثالث ثوان     85مادة 

يطرا على مس عندما يكون فريقه متواصلة،من ثالث ثوان  أكثريبقى في المنطقة المحرمة للمنافسين  أاليجب على الالعب 

 دوران.وساعة المباراة في حالة  األماميةكرة حية في المنطقة 

 الذي:يجب السماح لالعب 

 لمغادرة المنطقة المحرمة. يسعى في المحاولة 

 يكون في المنطقة المحرمة عندما يكون هو أو أحد زمالئه بالفريق في وضع التصويب وتترك الكرة أو تكون قد 

 ميدانية.الالعب في تصويبه إلصابة  (يدي)تركت للتو يد 

  ثوان.ثالث  (3)من  ألقليحاور في المنطقة المحرمة ليصوب من اجل إصابة ميدانية بعد أن تواجد هناك 

 خارج المنطقة المحرمة لكي يثبت نفسه خارج المنطقة المحرمة األرضيجب على الالعب أن يضع كلتا قدميه على -

 ثانية(84)   82مادة 

رة الك على السيطرةبطريقة مشروعه من قبل أي العب على أرض الملعب وتبقى  تلمس’ أومن رمية إدخال، تلمس الكرة 

 ثانية. (24) خالل ميدانيه إلصابةنفذ لرمية اإلدخال، يجب على ذلك الفريق أن يحاول التصويب لفريق ذلك الالعب الم

 ثانية: (24خالل )لمشروعية التصويبة إلصابة ميدانية 

  ثا 24جهاز ال الالعب قبل أن تنطلق إشارة  (يدي)يجب أن تترك الكرة يد . 

  السلة.رة الحلقة أو أن تدخل يجب أن تلمس الك الالعب، (يدي)بعد أن تترك الكرة يد 

 الهواء:الكرة في  شارة بينما تكوناإلثانية وتنطلق  (24)عندما تتم محاولة تصويبه إلصابة ميدانية قرب نهاية فترة 

  اإلصابة.ويتم التغاضي عن اإلشارة وتحتسب  مخالفة،لم تحدث  السلة،إذا دخلت الكرة 
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  ة.المبارالم تحدث مخالفة ويتم التغاض ي عن اإلشارة وتستمر  السلة،إذا لمست الكرة الحلقة لكنها لم تدخل 

  ،وعلى كل، إذا حقق المنافسون سيطرة فورية وواضحة على الكرة يتم مخالفة. تحتسبإذا أخطأت الكرة الحلقة 

 التغاضي عن اإلشارة وتستمر المباراة.          

 اإلجراء

أن يوقف المباراة فورا على أال يتضرر أي من الفريقين ثانية بالخطأ، يجوز للحكم  24إذا تم تجديد فترة  -

 ثانية وإعادة حيازة الكرة للفريق الذي كان مسيطرا على الكرة من قبل 24ويجب تصحيح جهاز ال 

إذا أوقف الحكم المباراة ألي سبب قانوني غير مرتبط بأي من الفريقين، يتم منح الفريق الذي كانت له  -

 ( ثانية أربعة وعشرون ثانية جديدة وحيازة الكرة.24فترة ) السيطرة على الكرة من قبل

ثانية بالخطأ أثناء سيطرة أحد الفريقين على الكرة، أو لم يكن أي من الفريقين  24إذا انطلق جهاز ال  -

 مسيطرا على الكرة، يتم التغاضي عن اإلشارة وتسمر المباراة.

يطر على الكرة قد تضرر، فيجب أن توقف المباراة وأن يتم تصحيح جهاز إال أنه إذا كان في تقدير الحكم أن الفريق الذي يس

 ثانية وأن تمنح الكرة لذلك الفريق. 24ال 

 

 الدفاع غير المشروع من الخلف 

 إن حقيقة أن الخلف.الدفاع غير المشروع من الخلف هو احتكاك شخص ي من قبل العب مدافع بمنافس من 

 الخلف.الكرة ال يبرر له االحتكاك بمنافس من الالعب المدافع يحاول أن يلعب 

 ي الشخص الخطأ   81مادة 

 تعريف    32-1

، يمسك، يعيق ميتة. ال يجوز لالعب أن الخطأ الشخصي هو احتكاك غير شرعي بالعب منافس، سواًء كانت الكرة حية أو

ساقه، ركبته أو قدمه، وال أن ينحني  حوضه،ذراعه، مرفقه، كتفه،  يدفع، يهاجم، يعرقل أو يحول دون تقدم منافس بمد يده،

 عنيفة.خشونة أو لعبة  ، وال أن يشارك في أية(خارج اسطوانته)بجسمه ب وضع "غير طبيعي" 

 الجزاء    32-2

 مرتكبه.يحتسب خطأ شخصي ضد 

 التصويب:إذا ارتكب الخطأ على العب ليس في وضع  -

 المخالفة.لوقوع  األقربارتكب ضده الخطأ من المكان تستأنف المباراة برمية إدخال من قبل الفريق الذي 

 :يجب أن يمنح ذلك الالعب عددا من الرميات الحرة وفقا للتالي التصويب،إذا ارتكب الخطأ على العب في وضع 

  رمية حرة إضافية.( 1)يتم احتسابها مع منح  ناجحة،إذا كانت التصويبة من منطقة اإلصابة الميدانية 

 حرتان.رميتان  (2منح )يتم  ناجحة،بة من منطقة اإلصابة الميدانية بنقطتين غير إذا كانت التصوي 

  حرة.ثالث رميات  (3)يتم منح  ناجحة،إذا كانت التصويبة من منطقة اإلصابة الميدانية بثالث نقاط غير 
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 عند أو مباشرة قبلإذا ارتكب الخطأ على العب عند أو مباشرة قبل انطالق إشارة ساعة المباراة لنهاية الفترة أو 

 (2)نح م ال يتم احتسابها ويتم اإلصابة،وتنجح  الالعب، )يدي(بينما ال تزال الكرة في يد  التسديد،انطالق إشارة ساعة 

 حرة.ثالث رميات  (3)رميتان أو 

 الخطأ المزدوج    82مادة 

 تعريف

 تقريبا.ي نفس الوقت الخطأ المزدوج هو وضع يرتكب فيه متنافسين خطأ شخصي ضد بعضهما البعض ف

 الجزاء 

 لتالي:اوال يتم منح رميات حرة ويتم استئناف المباراة على النحو  ارتكباه.يحتسب خطأ شخصي ضد الالعبين الذين 

 تقريبا:إذا في نفس وقت الخطأ المزدوج 

 إدخال من أي رمية حرة أخيرة أو وحيدة يتم منح الكرة للفريق الذي لم يسجل لرمية احتسبت إصابة ميدانية أو 

 مكان من خط النهاية.

 مكان لحدوث أقربتمنح الكرة لهذا الفريق لرمية إدخال من  بالكرة،على الكرة أو له الحق  قيسيطر الفري 

 المخالفة.

 ،قفز.تحدث حالة كرة  لم يكن أي من الفريقين مسيطرا على الكرة أو له الحق بها 

 الخطأ الفني    82مادة 

 قواعد السلوك   36-1

 مع الحكام، حكام الطاولة الفريق،من الالعبين وأفراد مقعد  ومخلصا تاما تتطلب اإلدارة الحسنة للمباراة تعاونا

 وجد.والمفوض الدولي إن 

من حق كل فريق بذل قصارى جهده إلحراز النصر، ولكن يجب أن يتم ذلك بروح رياضية ولعب  -

 نظيف.

النصياع لروح ومضمون هذه القواعد سوف يتم اعتباره إن أي تعمد أو تكرار لعدم التعاون أو بعدم ا -

 خطأ فنيا.

ات عن المخالفات الفنية الثانوية ذ يالفنية بإعطاء تنبيه، أو حتى بالتغاض األخطاءيمكن للحكم أن يدرأ  -

اإلداري التي من الواضح إنها غير متعمدة وليس لها تأثير مباشر على المباراة، ما لم يعاد تكرار  الطابع

 التنبيه. المخالفة بعد نفس

إذا تم خرق للقواعد بعد أن أصبحت الكرة حية، يجب إيقاف المباراة واحتساب خطأ فني، ويتم تنفيذ  -

وكأن الخطأ الفني قد حدث لحظة احتسابه، وكل ما يحدث خالل الفترة بين خرق للقواعد وإيقاف  الجزاء

 يحا.صح المباراة يكون
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  تعريف   36-2

 الحصر:و خطأ العب من دون احتكاك ذات طبيعة مسلكية وهو على سبيل المثال ال إن الخطأ الفني ه

 .تجاهل تنبيهات الحكام 

  احترام.الطاولة أو أفراد مقعد الفريق بدون  المفوض، حكام الحكام،لمس 

  احترام.الطاولة أو المنافسين بدون  المفوض، حكام بالحكام،االتصال 

 ساءة أو تستفز المشاهدين.استخدام لغة أو إيماءات توحي باإل 

 .مضايقة منافس أو حجب رؤيته عن طريق التلويح باليدين قرب عينيه 

 المفرطة للمرفقين. ةرجحاأل 

  فورا.تأخير المباراة باللمس المتعمد للكرة بعد أن تخترق السلة أو بإعاقة رمية اإلدخال من أن تنفذ 

  خطأ.التحايل بالسقوط أرضا للحصول على 

 ما لم يكن الالعب يمسك بالحلقة للحظة الحلقة،لقة بطريقة تجعل وزن الالعب محموال بواسطة التعلق بالح 

 اإلصابة.يحاول أن يحمي نفسه أو العب آخر من  الحكم،وبشكل عارض بعد تصويبة، أو إذا كان برأي           

  واحدة للفريق (1)يتم منح نقطة  مدافع،أو الوحيدة من قبل العب  األخيرةالتأثير على الهدف في الرمية الحرة 

 المدافع.المهاجم متبوعة باحتساب جزاء خطأ فني على الالعب          

  الجزاء   36-3

 قبل:إذا ارتكب الخطأ الفني من -

  الفريق.العب، يتم احتساب خطأ فني ضده كخطأ العب ويحتسب كواحد من أخطاء 

  الفريق.المدرب وال يتم احتسابه كواحد من أخطاء أفراد مقعد الفريق، يتم احتساب الخطأ الفني على 

 متبوعة: وحيدة،رمية حرة  (1) يتم منح المنافسين-

  المسجل.مقابل طاولة  المركز،برمية إدخال عند امتداد خط 

  األولى.بكرة قفز عند الدائرة المركزية لبدء الفترة 
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 خطأ سوء السلوك     31مادة 

 تعريف 

 كاك العب والذي هو في قناعة الحكم:خطأ سوء السلوك هو خطأ احت

  وأهدافه.محاولة مباشرة غير مشروعة للعب الكرة ضمن روح القانون 

  الكرة.تسبب به الالعب في محاولته للعب  )مفرط(احتكاك شديد 

  الهجوم السريع ولم يكن إليقافاحتكاك العب مدافع من الخلف او من الجانب على الالعب المنافس في محاولة 

 ي العب مدافع بين الالعب المهاجم وسلة الفريق المنافس.هناك أ

  وفي ايدقيقتين من الفترة الرابعة  (2)احتكاك العب مدافع على الالعب المنافس على ارض الملعب خالل اخر 

 اضافية، عندما تكون الكرة خارج الحدود لرمية ادخال ومازالت بيدي الحكم او تحت تصرف الالعب المدخل فترة

 الحرة. للرمية

يجب على الحكام تفسير جميع أخطاء سوء السلوك على نفس المبدأ خالل المباراة وأن يحكم على الفعل  -

 فقط.

  الجزاء

 مرتكبه.يحتسب خطأ سوء سلوك ضد  -

 حرة لالعب الذي ارتكب عليه الخطأ متبوعة: (رميات)يتم منح رمية 

 .برمية إدخال عند امتداد خط المركز، مقابل طاولة المسجل 

  األولى.بكرة قفز عند الدائرة المركزية لبدء الفترة 

 كما يلي: الممنوحةويكون عدد الرميات الحرة 

 (2 ).رميتان حرتان إذا ارتكب الخطأ على العب ليس في وضع التصويب 

  رمية حرة واحدة إذا كان الالعب في وضع التصويب. (1)تحتسب اإلصابة إذا حصلت، باإلضافة الى 

 (2 )ثالث رميات حرة إذا ارتكب الخطأ على العب في وضع التصويب وأخفق بالتسجيل. (3)ان أو رميتان حرت 

 خطأين سوء سلوك. (2)هلية عندما يحتسب عليه يتم استبعاد الالعب لبقية المباراة بعدم األ -
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 خطأ عدم األهلية     31مادة 

 تعريف 

 الفريق.أفراد مقعد هلية هو أي فعل غير رياضي فاضح من قبل العب أو خطأ عدم األ

سجيل ورقة الت وإذا لم يرد في التسجيل،يتم استبدال المدرب الذي تلقى خطأ عدم أهلية بمساعد المدرب كما دون في ورقة -

 .(الكابتن)مساعد مدرب، يتم استبداله برئيس الفريق 

 الجزاء

 يحتسب خطأ عدم أهلية على مرتكبه. -

ألحكام المواد العائدة لهذه القواعد يجب عليه التوجه الى  وفقا حيثما يتم استبعاد المخالف بعدم االهلية -

 تبديل المالبس لفريقه والبقاء فيها حتى نهاية المباراة، أو أن يغادر المبنى إذا رغب ذلك. غرفة

 حرة: (رميات) يتم منح رمية -

 .الى أي منافس كما هو معين من قبل مدربه في حالة خطأ لم ينجم عن احتكاك 

 احتكاك.ب الذي ارتكب ضده الخطأ في حالة الخطأ الناجم عن الى الالع 

 متبوعة:

 .برمية إدخال عند امتداد خط المركز، مقابل طاولة المسجل 

  األولىبكرة قفز عند الدائرة المركزية لبدء الفترة. 

 يلي:كما  الممنوحةيكون عدد الرميات الحرة  

 رميتان حرتان (2التصويب: )إذا ارتكب الخطأ على العب ليس في وضع  -

 واحدة. رمية حرة (1)يتم احتساب اإلصابة إذا نجحت باإلضافة الى  التصويب:إذا ارتكب الخطأ على العب في وضع  -

 ثالث رميات حرة. (3)رميتان أو  (2) إذا ارتكب الخطأ على العب في وضع التصويب وأخفق بالتسجيل -
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 إشارات الحكام

 حة في هذه القواعد هي إشارات الحكام الوحيدة.الموض إشارات اليد 

 التواصل مع حكام الطاولة استخدام اللغة االنكليزية في المباريات  ينصح بشدة عند ابالغ أو

 الدولية.

  من قبل حكام الطاولة مألوفةأن تكون هذه اإلشارات. 

 

 

 إشارات ساعة المباراة
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 التبديل والوقت المستقطع

  

 

 

 

 إعالم
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 المخالفات
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