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این کتاب قانون توسط فدراسیون جهانی
بسکتبال با ویلچر ) (IWBFمنتشر شده است (تاسیس )0793
حق نشر با :فدراسیون جهانی بسکتبال با ویلچر )(IWBF
تدوین بوسیله :فدراسیون جهانی بسکتبال با ویلچر )(IWBF
نسخه :نسخه شماره  8سال 8102
کلیه حقوق ناشر محفوظ می باشد .هرگونه چاپ و تکثیر قسمتی از این نشریه ،بدون اجازه کتبی ناشر تولید و انتشار یابد ،غیر
مجاز می باشد.
مکان و آدرس پستی دفتر:
فدراسیون جهانی بسکتبال با ویلچر
مسیر شماره  5سوئیس – صندوق پستی 87
خیابان  – 0875سوئیس
تلفن+40 88 545 11 11 :
دورنگار+40 88 545 11 77 :
پست الکترونیکیinfo@iwbf.org :
شبکه اینترنتیhttp://www.iwbf.org :

اعضاء فنی IWBF
رئیس

آقای کریستین روجا ،ایتالیا

دبیر

آقای مت ولز ،استرالیا

اعضاء

آقای آدولفو دامیان بردون ،آرژانتین
خانم تونیا گومز – روف ،اسپانیا
آقای ادوین واالرات ،هلند
آقای جون بورفورد ،ایاالت متحده

کمیته فرعی

آقای ریکاردو موره نو ،اسپانیا
آقای هج بانیا ،انگلستان
آقای خوزه کاردوسو ،پرتغال

کمیته اجرائی

آقای اولف مرنس ،رئیس IWBF
آقای نوربرت کوسرا ،دبیر اجرائی IWBF
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کلیه قوانین داوری بسکتبال با ویلچر مرجعی برای بازیکنان ،مربیان و داوران در رده مردان و زنان می باشد.
درک این مطلب که این قوانین باید در عمل مورد استفاده قرار گیرد ،ضروری است.

قانون اول  -بازی
ماده  .0تعاریف
0.0

بازی بسکتبال با ویلچر
بسکتبال با ویلچر توسط دو تیم  5نفره بازی میشود .هدف هر تیم کسب امتیاز در سبد حریف و جلوگیری از کسب امتیاز
توسط تیم حریف میباشد.
بازی توسط داوران ،داوران میز و یک ناظر در صورت حضور کنترل میشود.

0.8

سبد خودی /حریف
سبدی که توسط تیم به آن حمله میشود ،سبد حریف و سبدی که از آن دفاع میشود ،سبد خودی نامیده میشود.

0.7

برنده بازی
تیمی که در انتهای بازی امتیاز بیشتری بدست آورده باشد برنده بازی خواهد بود.
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قانون دوم  -زمین و تجهیزات
ماده  .8زمین
8.0

زمین بازی
زمین بازی بایستی مسطح و از جنس سخت ،عاری از موانع (شکل )0با اندازههای  82متر در طول و  05متر در عرض که از
لبههای داخلی خطوط اندازهگیری میشود ،باشد.

8.8

زمین دفاعی
زمین دفاعی یک تیم شامل حلقه خودی ،روی تخته و قسمتی از زمین که با خط انتهایی پشت حلقه خودی و خطوط کناری و
خط مرکزی محدود شده است میباشد.

8.7

زمین حمله
زمین حمله یک تیم شامل حلقه حریف ،روی تخته و قسمتی از زمین که با خط انتهایی پشت حلقه حریف و خطوط کناری و
سبد داخلی خط مرکزی نزدیکتر به حلقه حریف محدود شده است میباشد.

8.4

خطوط
تمامی خطوط بایستی به رنگ سفید و با عرض  5سانتیمتر کشیده شود ،به طوری که کامال" قابل رویت باشند.

8.4.0

خط اوت
زمین بازی با خطوط اوت محدود شده است که شامل خطوط انتهایی و خطوط کناری میباشد .این خطوط جزء زمین بازی
محسوب نمیشوند.
هرگونه مانع ،شامل نیمکت مربی ،کمک مربی ،بازیکنان ذخیره،بازیکنان محروم و اعضاء هیات همراه ،بایستی حداقل  8متر از
زمین بازی فاصله داشته باشد.

 8.4.8خط مرکزی ،دایره مرکزی و نیم دایرههای پرتاب آزاد
خط مرکزی با خطوط انتهایی موازی بوده و از وسط خطوط کناری کشیده میشود .این خط بایستی  05سانتی متر بعد از
خطوط کناری ادامه پیدا کند .خط مرکزی جزء زمین دفاعی محسوب میشود.
دایره مرکزی بایستی در وسط زمین بازی و به شعاع  0/21متر کشیده شود که این اندازهگیری از لبه های خارجی محیط دایره
انجام میشود .اگر داخل دایره مرکزی رنگ شود ،باید همرنگ مناطق محدود پنالتی باشد.
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نیم دایرههای پرتاب آزاد در زمین بازی با شعاع  0/21متر بایستی کشیده شوند که این اندازهگیری از لبه خارجی آنها میباشد و
در وسط آن خط پرتاب آزاد کشیده میشود(.شکل )8
 8.4.7خطوط پرتاب آزاد ،مناطق محدوده و مکانهای ریباند پرتاب آزاد
خط پرتاب آزاد موازی با خط انتهایی کشیده میشود .طول آن  3/61متر و فاصله لبه خارجی آن تا لبه داخلی خط انتهایی 5/21
متر میباشد .وسط خط پرتاب آزاد با وسط خطوط انتهایی باید منطبق باشد .منطقه محدوده ،منطقه مستطیل شکل مشخص
شده در زمین بازی است که توسط خط انتهایی و امتداد خط پرتاب آزاد و خطوطی که از خط انتهایی شروع میشوند که فاصله
لبه خارجی این خطوط از نقطه میانی خط انتهایی  8/45متر میباشد و تا لبه خارجی امتداد خطوط پرتاب آزاد ادامه پیدا
میکند ،محدود میباشد .تمامی این خطوط به جز خطوط انتهایی جزو منطقه محدود محسوب میشوند داخل منطقه محدوده
باید به صورت یکسان رنگ شود .مکان های ریباند پرتاب آزاد در امتداد منطقه محدوده که برای بازیکنان در زمان پرتابهای آزاد
در نظر گرفته شده است ،باید همانند شکل  8مشخص گردند.
 8.4.4منطقه گل  7امتیازی
منطقه گل سه امتیازی برای یک تیم (شکل  0و  )3تمام منطقه زمین بازی بوده به جزء منطقهای نزدیک به حلقه حریف که
شامل و محدود میشود به :



دو خط موازی که از خط انتهایی و عمود بر آن کشیده میشود که فاصله لبه خارجی آنها با لبه داخلی خطوط کناری 1/71
متر میباشد.
یک قوس دایرهای که از نقطه مرکز حلقه حریف و به شعاع  6/95متر که از لبه خارجی قوس اندازهگیری شده است،
کشیده میشود .فاصله این نقطه (مرکز حلقه) با لبه داخلی وسط خط انتهایی  0/595متر میباشد .قوس به خطوط موازی
وصل میشود.

خط  3امتیازی جزء منطقه گل سه امتیازی محسوب نمیشود.
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شکل - 0اندازه کامل زمین بازی
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 8.4.5منطقه نیمکت تیمها
منطقه نیمکت تیمها بایستی در بیرون از زمین بازی مشخص شود که با دو خط همانند شکل  0محدود میگردد.
تعداد 06صندلی باید در منطقه نیمکت هر تیم برای استفاده به عنوان نیمکت افراد تیم که شامل مربیان ،کمک مربیان،
بازیکنان محروم و اعضاء هیئت همراه میباشند ،وجود داشته باشد .تمامی بازیکنان میبایست در کنار نیمکت روی ویلچر خود
نشسته باشند .افراد دیگر باید به فاصله  8متری در پشت نیمکت قرار گیرند.
 8.4.6خطوط پرتاب به داخل
دو خط به طول  1/05متر بایستی بیرون از زمین بازی و در خط کناری مقابل میز منشی کشیده شود که فاصله لبه خارجی آن
با لبه داخلی نزدیکترین خط انتهایی  2/385متر میباشد.

شکل  - 8منطقه محدود
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شکل  -7منطقه گل  8امتیازی 7 /امتیازی
8.5

موقعیت میز منشی و فضاهای تعویض (شکل )4

=3
=4
=5

ناظر  ،در صورت حضور
منشی
کمک منشی

مسئول  84ثانیه
وقت نگهدار

=0
=8

زمین بازی

محدوده نیمکت تیم

فضاهای تعویض
 

5

فضاهای تعویض
4

3

8

0

محدوده نیمکت تیم

 

میز منشی
میز منشی و صندلی های آن ممکن است بر روی یک سکو قرار بگیرد.اگر از سکو استفاده می شود باید
دارای رمپ باشد تا برای یک فرد ویلچری قابل دسترسی باشد.گوینده و /آمارگیران (در صورت حضور)
می توانند در کنار و /یا پشت میز منشی قرار بگیرند.
شکل  -4میز منشی و فضاهای تعویض
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ماده  .7تجهیزات
تجهیزات زیر مورد نیاز میباشد:




دستگاه تخته و حلقه ،شامل:
 oتختهها
 oموارد حلقه (حلقه فنری) حلقهها و تورها
 oمحافظ پایههای نگهدارنده تخته همراه با پوشش
توپ بسکتبال



ساعت بازی



تابلو امتیاز



دستگاه  84ثانیه



یک کورنو متر یا دستگاه مناسب (قابل دید) برای محاسبه زمان تایم استراحت (نه به عنوان ساعت بازی)



دو صدای بوق جداگانه ،با صدای بلند و کامال متفاوت از یکدیگر
 oمسئول  84ثانیه
 oمنشی /وقت نگهدار



برگ امتیازات



عالمت خطای بازیکن



عالمت خطای تیمی



فلش نشان دهنده مالکیت تناوبی



کفپوش زمین بازی



زمین بازی



نور مناسب

برای شرح و اطالعات بیشتر در رابطه با و سایل و تجهیزات بسکتبال با ویلچر به ضمیمه وسایل و تجهیزات بسکتبال با ویلچر
مراجعه شود.
7.0

ویلچر

 3.0.0باید توجه خاصی به ویلچر شود ،چون آن بخشی از بدن بازیکن میباشد .تخلف از مقررات ذیل منجر به عدم امکان استفاده از
ویلچر توسط بازیکن ،در بازی خواهد شد.
 3.0.8میله حمایت کننده عمودی در جلو /کنار ویلچر باید  00سانتی متر از زمین ارتفاع داشته باشد .چنین میلهای میتواند به صورت
راست یا زاویه دار و مابین دو چرخ جلو باشد .جایی که زاویه از دو یا چند میله ی مجاور تشکیل شده باشد ،زاویه بیرونی میله
ها نباید متحرک و بیشتر از  811درجه باشد .ویلچرها با یک میله حمایت کننده که در پشت آن یک چرخ کوچک قرار دارد باید
با یک میله محافظ در امتداد چرخ های بزرگ که از چرخ محافظت نماید ،داشته باشد.
این اندازهگیری از چرخ(های) کوچک جلو که در وضعیت حرکتی رو به جلو قرار دارد انجام میگیرد.
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چنانچه ویلچر دارای میله حمایت کننده عمودی نباشد ،تکیهگاه پا باید از قسمت جلویی آن و در تمام طول افقی خود00 ،
سانتی متر از سطح زمین فاصله داشته باشد .اگر میله حمایت کننده عمودی وجود داشته باشد ،تکیهگاه پا میتواند در پشت آن
نصب شود و اندازه ارتفاع آن از سطح زمین مهم نیست به طوری که با زمین تماس نداشته باشد.
3.0.3

سطح زیرین تکیهگاه پا نباید طوری باشد که به سطح زمین بازی آسیب برساند .یک لوله متصل به زیر تکیهگاههای چرخ برای
محافظت او از زمین و یک چرخ کوچک متصل به قسمت عقب ویلچر برای ایجاد ایمنی مجاز میباشد.

 3.0.4یک یا حداکثر دو وسیله ایمن و بدون نوک تیز را میتوان برای یک یا حداکثر دو چرخ کوچک که به شاسی یا محور عقب متصل
باشد ،استفاده نمود .این چرخهای کوچک ،اغلب یا همیشه با زمین در تماس است و میتوان به ویلچر اضافه کرد .عرض بین دو
چرخ کوچک باید بین دو چرخ بزرگ محدود شود .وقتی که بازیکن روی ویلچر مینشیند و در حال حرکت به جلو است ،حداکثر
فاصله مابین چرخهای کوچک و زمین بازی  8سانتی متر باید باشد .چرخهای کوچک عقب باید محدود در درون سیلندر ویلچر
باشد .این بررسی و قضاوت باید زمانی باشد که ویلچر به طرف جلو در حال حرکت میباشد انجام پذیرد.
یادداشت :با نگاهی به این پاراگراف متوجه میشویم که چرخهای کوچک عقب به عنوان چرخ اصلی مطرح نیستند.
 3.0.5حداکثر ارتفاع از سطح زمین تا باالی تشک ،در صورت استفاده از تشک ،یا هر آنچه که روی قسمت نشیمنگاه استفاده میشود،
هنگامیکه از تشک استفاده نشود نباید بیشتر از:


 63سانتی متر برای بازیکنان  0تا 3



 52سانتی متر برای بازیکنان  3.5تا  4.5باشد.

در زمان اندازهگیری بازیکن باید بیرون از صندلی باشد و چرخ(های) کوچک جلو در حالت حرکت رو به جلو قرار گرفته باشند.
 3.0.6ویلچر باید  3یا  4چرخ داشته باشد 8 .چرخ بزرگ در عقب و  0یا  8چرخ کوچک که در جلو صندلی قرار می گیرد .چرخ بزرگ،
شامل الستیکها ،نباید از  67سانتی متر بیشتر قطر داشته باشد.
محورهای چرخ باید بصورت گرد ،بدون نقاط تیز در لبه ها و پیشانی ها ساخته شده باشد.
در صورت وجود سه چرخ ویلچر ،چرخ کوچک (یا چرخهای کوچک عقب) باید در وسط و داخل میله افقی جلو ویلچر قرار
بگیرد.چرخ کوچک دوم میتواند به چرخ کوچکی در جلو ویلچر اضافه گردد .نصب فالش یا هر نوع چراغ بر روی چرخها ،صندلی
و چرخهای کوچک که نور را منعکس کند ،مجاز نمیباشد.
 3.0.9برای هر چرخ باید  0لبه دستی (هندریم) وجود داشته باشد.
 3.0.2نصب سیستم فرمان ،ترمزها یا چرخهای دندهای بر روی ویلچر مجاز نمیباشد.
 3.0.7هر الستیک یا چرخ کوچکی که زمین را خش میاندازد مجاز نمیباشد .مگر اینکه آن خش را بتوان به راحتی پاک کرد.
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 3.0.01تکیهگاه یا لوازم اضافی متصل شده به ویلچر برای محافظت بدن ،نباید از خط پاها یا نشیمنگاه معمولی بازیکن جلوتر باشد.
 3.0.00ضخامت روکش میله افقی که در قسمت عقب تکیهگاه ویلچر نصب شده است ،باید حداقل  0/5سانتیمتر ( 05میلی متر) باشد.
انعطافپذیری آن به اندازهای باشد که هنگام ضربه و فشار حداکثر یک سوم ضخامت اولیه و حداقل نصف ضخامت( )%51اولیه آن
فرو برود .به این معنی هنگامی که به صورت ناگهانی فشاری به این پوشش وارد میشود ،نباید بیش از  51درصد ضخامت اولیه
خود فرو برود .این روکش باید به گونهای باشد که به بازیکنان دیگر آسیب نرساند.
یادداشت  :0در طول بازی ممکن است مشکلی برای ویلچر به وجود آید به گونهای که دیگر قابل استفاده نباشد و استفاده از آن
خطرناک باشد .سر داور باید در زمان مناسب بازی را متوقف کند تا تیم تعمیرات خود را تکمیل کند .اگر این تعمیرات از زمان
توقف بازی ظرف  51ثانیه یا کمتر از آن نتواند کامل بشود ،بازیکن باید تعویض شود.
یادداشت  :8ممکن است بازیکن بدون آن که خطایی اتفاق بیافتد از روی ویلچر به بیرون از آن بی افتد .سر داور باید وقتی که
اعالم به توقف بازی میکند ،در آن هنگام هم متوجه سالمت بازیکن باشد.

88 cm

36 cm

برای بازیکنان  7.5تا 4.5

برای بازیکنان  0تا 7

در تمامی موارد ،ارتفاع از سطح زمین تا باالترین نقطه روی سطح نشیمنگاه که شامل تشک در صورت استفاده میباشد،
اندازهگیری میشود.
شکل  5ابعاد ویلچر
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قانون سوم  -تیمها
ماده  .4تیمها
4.0

تعریف

 4.0.0هر یک از بازیکنان تیم زمانی مجاز به بازی کردن می باشد که طبق مقررات برگزاری مسابقات که شامل محدودیت سنی
میباشد ،حضور او مورد تایید قرار گرفته باشد.
 4.0.8هر یک از بازیکنان تیم در صورتی که نام او قبل از شروع بازی در جدول ثبت شده باشد و تا زمانی که دیسکالیفه (اخراج) نشده
و یا  5خطای خود را انجام نداده باشد میتواند بازی کند.
 4.0.3در طول زمان بازی ،یک بازیکن تیم:


بازیکن است زمانی که میتواند در داخل زمین بازی کند.



ذخیره است وقتی که در داخل زمین نیست ولی میتواند بازی کند.



محروم از بازی کردن است ،زمانی که  5خطا مرتکب شده باشد و از آن به بعد نمیتواند بازی کند.

4.0.4

در زمان اینتروال تایم بازی تمامی اعضای تیم که میتوانند بازی کنند ،بازیکن محسوب میشوند.

4.8

قانون

 4.8.0هر تیم باید شامل:


 08نفر بازیکن که میتوانند بازی کنند و کاپیتان تیم هم شامل آن خواهد بود.



یک مربی و در صورت تمایل تیم ،یک کمک مربی هم میتواند داشته باشد.



حداکثر  9نفر همراه که میتوانند روی نیمکت تیم با مسئولیتهای ویژه خود بنشینند شامل سرپرست ،پزشک ،فیزیوتراپ،
آمارگیر مترجم و غیره باشد.

 4.8.8در زمان بازی  5هم تیمی از هر تیم باید در داخل زمین باشند که میتوانند تعویض شوند.
 4.8.3یک بازیکن ذخیره میشود و یک ذخیره بازیکن میشود زمانیکه:


داور با عالمت و اشاره کردن به بازیکن ذخیره اجازه ورود به زمین را میدهد.



در طول زمان تایم استراحت یا اینتروال تایم بازی ،یک بازیکن ذخیره درخواست تعویض از منشی نماید.
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4.7

یونیفورم (لباس)

4.3.0

لباس تمامی اعضاء تیم باید شامل:




پیراهن که رنگ جلو و پشت آن یکسان باشد.
تمامی بازیکنان باید پیراهن خود را در داخل شورت خود قرار دهند" .یک بار اعالم خواهد شد".
تیشرت ،بدون توجه به مدل و نوع آن ،مجاز است به شرط آنکه همرنگ لباس بازی باشد.
شورت یا شلوارک که رنگ جلو و پشت آن یکسان باشد ،اما الزم نیست که با پیراهن همرنگ باشد.

 4.3.8هر بازیکن تیم بایستی پیراهن شمارهدار در جلو و پشت پوشیده باشد که شمارهها باید واضح ،یک رنگ و متمایز از رنگ پیراهن
باشد.
شمارهها بایستی کامال قابل رویت باشند و:


شمارههای پشت بایستی حداقل  81سانتی متر ارتفاع داشته باشند.



شمارههای جلو بایستی حداقل  01سانتیمتر ارتفاع داشته باشند.



شمارهها بایستی حداقل  8سانتیمتر پهنا داشته باشند.



تیمها ممکن است فقط از شمارههای  1و  11و از  0تا  77استفاده نمایند.



بازیکنان یک تیم نمیتوانند از شمارههای یکسان و تکراری استفاده نمایند.



هرگونه آرم یا نشان تبلیغاتی میبایست با فاصله  5سانتی متری از شمارهها باشد.

 4.3.3تیمها بایستی حداقل دو سری پیراهن داشته باشند و :


تیمی که نام آن در برنامه مسابقات اول آمده (تیم میزبان) از پیراهن رنگ روشن (ترجیحا" سفید) استفاده نماید.



تیمی که نام آن در برنامه مسابقات دوم آمده (تیم میهمان) از پیراهن رنگ تیره استفاده نماید.



بنابراین اگر دو تیم موافق باشند ،میتوانند رنگ پیراهن را با یکدیگر تعویض نمایند.

4.3.4

بازی با پای برهنه مجاز نمیباشد.

4.4

(تجهیزات دیگر) سایر وسایل

 4.4.0تمامی وسایل استفاده شده توسط بازیکن باید مناسب بازی باشد .هرگونه وسایلی که باعث افزایش قد بازیکن شده یا برتری
ناعادالنهای به وجود آورد ،مجاز نمیباشد.
4.4.8

بازیکنان نباید از لوازمی که ممکن است به سایر بازیکنان آسیب برساند استفاده کنند.


وسایل زیر مجاز نمیباشند:
o
o
o

انگشتر ،دستبند ،مچبند ،کاله ایمنی ،ساعد بند ریسمانی ،چرمی ،پالستیکی ،پالستیکی خمشو (نرم) ،فلزی و یا هر
جنس سخت دیگر حتی اگر با پوشش نرم پوشیده شده باشد.
اشیایی که باعث برش یا خراش شود(ناخنها باید کوتاه باشند).
گیره سر ،مو مصنوعی و جواهرات.
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وسایل زیر مجاز میباشند:
o
o

شانهبند ،بازوبند ،ران یا ساقبند اگر از مواد سخت باشد باید کامال پوشش داشته باشد.
آستینهای ارتجاعی (کشی) دست و پا که رنگ آن با پیراهن یکسان باشد.

o

پوشش سر .نباید هیچ قسمتی از صورت را بصورت کلی یا جزئی ) چشم ها ،بینی ،لب ها و غیره ( .را بپوشاند و
نباید برای بازیکنی که آن را می پوشد و یا دیگر بازیکنان خطرناک باشد .پوشش سر نباید اجزاء باز و بسته شونده
دور صورت و یا گردن داشته باشد و نباید اجزاء سطحی آن جدا شوند.
زانوبند ،اگر کامال" پوشش داشته باشد.
دماغبند (برای بینی آسیب دیده) حتی اگر از جنس سخت باشد.
محافظ دهان که بیرنگ و شفاف باشد.
عینک ،اگر برای سایر بازیکنان خطرناک نباشد.
مچ بند و هدبند ،حداکثر  01سانتیمتر عرض بیشتر نداشته باشد ،و از جنس پارچه و الیافی باشد.
باندهای پزشکی (تیپ) برای بازوها ،شانهها ،پاها و غیره.
محافظ مچ پا

o
o
o
o
o
o
o

تمامی بازیکنان یک تیم همگی باید از آستین چه و کشاله بند ،روسری ،مچ بند و هدبند و باندهای پزشکی (تیپ) یک
رنگ و همسان استفاده نمایند.
 4.4.3در جریان بازی بازیکن می تواند از کفشی با هر رنگ استفاده نماید ،اما باید کفش چپ و راست آن همرنگ باشد.چراغهای
چشمک زن ،مواد منعکس کننده و دیگر مدلها مجاز نمی باشد.
4.4.4

در جریان بازی بازیکن نمی تواند از عالئم تجاری  ،تبلیغاتی و یا خیرخواهانه که لوگو یا شناسه های تجاری را شامل می شود
استفاده نماید ،اما محدود به موها و هر قسمت دیگری از بدن او نمی شود.

4.4.5

هرگونه وسایل دیگر که در این بخش ذکر نشد ه ،بایستی به تایید کمیته فنی فدراسیون جهانی بسکتبال با ویلچر برسد.

ماده  .5بازیکنان :آسیب دیدن
5.0

در صورت آسیب دیدن بازیکن (ها) ،داوران میتوانند بازی را متوقف کنند.

5.8

اگر توپ زنده باشد و آسیبدیدگی اتفاق بیافتد ،داور نباید در سوت خود بدمد تا وقتیکه تیمی که کنترل توپ را در اختیار
دارد توپ را به طرف حلقه شوت کند ،کنترل توپ را از دست بدهد و یا توپ در بازی متوقف شود (بمیرد) .اگر الزم باشد داوران
برای محافظت از بازیکن آسیبدیده میتوانند سریعا" بازی را متوقف نمایند.

5.3

اگر بازیکن آسیبدیده نتواند سریعا" به بازی ادامه دهد (حدودا"  05ثانیه) یا چنانچه معالجه شود ،بایستی تعویض شود مگر
اینکه با تعویض شدن او تعداد نفرات تیم در داخل زمین بازی به کمتر از  5نفر برسد.

5. 4

مربیان ،کمک مربیان ،ذخیره ها ،بازیکنان محروم و اعضاء هیات همراه می توانند فقط با اجازه داور برای کمک به بازیکن
آسیب دیده ،پیش از این که تعویض شود ،وارد زمین بازی شوند.
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5.5

افراد نیمکت تیم میتوانند فقط با اجازه داور وارد زمین شوند تا به بازیکن آسیبدیده قبل از اینکه تعویض شود ،رسیدگی نمایند.

5.6

پزشک ممکن است بدون اجازه داور وارد زمین بازی شود ،اگر به تشخیص پزشک بازیکن آسیبدیده نیاز فوری به درمان داشته
باشد.

5.9

در طول بازی هر بازیکنی که خونریزی یا زخم باز داشته باشد بایستی تعویض شود و فقط بعد از این که خونریزی قطع شده و
ناحیهای که خونریزی یا زخم باز داشتند کامال" و به طور دقیق پوشیده شده باشد میتواند به بازی برگردد.
اگر بازیکن آسیبدیده یا هر بازیکنی که خونریزی یا زخم باز دارد قبل از اینکه بوق منشی برای تعویض به صدا درآید ،در طول
تایم استراحت (که توسط هر کدام از تیمها گرفته شود) بهبود یابد ،آن بازیکن میتواند به بازی ادامه دهد.

5.2

بازیکنانی که توسط مربی برای شروع بازی تعیین میگردند در صورت آسیب دیدن میتوانند تعویض شوند .در این صورت ،تیم
حریف نیز در صورت تمایل میتواند به همان تعداد بازیکن تعویض انجام دهد.

ماده  .6کاپیتان :وظایف و اختیارات
6.0

کاپیتان بازیکنی است که توسط مربی تیم مشخص میشود و نماینده تیم خودش در داخل زمین بازی میباشد .او میتواند به
روش مودبانه و فقط زمانیکه توپ مرده و ساعت بازی متوقف است برای دریافت اطالعات با داوران ارتباط برقرار کند.

6.8

کاپیتان باید در صورتی که پس از خاتمه بازی ،تیمش نسبت به نتیجه بازی اعتراض داشته باشد سریعا" سرداور را مطلع ساخته
و در جدول امتیازات مکان مخصوص (امضاء کاپیتان تیم معترض) را امضاء نماید.

ماده  .1مربیان :وظایف و اختیارات
9.0

حداقل  41دقیقه قبل از شروع بازی برابر برنامه هر مربی یا نماینده او بایستی لیست اسامی بازیکنان تیم خود را با شمارههای
متناظر با آنان که مجاز به بازی کردن می باشند ،نام کاپیتان تیم ،مربی و کمک مربی را به منشی تحویل دهد .تمامی اعضای تیم
که نام آنها در جدول بازی ثبت میشود میتوانند بازی کنند ،حتی اگر بعد از شروع بازی وارد سالن شوند.

9.8

حداقل  01دقیقه قبل از شروع بازی مربی باید اسامی بازیکنان و شماره و کالسبندی آنها را تایید نموده و جدول را امضاء نماید و
در همان زمان  5نفر شروع کننده بازی را مشخص کند .مربی تیم  Aاولین نفری است که باید این کار را انجام دهد.

9. 3

مربیان ،کمک مربیان ،ذخیره ها ،بازیکنان محروم و اعضاء هیات همراه تنها کسانی هستند که مجاز به نشستن و حضور در
محوطه نیمکت تیم می باشند .در زمان بازی ،تمام ذخیره ها ،بازیکنان محروم ،بازیکنان و اعضاء هیات همراه باید روی نیمکت
بنشینند.

9.4

مربی و کمک مربی فقط در زمانی که توپ مرده و ساعت بازی متوقف شده است میتوانند برای دریافت اطالعات آماری به میز
منشی مراجعه نمایند.
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9. 5

مربی می تواند در حین بازی به روش مودبانه و فقط زمانی که توپ مرده است و ساعت بازی متوقف است برای دریافت اطالعات
با داوران ارتباط برقرار کند.

9.6

فقط مربی و یا کمک مربی و یا یکی از آنها مجاز میباشد در طول زمان بازی بایستد ،در صورتی که در داخل منطقه نیمکت
تیمش باقی بماند .این نکته قابل فهم میباشد که اگر مربی یا کمک مربی یک فرد ویلچری است ،این قانون شامل آنها نیز
میباشد .آنها می توانند به طور شفاهی با بازیکنان در خالل بازی صحبت کنند ،مشروط بر اینکه در منطقه نیمکت تیم خود باقی
بمانند .کمک مربی نمی تواند با داوران گفتگو کند.

9.9

اگر کمک مربی حضور داشته باشد نام او باید قبل از شروع بازی در جدول ثبت گردد (امضاء او نیاز نیست) .اگر به هر دلیلی
مربی قادر به ادامه وظایف و اختیاراتش نباشد ،کمک مربی بایستی تمام اختیارات و وظایف مربی را به عهده بگیرد.

9.2

وقتی که کاپیتان تیم زمین بازی را ترک میکند مربی باید شماره بازیکنی که به جای کاپیتان در زمین انجام وظیفه خواهد کرد
را به اطالع داور برساند.

9.7

اگر مربی حضور نداشته باشد یا قادر به ادامه دادن نباشد و کمک مربی نیز حضور نداشته باشد و یا نام کمک مربی در جدول ثبت
نشده باشد (یا قادر به ادامه دادن نباشد) کاپیتان به جای مربی انجام وظیفه مینماید .اگر کاپیتان زمین بازی را ترک نماید،
میتواند در ادامه به جای مربی انجام وظیفه نماید .اگر کاپیتان به دلیل دیسکالیفه شدن می بایست زمین را ترک یا اگر به دلیل
آسیب دیدگی قادر نباشد که به جای مربی انجام وظیفه نماید ،کاپیتان جایگزین به جای مربی انجام وظیفه خواهد کرد.

9.01

در تمامی وضعیت هایی که پرتاب کننده پرتاب آزاد در قانون مشخص نشده است مربی بایستی پرتاب کننده را معرفی نماید.
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قانون چهارم  -مقررات بازی
ماده  .2زمان بازی ،امتیاز مساوی و وقت اضافی
2.0

بازی  4کوارتر  01دقیقهای خواهد بود.

2.8

 81دقیقه قبل از شروع بازی برابر برنامه جزء زمان اینتروال تایم بازی میباشد.

2.3

زمان اینتروال تایم (استراحت) بین کوارتر اول و دوم (نیمه اول) و کوارتر سوم و چهارم (نیمه دوم) و قبل از شروع هر وقت اضافی
 8دقیقه میباشد.

2.4

زمان اینتروال تایم (استراحت) بازی بین دو نیمه  05دقیقه میباشد.

2.5

زمان اینتروال تایم بازی شروع میشود:

2.6



 81دقیقه قبل از شروع بازی برابر برنامه اعالم شده.



زمانی که بوق ساعت بازی خاتمه کوارتر را اعالم میکند.

زمان اینتروال تایم بازی خاتمه میپذیرد:



در شروع کوارتر اول ،زمانی که توپ در جامپبال از دستان سرداور رها میشود.
در شروع سایر کوارترها و وقت های اضافی ،زمانیکه توپ در اختیار بازیکن پرتاب کننده قرار میگیرد.

2. 9

اگر در خاتمه کوارتر چهارم امتیاز هر دو تیم برابر باشد ،بازی با هر تعداد وقت های اضافی  5دقیقه ای تا مشخص شدن برنده
بازی و جلوگیری از تساوی ،ادامه پیدا می کند.

2.2

اگر خطایی درست در لحظه قبل از بوق پایان بازی یا همزمان با آن اعالم شود ،پرتابهای آزاد تعلق گرفته بعد از خاتمه کوارتر
انجام میشود.
اگر پس از انجام پرتاب(های) آزاد نتیجه بازی مساوی شود و بایستی در وقت(های) اضافی دنبال شود ،تمامی خطاهایی که بعد
از پایان زمان بازی اتفاق افتاده است ،به عنوان خطاهای اتفاق افتاده در زمان اینتروال تایم (استراحت) محسوب میشود و در
نتیجه پرتابهای آزاد قبل از شروع وقت اضافی انجام خواهد شد.

ماده  .9شروع و خاتمه یک کوارتر ،وقت اضافی یا بازی
7.0

اولین کوارتر زمانی شروع میشود که توپ در جامپبال از دستان سرداور رها میشود.

7.8

کوارتر و وقتهای اضافی بعدی زمانی که توپ در اختیار بازیکن پرتاب کننده قرار میگیرد شروع میشود.
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7.3

بازی شروع نمیشود اگر یکی از تیمها  5بازیکن آماده برای بازی در داخل زمین ،نداشته باشد.

7.4

برای تمام بازیها اولین تیمی که در برنامه نام او اول آمده (تیم میزبان) بایستی نیمکت و حلقه خود را که در سمت چپ میز
منشی (رو به زمین بازی) قرار دارد ،انتخاب نماید.
بنابراین در صورت توافق ،هر 8تیم میتوانند نیمکت و یا حلقههای خود را تعویض نمایند.

7.5

قبل از کوارتر اول و سوم تیمها میتوانند در نیمه زمینی که حلقه حریف در آن قرار دارد خود را گرم کنند.

7.6

تیمها در نیمه دوم باید حلقههای خود را تعویض کنند.

7.9

در تمامی وقتهای اضافی تیمها بایستی به سمت همان حلقههایی که در کوارتر چهارم بازی میکردند ،به بازی ادامه دهند.

7.2

یک کوارتر ،وقت اضافی یا بازی خاتمه مییابد زمانی که ،بوق ساعت بازی در خاتمه کوارتر یا وقت اضافی به صدا در میآید.
زمانی که تخته بازی به چراغهای قرمز مربوطه به پایان بازی مجهز شده باشد ،این چراغها به بوق ساعت بازی ارجحیت دارند.

ماده  .01وضعیت توپ
01.0

توپ میتواند مرده یا زنده شود.

01.8

توپ زنده میشود زمانی که:


در جامپبال ،توپ از دستان سرداور رها شود.



در پرتاب آزاد ،توپ در اختیار پرتاب کننده قرار میگیرد.


01.3

در پرتاب به داخل ،توپ در اختیار بازیکن پرتاب کننده قرار میگیرد.

توپ مرده میشود زمانی که:


هر گلی در حین بازی یا پرتاب آزاد به ثمر برسد.



زمانی که توپ زنده است داور در سوت خود بدمد.



در پرتاب آزاد واضح است که توپ وارد سبد نخواهد شد و در ادامه آن:
 oپرتاب(های) آزاد دیگری وجود داشته باشد.
 oیک جریمه اضافی (پرتاب(های) آزاد یا مالکیت توپ) وجود داشته باشد.



بوق خاتمه زمان کوارتر یا وقت اضافی به صدا درآید.



زمانی که یک تیم کنترل توپ را در اختیار دارد ،بوق دستگاه  84ثانیه به صدا درآید.



زمانی که توپ برای شوت در هوا میباشد توسط هر کدام از بازیکنان لمس شود بعد از این که:
 oداور در سوت بدمد.
 oبوق خاتمه وقت بازی به صدا درآید.
 oبوق دستگاه  84ثانیه به صدا در آید.
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01.4

توپ مرده نمیشود و در صورت گل شدن مورد قبول خواهد بود ،زمانی که:





توپ برای شوت در هوا میباشد و:
 oداور در سوت خود میدمد.
 oبوق خاتمه زمان کوارتر یا وقت اضافی به صدا درآید.
 oبوق دستگاه  84ثانیه به صدا در میآید.
در پرتاب آزاد توپ در هوا میباشد و داور به دلیل هر نوع تخطی از مقررات بغیر از تخلف پرتاب کننده در سوت خود
میدمد.
توپ در کنترل بازیکن درحال شوت باشد ،و آن بازیکن شوت خود را با یک حرکت پیوسته ،که پیش از اعالم خطا شروع
شده است ،تمام کند و این خطا از هر کدام از بازیکنان حریف یا هر فردی که مجاز به نشستن روی نیمکت تیم حریف
باشد اعالم شود.
این مقررات قابل اجرا نبوده و گل قبول نمیباشد اگر:
 oبعد از اینکه داور در سوت خود میدمد ،یک عمل شوت جدیدی انجام شود.
 oطی یک حرکت پیوسته بازیکن در حال شوت ،بوق خاتمه زمان کوارتر یا وقت اضافی یا بوق دستگاه  84ثانیه به صدا
درآید.

ماده  .00بازیکن و داور به کجا تعلق دارند (محل قرار گرفتن)
00.0

بازیکن به محلی تعلق دارد که ویلچر او همان محل را لمس کرده باشد.

00.8

محل قرار گرفتن داور همان جایی است که با زمین تماس دارد .وقتی توپ با داور در تماس باشد مانند این است که توپ به
محلی که داور قرار دارد برخورد کرده است .وقتی داور به دلیل پریدن در هوا قرار دارد ،محل قرار گرفتنش جایی است که آخرین
تماس را با زمین آنجا داشته است.

ماده  .08جامپبال و مالکیت تناوبی
08 .0

تعریف جامپبال

 08.0.0یک جامپبال زمانی صورت میگیرد که داور توپ را در دایره مرکزی بین دو حریف در شروع کوارتر اول به باال میاندازد.
 08.0.8توپ مشترک زمانی اتفاق میافتد که یک یا چند بازیکن از دو تیم یک یا دو دستشان طوری روی توپ قرار داشته باشد که هیچ
کدام از آنها کنترل توپ را در اختیار نداشته باشند ،البته بدون خشونت.
08.8

روش جامپبال

 08.8.0هر بازیکنی که در جامپبال شرکت میکند باید ویلچر خود را در نیمه دایره سمت حلقه خود و نزدیک خط مرکزی و یک
چرخش نزدیک به خط مرکزی باشد.
 08.8.8بازیکنان هم تیمی نمیتوانند در اطراف دایره کنار هم قرار بگیرند ،اگر یکی از بازیکنان حریف بخواهد بین آنها قرار گیرد.
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 08.8.3سپس داور توپ را به صورت عمودی بین دو بازیکن حریف به باال میاندازد که جامپبال کنندگان بتوانند به آن برسند.
 08.8.4توپ بایستی پس از رسیدن به نقطه اوج توسط دست(های) حداقل یکی از جامپبال کنندگان زده شود.
 08.8.5هیچ کدام از جامپبال کنندگان نمیتوانند ،قبل از زده شدن قانونی توپ محل خود را ترک نمایند.
 08.8.6هیچ کدام از جامپبال کنندگان نمیتوانند ،تا زمانی که توپ به یکی از بازیکنان غیر از جامپبال کننده یا زمین برخورد نماید،
توپ را گرفته یا بیش از دو ضربه متوالی به آن بزنند.
 08.8.9اگر توپ حداقل توسط یکی از جامپبال کنندگان زده نشود ،بایستی جامپ بال دوباره اجراء شود.
 08.8.2هیچ کدام از اعضاء بدن و ویلچر بازیکنان غیر جامپ بال کننده ،نباید قبل از زده شدن قانونی توپ ،روی خط یا داخل دایره
مرکزی یا در فضای داخلی دایره مرکزی (استوانه) قرار گیرد.
هر گونه تخطی از مادههای  08.8.6 ، 08.8.5 ، 08.8.4 ، 08.8.0و  08.8.2تخلف محسوب میشود.
08 .7

وضعیت جامپ بال
یک وضعیت جامپ بال زمانی اتفاق میافتد که:



توپ مشترک اعالم شود.



توپ به خارج از زمین برود و داوران در اعالم رای با هم اختالف داشته باشند و یا در خصوص این که چه کسی آخرین
تماس را با توپ داشته است ،شک داشته باشند.



تخلف طرفین در تنها یا آخرین پرتاب آزاد ناموفق ،صورت گیرد.





زمانی که هیچ کدام از تیمها کنترل توپ را در اختیار ندارند ،توپ مرده شود.



بعد از حذف جرایم مساوی از هر دو تیم ،در ادامه جریمه خطای دیگری برای اجراء وجود نداشته باشد و هیچ کدام از
تیمها قبل از وقوع اولین خطا یا تخلف کنترل توپ را در اختیار نداشته باشند.


08.4

توپ زنده بین تخته و حلقه گیر کند و در ادامه:
 oمابین پرتابهای آزاد،
 oبعد از آخرین پرتاب آزاد که یک پرتاب به داخل از خط شروع مجدد در زمین حمله تیم بدنبال دارد.

شروع تمامی کوارتر ها به جز کوارتر اول و تمامی وقتهای اضافی.

تعریف مالکیت تناوبی

 08.4.0مالکیت تناوبی روشی است به جای جامپ بال که باعث زنده شدن توپ با پرتاب به داخل زمین اجراء میشود.
 08.4.8مالکیت تناوبی (نوبتی):


آغاز میشود زمانی که توپ در اختیار بازیکن پرتاب کننده قرار میگیرد.



خاتمه مییابد زمانی که:
o

توپ پس از پرتاب به داخل بازیکنی را لمس کند یا به طور قانونی توسط بازیکن لمس شود.
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o
o
08.5

پرتاب کننده توپ تخلف انجام دهد.
توپ زنده در زمان پرتاب به داخل بین تخته و حلقه گیر کند.

روش مالکیت تناوبی

 08.5.0در تمامی وضعیتهای جامپ بال تیمی که مالکیت تناوبی را در اختیار دارد باید توپ را برای پرتاب به داخل از نزدیکترین محل
وقوع جامپ بال در اختیار بگیرد.
 08.5.8تیمی که در جامپ بال شروع بازی کنترل توپ زنده را داخل زمین بازی بدست نمیآورد ،باید اولین مالکیت تناوبی بعدی را در
اختیارش گذاشت.
 08.5.3تیمی که در انتهای هر کوارتر و وقتهای اضافی مالکیت تناوبی را در اختیار دارد ،کوارتر و وقتهای اضافی بعدی را با پرتاب به
داخل از بیرون خط کناری در امتداد خط مرکزی و روبروی میز منشی آغاز می کند ،مگر اینکه جریمه دیگری یا پرتاب آزاد و
مالکیت برای اجراء وجود داشته باشد.
 08.5.4تیمی که مالکیت تناوبی را در اختیار دارد با فلش مالکیت تناوبی ،که به سمت حلقه حریف میباشد ،مشخص میشود .و به
محض خاتمه پذیرفتن مالکیت تناوبی باید جهت فلش مالکیت تناوبی سریعا" تعویض میشود.
 08.5.5انجام تخلف توسط تیم در زمان انجام پرتاب مالکیت تناوبی ،باعث از دست رفتن مالکیت تناوبی میشود .جهت فلش مالکیت
تناوبی باید سریعا تعویض شده و این به این معنی است که در صورت به وجود آمدن وضعیت جامپ بال بعدی باید مالکیت
تناوبی در اختیار تیم حریف قرار بگیرد .سپس بازی توسط تیم حریف با پرتاب توپ به داخل از محل اولیه تخلف ادامه خواهد
یافت.
 08.5.6خطا توسط هر کدام از تیمها:


قبل از شروع کوارتر یا هر وقت اضافی بغیر از کوارتر اول ،یا

 در زمان انجام پرتاب مالکیت تناوبی،
باعث از دست رفتن مالکیت تناوبی برای تیم پرتاب کننده نمیشود.

ماده  .07چگونه با توپ بازی میشود
07.0

تعریف
در زمان بازی ،توپ فقط با دست(ها) بازی میشود و میتواند با در نظر گرفتن محدودیتهای موجود در مقررات به صورت پاس،
پرتاب ،زدن ،غل دادن یا دریبل کردن در تمامی جهات باشد.

07.8

مقررات
هل دادن توپ به صورت عمدی توسط ویلچر یا مانع شدن توپ با هر قسمت از پا و مشت زدن تخلف محسوب می باشد.
بنابراین ،در صورت برخورد تصادفی توپ با ویلچر یا هر قسمت از پا تخلف محسوب نمیشود.
هرگونه تخطی از ماه  07.8تخلف محسوب میشود.
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ماده  .04کنترل توپ
تعریف

04.0

 04.0.0کنترل تیمی شروع می شود زمانی که بازیکن یک تیم کنترل توپ زنده را به دلیل نگه داشتن یا دریبل کردن در اختیار داشته
باشد.
 04.0 .8کنترل تیمی ادامه دارد زمانی که:


بازیکن آن تیم کنترل توپ زنده را در اختیار داشته باشد.



توپ بین بازیکنان هم تیمی پاس داده میشود.

 04.0.3کنترل تیمی خاتمه مییابد زمانی که:


تیم مقابل کنترل توپ را بدست بیاورد.



توپ بمیرد.



توپ از دست بازیکن برای شوت در حین بازی یا پرتاب آزاد رها شود.

 04.0.4بازیکنی که کنترل توپ را در اختیار دارد و یا اقدام برای بدست آوردن توپ میکند ،در موارد زیر متخلف خواهد بود:
 04.0.4.0لمس کردن زمین با هر قسمت از بدن به جز دست(ها) یا
 04.0.4.8ویلچر او از جلو و عقب (از زمین بلند) شود به گونهای که قسمتی از ویلچرش به جز چرخ(های) بزرگ و کوچک یا چرخ(های)
کوچک عقب ،با زمین در تماس باشد.

ماده  .05بازیکن در حال شوت
05 .0

تعریف

 05.0.0شوت برای گل یا پرتاب آزاد زمانی است که توپ در دست(های) بازیکن بوده و سپس به طرف حلقه حریف به هوا پرتاب
میکند.
والیبالی زدن زمانی است که توپ با دست(ها) به طرف حلقه حریف هدایت میشود.
والیبالی زدن یک شوت برای گل محسوب میشود.
 05.0.8عمل شوت:




آغاز می شود وقتی که بازیکن یک حرکت نرمال و پیوسته را شروع کرده و به قضاوت داور با پرتاب کردن توپ یا والیبالی
زدن به طرف حلقه حریف اقدام به کسب امتیاز نموده است.
خاتمه مییابد وقتی که توپ از دست(ها) بازیکن رها شود و شوت کامل میگردد( .به طوری که بازیکن حرکت
دست(های) خود را در امتداد حرکت مسیر با ویلچر ،بر روی زمین و در صورت ادامه تا زیر حلقه ادامه و تکمیل کند).
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بازیکنی که اقدام به کسب امتیاز نموده است ،ممکن است بازو(هایش) توسط حریف نگه داشته شود تا مانع کسب امتیاز شود که
این حالت نیز اقدام به شوت در نظر گرفته میشود .در این حالت الزم نیست که توپ از دست(های) بازیکن رها شود.
هنگامی که بازیکن در حالت شوت می باشد و بعداز اعالم خطا اقدام به پاس نماید ،آن بازیکن دیگر در حال شوت محسوب نمی
شود.
هیچ ارتباطی بین تعداد پوش زدن قانونی و عمل شوت وجود ندارد.
 05.0.3ادامه حرکت پیوسته در حال شوت:


شروع میشود زمانی که توپ در دست(های) بازیکن متوقف یا به حالت استراحت در بیاید و حرکت شوت که معموال" به
سمت باال میباشد ،شروع شود.



که شامل حرکت بازو(ها) و یا بدن و یا ویلچر بازیکن در حال اقدام به شوت نیز میباشد.



پایان مییابد زمانی که توپ از دست(های) بازیکن رها شود و حرکت رو به جلوی شوت کامل شده باشد (به طوری که
دست(های) بازیکن شوت کننده حر کت خود را به سمت زمین ،ویلچر یا اگر از زیر شانه است به سمت حلقه تکمیل
گرداند) یا یک عمل کامال" جدید شوت آغاز شود.

ماده  .06گل :زمان به ثمر رسیدن و ارزش آن
06.0

تعریف

 06.0.0گل زمانی به ثمر میرسد که یک توپ زنده از باال وارد سبد شود و در آن باقی مانده یا از آن عبور نماید.
 06.0.8زمانی توپی داخل سبد محسوب میشود ،که قسمت کوچکی از توپ داخل و پایینتر از سطح حلقه باشد.
06.8

قانون

 06.8.0ارزش یک گل به تیم حمله کننده واگذار می گردد ،با توجه به اینکه کدام توپ به شرح زیر وارد سبد شده است :


یک گل که از پرتاب آزاد به ثمر رسیده است  0 ،امتیاز.



یک گل که از منطقه دو امتیازی به ثمر رسیده است  8 ،امتیاز.



یک گل که از منطقه سه امتیازی به ثمر رسیده است 3 ،امتیاز.

نکته 8 :چرخ بزرگ باید در منطقه  3امتیازی باشد ،یعنی چرخهای کوچک ویلچر میتواند جلوتر از خط  3امتیازی یا بر روی
آن باشد.
 06.8.8اگر یک بازیکن به طور تصادفی به حلقه تیم خودی گل بزند ،این گل  8امتیاز محسوب شده و در جدول بازی به نام کاپیتان در
داخل زمین تیم حریف ثبت میگردد.
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 06.8.3اگر یک بازیکن عمدا" به حلقه تیم خودی گل بزند ،این عمل تخلف محسوب شده و گل قبول نخواهد بود.
 06.8.4اگر یک بازیکن باعث شود که توپ از زیر حلقه وارد حلقه شود ،این عمل تخلف خواهد بود.
 06.8.5اگر ساعت بازی  1/3ثانیه ( 3دهم ثانیه ) یا بیشتر را نشان دهد ،بازیکن میتواند پس از ریباند در آخرین پرتاب پنالتی یا پرتاب
از بیرون ،اقدام به شوت نماید .اما اگر  1/8یا  1/0ثانیه بر روی ساعت بازی نشان داده میشود ،تنها با والیبالی زدن توپ ،گل
قابل قبول میباشد.

ماده  .01پرتاب به داخل
01 .0

تعریف

 09.0.0پرتاب به داخل زمانی انجام میشود که بازیکن پرتاب کننده توپ را از بیرون به داخل زمین پاس دهد.
 01.8روش
 09.8.0داور باید توپ را در اختیار پرتاب کننده قرار دهد .او همچنین میتواند توپ را به صورت پاس زمینی یا پرتاب در اختیار بازیکن
قرار دهد به شرط آن که:


داور نباید بیش از  4متر با بازیکن پرتاب کننده فاصله داشته باشد.



بازیکن پرتاب کننده در محل درستی که توسط داور تعیین شده است قرار گرفته باشد.

 09.8.8بازیکن پرتاب کننده به داخل باید از نزدیکترین محلی که تخطی صورت گرفته و یا بازی توسط داور متوقف شده است ،به جز
پشت تخته ،پرتاب به داخل را انجام دهد.
 09.8.3در شروع تمامی کوارترها به جز کوارتر اول و تمام وقت های اضافی ،پرتاب به داخل باید از امتداد خط مرکزی و روبروی میز
منشی انجام شود.
بازیکن پرتاب کننده بایستی یکی از چرخهای ویلچر را در دو سمت خط مرکزی مقابل میز منشی قرار داده و میتواند توپ را به
هم تیمی خود در هر نقطهای از زمین پاس دهد.
 09.8.4زمانی که وقت بازی  8دقیقه آخر یا کمتر را در کوارتر چهارم و وقت اضافی نشان می دهد ،پس از اینکه تیمی که مالکیت توپ
را در زمین دفاعی در اختیار دارد ،تایم استراحت بگیرد ،مربی آن تیم این حق را دارد تا تصمیم بگیرد که پرتاب به داخل
برای شروع مجدد بازی از خط پرتاب به داخل در زمین جلو انجام شود یا در زمین عقب و نزدیک ترین مکان به جایی که
بازی در آنجا متوقف شده است.
 09.8.5در ادامه یک خطای شخصی توسط بازیکن تیمی که کنترل توپ را در اختیار دارد یا تیمی که باید بازی را آغاز نماید ،مرتکب
خطای شخصی شود ،بازی باید با پرتاب به داخل ،از نزدیکترین محلی که تخطی صورت گرفته است آغاز شود.
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 09.8.6در ادامه یک خطای فنی ،شروع مجدد بازی باید با پرتاب به داخل از نزدیک ترین محلی که در زمان اعالم خطای فنی توپ در
آنجا قرار داشته است ،انجام شود ،بجز در مواردی که در قانون ذکر شده باشد.
 09.8.9در ادامه یک خطای غیرورزشی یا دیسکالیفه ،شروع مجدد بازی باید با پرتاب به داخل از خط پرتاب به داخل در زمین حمله و
روبروی میز منشی انجام شود ،بجز در مواردی که در قانون ذکر شده باشد.
 09.8.2در جریان یک نزاع ،شروع مجدد بازی باید طبق ماده  37انجام شود.
 09.8.7هر زمانی که توپ در حین بازی یا پرتاب آزاد وارد سبد شود و گل مردود اعالم شود بازی باید با پرتاب به داخل از امتداد خط
پرتاب آزاد آغاز شود.
 09.8.01پس از به ثمر رسیدن گل و یا آخرین یا تنها پرتاب آزاد:




01.7

هر یک از بازیکنان تیمی که گل خورده است میتواند پرتاب را از هر نقطهای از پشت خط انتهایی انجام دهد .این مورد
زمانی که پس از به ثمر رسیدن گل در حین بازی و یا در آخرین یا تنها پرتاب آزاد که تایم استراحت گرفته شود یا به هر
دلیلی بازی قطع شود بعد از اینکه داور توپ را برای شروع مجدد در اختیار بازیکن پرتاب کننده قرار میدهد نیز قابل اجراء
خواهد بود.
بازیکن پرتاب کننده می تواند در پشت خط انتهایی به عقب یا در عرض حرکت نماید و توپ را پشت خط انتهایی به هم
تیمی خود پاس دهد ولی شمارش  5ثانیه را از زمانی که توپ در اختیار اولین پرتاب کننده قرار میگیرد ،آغاز خواهد شد.

مقررات

 09.3.0بازیکن پرتاب کننده نباید:


بیش از  5ثانیه توپ را برای رها کردن نگه دارد.



زمانی که توپ را در دست(ها) در اختیار دارد به سمت زمین بازی حرکت کند.



توپ بعد از رها شدن از دست(ها) برای پرتاب ،خارج از زمین را لمس نماید(.اوت به اوت)



توپ را در داخل زمین قبل از لمس سایر بازیکنان لمس نماید.



توپ را به طور مستقیم وارد حلقه نماید.



قبل از رها کردن توپ از مکانی که برای پرتاب به داخل مشخص شده است بیشتر از  0متر در پشت و امتداد خط به یک یا
هر دو جهت حرکت کند .با این وجود او مجاز میباشد تا جائیکه شرایط اجازه میدهد به عقب حرکت کند.

 09.3.8در هنگام پرتاب به داخل سایر بازیکن(ها):


نباید قبل از اینکه توپ رها شود و از روی خط اوت عبور کند هیچ یک از اعضاء بدن و ویلچر آنها بیرون یا روی خط اوت
قرار گیرد.



اگر فاصله هرگونه مانع با خط اوت در محل پرتاب کمتر از  8متر باشد ،باید حداقل  0متر از بازیکن پرتاب کننده فاصله
داشته باشد.
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 09.3.3زمانی که وقت بازی 8دقیقه یا کمتر را در کوارتر چهارم یا هر وقت اضافی نشان میدهد ،در اجرای پرتاب به داخل ،داور باید
با استفاده از عالمت ،خطی که گذشتن از آن غیرقانونی است را نشان دهد که این عالمت به عنوان اخطار می باشد.
اگر بازیکن مدافع:


برای مداخله در پرتاب به داخل ،با هر قسمت از بدن ،روی خط حرکت کند ،یا

 نزدیک تر از  0متر از بازیکن پرتاب کننده قرار بگیرد زمانی که فاصله ی پرتاب به داخل کمتر از  8متر باشد،
یک تخلف صورت گرفته و باید خطای فنی اعالم شود.
 09.3.4بازیکن مهاجم مجاز نمی باشد در زمان یک شروع مجدد ،تا قبل از در اختیار گذاشتن توپ به شروع کننده از پشت خط به
محدوده رنگی حریف وارد شود(.به ماده  86.0.0مراجعه شود).
هرگونه تخطی از ماده  01.7تخلف محسوب میشود.
 01.4جریمه
توپ برای شروع مجدد از همان محل در اختیار تیم حریف قرار میگیرد.

ماده  .02تایم استراحت
02.0

تعریف
تایم استراحت یک توقف بازی است که توسط مربی یا کمک مربی درخواست میشود.

02.8

مقررات

 02.8.0زمان هر تایم استراحت  0دقیقه میباشد.
 02.8.8یک تایم استراحت در فرصت تایم استراحت میتواند واگذار شود.
 02.8.3فرصت تایم استراحت آغاز میشود:


برای هر دو تیم ،زمانی که توپ بمیرد ،ساعت بازی متوقف شود و داور ارتباط خود را با منشی به اتمام برساند.



برای هر دو تیم ،زمانی که بعد از آخرین یا تنها پرتاب آزاد موفق ،توپ میمیرد.



برای تیم مدافعی که گل میخورد.

 02.8.4فرصت تایم استراحت خاتمه می یابد زمانی که توپ برای پرتاب به داخل و یا در اولین یا تنها پرتاب آزاد در اختیار بازیکن قرار
میگیرد.
 02.8.5هر تیم میتواند درخواست کند:
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 8تایم استراحت در نیمه اول.



 3تایم استراحت در نیمه دوم و حداکثر  8تایم استراحت در زمانیکه وقت بازی  8دقیقه آخر یا کمتر در کوارتر چهارم بازی
را نشان می دهد.



 0تایم استراحت برای هر وقت اضافی.

 02.8.6تایم استراحتهای استفاده نشده نمیتواند در نیمه بعد یا وقت اضافی بعدی مورد استفاده قرار گیرد.
 02.8.9تایم استراحت به تیمی واگذار میشود که مربی آن اول درخواست کرده باشد مگر اینکه تایم استراحت پس از به ثمر رسیدن گل
در حین بازی واگذار شود ،بدون اینکه تخطی اعالم شده باشد.
 02.8.2تایم استراحت زمانی که ساعت بازی پس از به ثمر رسیدن گل در  8دقیقه آخر یا کمتر به پایان کوارتر چهارم یا هر وقت اضافی
متوقف میشود ،برای تیمی که گل زده مجاز نمیباشد مگر اینکه داور بازی را متوقف نماید.
02.7

روش

 02.3.0فقط مربی یا کمک مربی اجازه درخواست تایم استراحت را دارند .او باید با منشی ارتباط چشمی برقرار کرده یا به سمت میز
منشی رفته و کامال" روشن و واضح با نشان دادن عالمت مخصوص تایم استراحت را درخواست نماید.
 02.3.8تایم استراحت درخواست شده میتواند کنسل شود فقط قبل از اینکه بوق منشی برای تایم استراحت به صدا درآید.
 02.3.3زمان تایم استراحت:


شروع میشود زمانی که داور در سوت خود میدمد و عالمت تایم استراحت را نشان میدهد.



پایان مییابد زمانی که داور در سوت خود میدمد و به تیمها اشاره میکند که به داخل زمین بازی بازگردند.

 02.3.4به محض اینکه فرصت واگذاری تایم استراحت به وجود آید ،منشی باید با به صدا درآورد بوق خود ،درخواست تایم استراحت را
به اطالع داوران برساند.
اگر تیمی که درخواست تایم استراحت کرده است گل بخورد ،وقت نگهدار باید سریعا" ساعت بازی را متوقف نماید و در سوت
خود بدمد.
 02.3.5در زمان تایم استراحت و در زمانهای اینتروال تایم بازی و قبل از شروع کوارتر دوم و چهارم و وقتهای اضافی ،بازیکنان
میتوانند زمین بازی را ترک کرده و در محدوده نیمکت خود حضور داشته باشند و افرادی که مجاز به حضور در نیمکت هستند،
میتوانند وارد زمین بازی شوند به شرطی که در محدوده نیمکت تیم خود باقی بمانند.
 02.3.6اگر یکی از تیمها بعد از اینکه توپ در اولین یا تنها پرتاب آزاد در اختیار پرتاب کننده قرار میگیرد درخواست تایم استراحت
نماید ،تایم استراحت باید واگذار شود اگر:


آخرین پرتاب آزاد موفق باشد و گل شود.
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آخرین پرتاب آزاد ،موفق نباشد ،پرتاب به داخل به همراه داشته باشد..



خطا بین پرتاب(های) آزاد اعالم شود ،در این حالت باید پرتابهای آزاد باقیمانده انجام شود و تایم استراحت باید قبل از
اینکه جریمه خطای جدید اعمال شود واگذار شود .بجز در مواردی که در قانون ذکر شده باشد.



خطا بعد از آخرین پرتاب آزاد و قبل از زنده شدن توپ اعالم شود ،در این حالت باید تایم استراحت قبل از اینکه جریمه
خطای جدید اجراء شود واگذار خواهد شد.



تخلف بعد از آخرین پرتاب آزاد و قبل از زنده شدن توپ اعالم شود ،در این حالت باید تایم استراحت قبل از اینکه پرتاب به
داخل اجراء شود واگذار گردد.

در زمانی که چند سری متوالی پرتاب های آزاد و یا مالکیت توپ در نتیجه جریمه یک یا چند خطا وجود داشته باشد باید هر
سری به طور جداگانه اعمال گردد.

ماده  .09تعویض
09.0

تعریف
تعویض توقفی در بازی است که توسط بازیکن ذخیره یا تعویض شونده برای ورود به بازی درخواست میشود.

09.8

مقررات

 07.8.0یک تیم میتواند در فرصت تعویض بازیکن(های) خود را تعویض نماید.
 07.8.8فرصت تعویض آغاز میشود زمانی که:


برای هر دو تیم ،زمانی که توپ بمیرد ،ساعت بازی متوقف شود و داور ارتباط خود را با منشی به اتمام برساند.



برای هر دو تیم زمانی که بعد از آخرین یا تنها پرتاب آزاد موفق توپ بمیرد.



برای تیمی که گل میخورد ،در  8دقیقه آخر یا کمتر از  8دقیقه به پایان کوارتر چهارم یا هر وقت اضافی.

 07.8.3فرصت تعویض خاتمه مییابد زمانی که توپ برای پرتاب به داخل و یا در اولین پرتاب آزاد در اختیار بازیکن قرار میگیرد.
 07.8.4بازیکنی که ذخیره میشود و ذخیرهای که بازیکن میشود مجاز نمیباشد بالفاصله از زمین بیرون رفته و یا به زمین بازی برگردد
تا این که توپ دوباره بمیرد و یا حداقل یک فاز بازی سپری شود مگر اینکه:



نفرات تیم به کمتر از  5نفر کاهش پیدا کند.
بازیکنی که باید پرتاب پ نالتی انجام دهد یا برای تصحیح اشتباه ،بعد از اینکه به طور قانونی تعویض شده و به نیمکت رفته
است.

 07.8.5تعویض برای تیمی که در  8دقیقه آخر کوارتر چهارم یا هر وقت اضافی که ساعت بازی پس از به ثمر رسیدن گل متوقف شده
است مجاز نمیباشد مگر اینکه داور بازی را متوقف نماید.
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09.7

روش

 07.3.0فقط بازیکن ذخیره حق درخواست تعویض را دارد .او (نه مربی و نه کمک مربی) باید به میز منشی مراجعه کند و به طور واضح
درخواست تعویض کرده و عالمت مربوط به تعویض را با دستهایش نشان داده و یا در محلی که برای تعویض است بایستد و باید
برای بازی کردن آماده باشد.
 07.3.8تعویض درخواست شده میتواند کنسل شود ،فقط قبل از اینکه بوق منشی برای تعویض به صدا درآید.
 07.3.3به محض اینکه فرصت انجام تعویض به وجود آید منشی باید بوق خود را به صدا درآورد تا درخواست تعویض را به اطالع داوران
برساند.
 07.3.4بازیکن ذخیره باید در خارج از زمین باقی مانده تا اینکه داور در سوت خود بدمد و عالمت تعویض را نشان داده و با اشاره به او
اجازه ورود به زمین را بدهد.
 07.3.5بازیکنی که از زمین تعویض میشود میتواند بدون معرفی به منشی یا داور زمین را ترک کرده و مستقیما" به نیمکت تیم خود
برود.
 07.3.6عمل تعویض باید هر چه سریعتر انجام و کامل شود .بازیکنی که پنجمین خطای خود را انجام داده یا از بازی اخراج شده است
بایستی سریعا" (بیشتر از  31ثانیه طول نکشد) تعویض شود .اگر به قضاوت داور تاخیر غیر ضروری وجود داشته باشد یک تایم
استراحت باید برای تیم فوق اعالم شود .اگر تیم تایم استراحت نداشته باشد ،یک خطای فنی به علت تاخیر در بازی میتواند
برای مربی تیم اعالم شود که به صورت  Bدر جدول ثبت خواهد شد.
 07.3.9اگر تعویض در زمان تایم استراحت یا در زمان اینتروال تایم به جز زمان اینتروال تایم بین دو نیمه درخواست شود ،بازیکن ذخیره
باید قبل از ورود به زمین خود را به منشی معرفی نماید.
 07.3.2بازیکنی که پرتاب آزاد در اختیار دارد بایستی تعویض شود اگر او:



آسیبدیده باشد.
پنج خطای خود را انجام داده باشد.

 دیسکالیفه یا اخراج شده باشد.
که در این صورت پرتاب(ها) آزاد بایستی توسط بازیکن جایگزین انجام شود که این بازیکن تا سپری شدن حداقل یک فاز بازی،
بعد از کار کردن ساعت بازی مجاز به تعویض نخواهد بود.
 07.3.7اگر یکی از تیمها بعد از اینکه توپ در اولین یا تنها پرتاب آزاد در اختیار پرتاب کننده قرار میگیرد ،درخواست تعویض نمایند
تعویض بایستی انجام شود اگر:


آخرین پرتاب آزاد موفق باشد.



آخرین پرتاب آزاد ،موفق نباشد ،پرتاب به داخل به همراه داشته باشد..
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خطا بین پرتابهای آزاد اعالم شود ،در این حالت پرتابهای آزاد باقیمانده انجام خواهد شد و تعویض قبل از اینکه جریمه
خطای جدید اعمال شود واگذار خواهد شد .بجز در مواردی که در قانون ذکر شده باشد.
خطا بعد از آخرین پرتاب آزاد و قبل از زنده شدن توپ اعالم شود ،در این حالت باید تعویض قبل از اینکه جریمه خطای
جدید واگذار شود ،انجام شود.

 تخلف بعد از آخرین پرتاب آزاد و قبل از زنده شدن توپ اعالم شود ،در این حالت تعویض قبل از اینکه پرتاب به داخل
واگذار شود ،انجام خواهد شد.
در زمانی که چند سری متوالی پرتابهای آزاد و یا مالکیت توپ در نتیجه جریمه  0یا چند خطا وجود داشته باشد ،هر سری به
طور جداگانه اعمال میگردد.
 07.3.01به محض اینکه یک تعویض کامل شد (بازیکن توسط داور به داخل زمین بازی فراخوانده شد)،کمک منشی (به ماده 42.5
مراجعه شود) بایستی تایید کند که جمع امتیازات تیم درخواست کننده تعویض از حد قانونی فراتر نرفته است (به ماده 50.8
مراجعه شود).اگر او تایید نماید که از محدودیت  04امتیاز بیشتر شده است،باید به منشی اعالم نماید ،اگر تیم مدافع در حال
حمله باشد ،پس از سپری شدن یک فاز بازی و یا اگر همان تیم متخلف ،مالک توپ باشد باید سریعا" داوران را با به صدا در
آوردن بوق خود مطلع سازد.

ماده  .81باخت جریمه
81.0

مقررات
یک تیم باخت جریمه دریافت میکند اگر:



81.8

تا  05دقیقه بعد از زمان شروع بازی طبق برنامه با  5بازیکن آماده برای بازی و حداکثر امتیاز  04طبق قانون در زمین
حضور نداشته باشند.



اعمال و رفتار تیم مانع از ادامه بازی شود.



بعد از درخواست سرداور از ادامه بازی امتناع ورزند.

جریمه

 81.8.0بازی با نتیجه  81بر صفر به حریف واگذار میگردد ،عالوه بر این تیمی که باخت جریمه میگیرد در جدول ردهبندی صفر امتیاز
میگیرد.
 81.8.8در 8بازی (رفت و برگشت) و بازیهای حذفی  8از  ،3تیمی که در یکی از بازیهای اول ،دوم و سوم باخت جریمه بگیرد در
مجموع بازنده خواهد بود .این قانون در بازیهای حذفی  5از  9قابل اجراء نخواهد بود.
 81.8.8اگر در یک تورنمنت تیمی برای دومین بار ،باخت جریمه دریافت نماید ،بایستی از تورنمنت اخراج شود و نتایج بازیهای انجام
شده توسط آن تیم فاقد اعتبار میباشد.

Page 35 of 081

 0دسامبر 8102

قوانین و مقررات داوری بسکتبال با ویلچر8102

ماده  .80باخت غفلت
80.0

مقررات
یک تیم باخت غفلت میگیرد ،اگر تعداد بازیکنان آماده آن تیم برای بازی در زمین بازی به کمتر از  8نفر برسد.

80 .8

جریمه

 80.8.0اگر تیمی که باخت غفلت میگیرد امتیاز پایینتر داشته باشد همان نتیجه قابل قبول خواهد بود ولی چنانچه از نظر امتیاز باالتر
باشد ،بازی با نتیجه  8بر صفر برای تیم مقابل ثبت خواهد شد .تیم بازنده باید یک امتیاز در جدول ردهبندی دریافت کند.
 80.8.8برای  8بازی (رفت و برگشت) تیمی که در بازی اول یا دوم باخت غفلت بگیرد در مجموع بازنده خواهد بود.
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قانون پنجم  -تخلفها
ماده  .88تخلفها
88.0

تعریف
تخلف یکی تخطی از قانون میباشد.

88.8

جریمه
توپ برای پرتاب به داخل از بیرون زمین و نزدیکترین محل که تخطی صورت گرفته ،به جز پشت تخته در اختیار تیم حریف
قرار میگیرد .مگر اینکه در قانون غیر از این ذکر شده باشد.

ماده  .87بازیکن خارج از زمین و توپ خارج از زمین
87.0

تعریف

 83.0.0یک بازیکن خارج از زمین است زمانی که قسمتی از اعضاء بدن یا ویلچر او با بیرون از زمین یا هر شیء که روی خط اوت یا
خارج یا باالی زمین باشد ،تماس پیدا کند.
 83.0.8توپ خارج از زمین محسوب میشود زمانی که لمس میکند:


بازیکن ،ویلچر یا هر شخص دیگری که خارج از زمین باشد.



بیرون زمین یا هر شیء که روی خط اوت ،خارج یا باالی زمین باشد.


87 .8

پایه نگهدارنده تخته ،پشت تخته یا هر شیء که در باالی زمین بازی قرار دارد.

مقررات

 83.8.0بازیکنی که آخرین تماس را با توپ قبل از رفتن به بیرون از زمین داشته باشد مسئول تخلف خواهد بود .حتی اگر بعد از آن
توپ با اشیاء دیگری هم تماس پیدا کرده باشد.
 83.8.8اگر توپ به علت تماس با بازیکنی که در روی خط اوت یا در بیرون از زمین قرار دارد به اوت برود ،بازیکنی که در بیرون از زمین
بوده مسئول این تخلف خواهد بود.
 83.8.3اگر بازیکن(های) دو تیم در حین وضعیت توپ مشترک به زمین دفاعی خود یا به بیرون از زمین برود ،وضعیت جامپبال اتفاق
میافتد.
 83.8.4اگر بازیکن عمدا" توپ را به حری ف بزند و سپس توپ به اوت برود ،توپ باید به حریف واگذار شود ،گرچه آخرین تماس با بازیکن
آن تیم بوده باشد.
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ماده  .84دریبل کردن
84.0

تعریف

 84.0.0دریبل حرکت توپ زنده توسط بازیکنی که کنترل آن را در اختیار دارد میباشد به طوری که توپ را پرتاب کرده ،ضربه زده ،غل
میدهد و یا توپ را به زمین بزند.
 84.0.8دریبل شروع میشود زمانی که بازیکنی کنترل توپ زنده را در زمین بازی بدست آورده:


همزمان چرخهای بزرگ ویلچر خود را پوش زده و توپ را هم دریبل میکند  ،یا

 84.0.3به چرخهای بزرگ خود یک یا دو پوش میزند در حالی که توپ در بغل او بدون حرکت است ،بین دو زانو قرار نمیگیرد ،یا اینکه
در دستش باشد و سپس توپ را دریبل نماید .بازیکن میتواند این ترتیب را هر چند بار که میخواهد تکرار نماید ،یا


هر دو ترتیب را یکی در میان استفاده نماید ،یا



پرتاب کند ،ضربه بزند ،غل بدهد ،بر روی زمین دریبل کند یا عمدا" به تخته پرتاب کند و قبل از تماس با بازیکن دیگری
آن را لمس نماید.

 84.0.4زمانی که بازیکن به طور تصادفی کنترل توپ زنده را در زمین از دست میدهد و دوباره کنترل آن را بدست میآورد این حرکت
فامبل نامیده میشود.
 84.0.5موارد زیر دریبل محسوب نمیشود:


شوت کردن پی در پی برای گل زدن.



فامبل در شروع یا خاتمه دریبل.



تالش برای بدست آوردن کنترل توپ به وسیله زدن توپ در مجاورت بازیکنان دیگر.



ضربه زدن به توپ زمانی که در کنترل بازیکن دیگری میباشد.



منحرف کردن پاس و به دست آوردن کنترل توپ.




دست به دست کردن یک یا دو دست توپ و اجازه مکث دادن به آن قبل از اینکه با زمین برخورد کند ،به شرطی که
مرتکب تخلف تراولینگ نشود.
توپ را به تخته بزند و دوباره کنترل توپ را به دست آورد.

ماده  .85تراولینگ (سه پوش)
85.0

تعریف

 85.0.0بازیکن میتواند با توپ زنده در زمین به هر سمت که بخواهد حرکت کند با در نظر گرفتن محدودیتهای زیر:


تعداد پوش زدنها نباید بیشتر از  8تا باشد زمانی که توپ را در اختیار دارد.



هر حرکت پیوت باید قسمتی از دریبل محسوب شود ،که محدود شده است به  8بار پوش زدن ،بدون دریبل زدن توپ.

 85.0.8ترمز کردن چرخ در حرکت جلو یا عقب با دست(ها) جزء پوش زدن محسوب نمیشود.
 85.8هرگونه تخطی از این ماده تخلف محسوب میشود.
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ماده  .86سه ثانیه
 86.0مقررات
 86.0.0بازیکن نمیتواند در منطقه محدوده حریف بیشتر از  3ثانیه پی در پی باقی بماند ،زمانی که تیم او در زمین کنترل توپ زنده را
در اختیار دارد و ساعت بازی کار میکند.
 86.0.8باید به بازیکن اجازه داده شود زمانی که :




در حال اقدام برای ترک کردن از منطقه محدوده میباشد.
در منطقه محدوده است در حالی که او یا هم تیمی او در حالت شوت کردن میباشد و توپ از دست بازیکن رها شده یا در
حال رها شدن از دست(های) او میباشد.
در حال دریبل زدن برای شوت کردن در منطقه محدوده ،زمانی که کمتر از  3ثانیه در آنجا باشد.

 86.0.3برای اینکه بازیکن خارج از منطقه محدوده باشد ،باید بازیکن همه چرخهای ویلچرش و چرخ(های) کوچک عقب کامال" خارج از
منطقه محدوده باشد.

ماده  .81دفاع نزدیک از بازیکن
81.0

تعریف
دفاع نزدیک زمانی است که حریف در وضعیت دفاع فعال در فاصله ای که بیشتر از  0متر نباشد ،بر روی بازیکنی که توپ زنده را
در داخل زمین در اختیار دارد ،انجام میدهد.

81.8

مقررات
بازیکنی که دفاع نزدیک میشود بایستی در مدت  5ثانیه توپ را پاس ،شوت یا دریبل کند.

ماده  .82هشت ثانیه
82 .0

مقررات

 82.0.0هر زمانی که:


بازیکنی در زمین دفاعی خود کنترل توپ زنده را به دست میآورد ،یا

 در پرتاب به داخل ،توپ لمس کند یا به طور قانونی توسط بازیکنی در زمین دفاعی لمس شود و تیمی که پرتاب را انجام
داده است بازیکنش همچنان کنترل توپ را در زمین دفاعی خود در اختیار داشته باشد،
آن تیم باید توپ را در مدت  2ثانیه به زمین حمله خود ببرد.
 82.0.8یک تیم توپ را به زمین حمله میبرد زمانی که:


توپی که در اختیار هیچ بازیکنی نمیباشد زمین حمله را لمس نماید.



توپ بازیکنی را لمس کند یا به طور قانونی توسط بازیکن مهاجمی لمس شود که همه چرخهای ویلچر او و چرخ(های)
کوچکش در زمین حمله میباشد.
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توپ بازیکنی را لمس کند یا به طور قانونی لمس شود به وسیله بازیکن مدافعی که قسمتی از ویلچر او در تماس با زمین
دفاعی خود میباشد.
توپ داوری را لمس کند که قسمتی از بدنش در تماس با زمین حمله متعلق به تیمی که کنترل توپ را در اختیار دارد
میباشد.
در هنگام دریبل از زمین دفاعی به زمین حمله ،بازیکن دریبل کننده و توپ و تمامی چرخهای ویلچرش و چرخ(های)
کوچک عقب در تماس با زمین ،کامال در برخورد با زمین حمله باشند.
بازیکن دریبل کننده و تمامی چرخهای ویلچرش و چرخ(های) کوچک عقب کامال با زمین حمله تماس داشتند که:
 oاجازه دارد توپ را با یک یا دو دستش نگه دارد
 oتوپ را در بغلش بگذارد( .روی دو پا)

 82.0.3ادامه  2ثانیه باید محاسبه شود زمانی که پرتاب به داخل در زمین دفاعی به تیمی که قبال" کنترل توپ را در اختیار داشته است؛
و موارد زیر اتفاق بی افتد:


توپ به خارج از زمین رفته است.



بازیکن همان تیم آسیب ببیند.



خطای فنی از آن تیم اعالم شود.



وضعیت جامپبال به وجود آید.



خطای طرفین اعالم شود.



جریمههای مساوی هر دو تیم حذف شود.

 82.0.4ادامه  2ثانیه محاسبه خواهد شد ،زمانی که بازیکن در زمین دفاعی کنترل توپ را در اختیار دارد و به طور عمدی توپ را به
حریف در زمین حمله پرتاب میکند یا میزند تا به زمین دفاعی برگردد.

ماده  84 .89ثانیه
89.0

مقررات

 87.0.0هر زمانی که:


بازیکنی که کنترل توپ زنده را در داخل زمین بازی بدست میآورد،



در پرتاب به داخل ،توپ در داخل زمین بازیکنی را لمس کند یا به طور قانونی توسط بازیکنی لمس شود و تیمی که پرتاب
را انجام داده است همچنان کنترل توپ را در اختیار داشته باشد .آن تیم باید در مدت  84ثانیه اقدام به شوت نماید.

برای اینکه شوت در مدت  84ثانیه به طور قانونی انجام شود:



توپ باید قبل از اینکه بوق  84ثانیه به صدا درآید از دست(های) بازیکن رها شود و
بعد از رها شدن توپ از دست(های) بازیکن ،توپ باید به حلقه برخورد کند یا وارد سبد شود.

 87.0.8زمانی که نزدیک به خاتمه زمان  84ثانیه اقدام به شوت میشود و در حالیکه توپ در هوا میباشد ،بوق  84ثانیه به صدا در
میآید:
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اگر توپ وارد سبد شود ،تخلفی صورت نگرفته باید از بوق صرفنظر شود و گل قبول خواهد بود.



اگر توپ به حلقه برخورد کند اما وارد سبد نشود ،تخلفی صورت نگرفته است ،بایستی از بوق صرفنظر کرد و بازی ادامه پیدا
کند.



اگر توپ به حلقه برخورد نکند ،تخلف صورت گرفته است به هر حال اگر تیم حریف سریع و به طور واضع کنترل توپ را به
دست بیاورد ،باید از بوق صرفنظر کرد و بازی ادامه پیدا کند.

زمانی که باالی تخته بازی به چراغ های زرد تجهیز شده باشد ،این چراغها به بوق  84ثانیه ارجحیت خواهد داشت.
89.8

روش

 84 87.8.0ثانیه باید بازگردانده شود به  84ثانیه زمانی که بازی توسط یکی از داوران متوقف شده باشد:


برای خطا یا تخلف (نه برای بیرون رفتن توپ) توسط تیمی که کنترل توپ را در اختیار ندارد،



برای هر دلیل قانونی توسط تیمی که کنترل توپ را در اختیار ندارد،



برای به هر دلیل قانونی که به هیچ کدام از تیمها ربطی نداشته باشد،

در این حالت مالکیت توپ باید به همان تیمی که قبال کنترل توپ را در اختیار داشته واگذار می شود ،سپس اگر پرتاب به داخل
آن تیم:



در زمین دفاعی اجرا شود ،دستگاه  84ثانیه به  84ثانیه جدید برمیگردد.
در زمین حمله انجام شود ،دستگاه  84ثانیه باید به روش زیر تنظیم گردد:
 oاگر  04ثانیه یا بیشتر در زمان توقف بازی بر روی دستگاه  84ثانیه نشان داده شود ،دستگاه  84ثانیه به همان صورت
باقی خواهد ماند و از همان زمانی که متوقف شده است ادامه خواهد یافت.
 oاگر  03ثانیه یا کمتر در زمان توقف بازی به روی دستگاه  84ثانیه نشان داده شود ،دستگاه  84ثانیه باید به 04
ثانیه برگردانده شود.

به هر حال اگر بازی متوقف شود به وسیله داور برای هر دلیل قانونی که به هیچ یک از تیم ها ارتباطی ندارد و به قضاوت داور
تیم حریف را در وضعیت نامطلوبی قرار می دهد ،دستگاه  84ثانیه باید از همان زمانی که متوقف شده است ،ادامه پیدا کند.
 87.8.8اگر توقف بازی بوسیله داور ،به دلیل خطا یا تخلف تیم کنترل کننده توپ باشد (شامل به اوت رفتن توپ هم می باشد)،
پرتاب به داخل به تیم حریف واگذار شده ،و باید  84ثانیه جدید واگذار شود.
همچنین دستگاه  84ثانیه باید با  84ثانیه جدید شروع به کار کند ،اگر در مالکیت تناوبی به تیم مهاجم جدید یک پرتاب به
داخل واگذار شود.
سپس اگر پرتاب به داخل توسط آن تیم:


در زمین دفاعی به اجراء گذاشته شود ،دستگاه  84ثانیه باید از  84ثانیه جدید شروع به کار کند.



در زمین حمله به اجراء گذاشته شود ،دستگاه  84ثانیه باید از  04ثانیه شروع به کار کند.

Page 40 of 081

 0دسامبر 8102

قوانین و مقررات داوری بسکتبال با ویلچر8102
 87.8.3هر زمانی که برای اعالم خطای فنی بازی توسط داور برای تیمی که کنترل توپ را در اختیار دارد متوقف شود ،بازی باید با یک
پرتاب به داخل از نزدیکترین محلی که بازی متوقف شده است به جریان گذاشته شود 84 .ثانیه نباید از سرگیری شود و ادامه
پیدا می کند از جایی که متوقف شده است.
 87.8.4زمانی که وقت بازی  8دقیقه یا کمتر را در کوارتر چهارم و وقت اضافی نشان میدهد ،پس از اینکه تیمی مالکیت توپ را در
زمین دفاعی دارد و تایم استراحت می گیرد  ،مربی آن تیم این حق را دارد تا تصمیم بگیرد پرتاب به داخل برای شروع مجدد
بازی از خط پرتاب به داخل در زمین حمله انجام شود یا در زمین دفاعی و نزدیک ترین مکان به جایی که بازی در آنجا
متوقف شده است.
پس از تایم استراحت ،پرتاب به داخل باید به روش زیر اجراء شود :


اگر پرتاب به داخل در نتیجه رفتن توپ به اوت باشد و این پرتاب به داخل :
 در زمین دفاعی تیم باشد ،دستگاه  84ثانیه باید از زمانی که متوقف شده ،شروع به کار نماید. در زمین حمله تیم باشد ،اگر دستگاه  84ثانیه  03ثانیه یا کمتر بر روی دستگاه  84ثانیه نشان داده می شود،باید از زمانی که متوقف شده ادامه یابد .اگر دستگاه  84ثانیه  04ثانیه یا بیشتر را نشان میدهد ،باید از  04ثانیه
شروع به کار کند.



اگر پرتاب به داخل در نتیجه یک خطا یا تخلف (بجز تخلف رفتن توپ به اوت) باشد و این پرتاب به داخل در زمین :
 دفاعی تیم باشد ،دستگاه  84ثانیه باید با  84ثانیه جدید شروع به کار کند. -حمله تیم باشد ،دستگاه  84ثانیه باید از  04ثانیه شروع به کار کند.



اگر تایم استراحت گرفته شده توسط تیمی باشد که یک مالکیت جدید را به دست آورده است ،و اگر آن در زمین :
 دفاعی تیم باشد ،دستگاه  84ثانیه باید از  84ثانیه جدید شروع به کار کند. -حمله تیم باشد ،دستگاه  84ثانیه باید از  04ثانیه شروع به کار کند.

 87.8.5هرگاه به تیمی یک پرتاب به داخل از خط پرتاب به داخل در زمین حمله تیم به عنوان جریمه خطای غیر ورزشی یا
دیسکالیفه واگذار گردد ،دستگاه  84ثانیه باید از  04ثانیه شروع به کار کند.
 87.8.6بعد از تماس توپ با حلقه تیم مهاجم 84 ،ثانیه باید بازگردانده شود به :



 84ثانیه ،اگر تیم حریف کنترل توپ را بدست بیاورد.
 04ثانیه ،اگر همان تیمی که قبل از برخورد توپ با حلقه کنترل توپ را در اختیار داشته است ،کنترل مجدد توپ را بدست
بیاورد.
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 87.8.9اگر زمانی که یکی از تیم ها کنترل توپ را در اختیار دارد یا هیچکدام از تیم ها کنترل توپ را در اختیار ندارند ،بوق دستگاه 84
ثانیه به اشتباه به صدا درآید بایستی از بوق صرفنظر شود و بازی ادامه پیدا کند.
به هر حال اگر به قضاوت داور ،تیمی که کنترل توپ را در اختیار دارد در وضعیت نامطلوبی قرار گیرد ،بایستی بازی متوقف شود،
دستگاه  84ثانیه تصحیح شده و مالکیت توپ مجددا" به همان تیم واگذار شود.

ماده  .71برگشت توپ به زمین دفاعی
71.0

تعریف

 31.0.0تیمی کنترل توپ زنده را در زمین حمله دارد زمانی که :



بازیکنی از آن تیم لمس کند زمین حمله را با تمامی ویلچرش ،هنگامی که بگیرد ،به دست آورد یا دریبل بزند با توپ در
زمین حمله ،یا
توپ برای پاس بین بازیکنان آن تیم در زمین حمله باشد.

 31.0.8تیمی که کنترل توپ زنده را در زمین حمله دارد ،باعث برگشت غیرقانونی توپ به زمین دفاعی میشود اگر یک بازیکنی از آن
تیم آخرین تماس با توپ را در زمین حمله داشته باشد و اولین تماس با توپ در زمین دفاعی به وسیله بازیکنی از همان تیم
باشد :


قسمتی از ویلچرش یا دست(های) او در برخورد با زمین دفاعی باشد ،یا



بعد از تماس توپ با زمین دفاعی همان تیم باشد.

این محدودیت ها در تمامی وضعیتها در زمین حمله اعمال خواهد شد ،پرتاب به داخل را هم شامل میشود .به هر حال اگر
بازیکنی توپ حریف خود را در حین پاس دادن در نزدیکی خط وسط زمین بزند ،کنترل توپ را بدست آورد و دستهایش بر
چرخهایش نباشد و به همراه توپ نتواند حرکت خود را قبل از اینکه به زمین دفاعی برگشت داده شود متوقف کند ،اعمال
نخواهد شد.
71.8

مقررات
تیمی که کنترل توپ زنده را در زمین حمله در اختیار دارد نباید باعث برگشت غیر قانونی توپ به زمین دفاعی خود شود.

71.7

جریمه

 31.3.0توپ برای پرتاب به داخل به تیم حریف در زمین حمله آن تیم در نزدیکترین محل که تخطی صورت گرفته و به جز پشت تخته،
واگذار میشود.
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ماده  .70لیفتینگ (بلند شدن)
70.0

تعریف  -لیفتینگ

 30.0.0عمل بلند کردن باسن ها و باال بردن آنها توسط بازیکن برای کسب برتری ناعادالنه توسط او به طوری که هر دو طرف باسن با
سطح نشیمنگاه یا تشک ویلچر تماس نداشته باشد.
بازیکن نباید از روی ویلچرش برای شوت کرد ن ،ریباند و پاس دادن توپ یا اقدام برای بریدن (بالک کردن) شوت یا پاس حریف
یا اقدام برای پاس مطمئن به هم تیمی خود بلند شود یا تالش برای زدن توپ در جامپ بال آغازین کوارتر اول نماید.
 30.0.8بازیکن نباید زمانی که هر دو دستش از روی چرخهای بزرگ رها شده است ،باعث شود تمامی قسمتهای ویلچرش از روی زمین
بلند شود( .پریدن)
70.8

جریمه

 30.8.0خطای فنی برای فرد خاطی اعالم خواهد شد.
 0پرتاب آزاد باید به حریف واگذار شود ،در ادامه پرتاب به داخل به اجرا گذاشته می شود توسط تیمی که قبل از اعالم خطای فنی
کنترل توپ را در اختیار داشته است ،از نزدیک ترین محلی که در آن زمان بازی متوقف شده است.اگر هیچ تیمی کنترل توپ را در
اختیار نداشته بوده باشد ،یک موقعیت توپ مشترک بوجود می آید.
جز اینکه لیفتینگ در نتیجه یک اقدام برای بالک کردن شوت ،بر روی بازیکن در حال شوت انجام شود.
 30.8.8اگر لیفتینگ در نتیجه یک اقدام بالک شوت برای بازیکن در حال شوت باشد ،یک خطای فنی برای بازیکن خاطی اعالم و باید به
بازیکن در حال شوت تعدادی پرتاب(های) آزاد واگذار شود در ادامه ی :


اگر پرتاب با موفقیت انجام شود ،آن گل مورد قبول میباشد 0 ،پرتاب آزاد به او داده میشود.



اگر پرتاب از منطقه  8امتیازی انجام شود و موفق نباشد 8 ،پرتاب آزاد به او داده می شود.



اگر پرتاب از منطقه  3امتیازی انجام شود و موفق نباشد 3 ،پرتاب آزاد به او داده می شود.

 اگر لیفتینگ رخ دهد ،یا درست قبل از ،به صدا درآمدن بوق خاتمه بازی برای پایان کوارتر  /وقتهای اضافی ،یا درست قبل از
به صدا درآمدن بوق  84ثانیه ،هنگامی که توپ هنوز در دست(های) بازیکن باشد و بر روی او خطا اتفاق بیافتد و پرتابش گل
شود ،آن گل قابل قبول نخواهد بود 8 .یا  3پرتاب آزاد به او تعلق خواهد گرفت.
در هر یک از چهار مورد باال ،بازی توسط پرتاب کننده و بوسیله تیمی که کنترل توپ را برعهده داشته است و یا اینکه توپ را شوت
کرده بوده ،از نزدیک ترین محلی که در آن زمان بازی متوقف شده است ،به اجرا گذاشته می شود.
70.7

باید تخلف اعالم شود برای بازیکنی که به جلو برای برداشتن توپ از روی زمین خم شده و باال میآورد هر دو طرف باسن خود را
به طوری که با تشک و صندلی ویلچر یا پشتی که در ویلچر مورد استفاده قرار میگیرد در تماس نباشد.
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70.4

تعریف  -تیلیتینگ (یک ور شدن)
یک ور شدن حرکتی است که به وسیله بازیکنی که یک دست یا دو دستش به چرخهای بزرگش نیست ،یک چرخ را به همراه
یک چرخ کوچک جلوییاش از روی زمین بلند میکند و همزمان شوت میکند ،دفاع میکند ،دریافت یا سعی میکند که
پاس را دریافت نماید ،ریباند کند یا در ضربه زدن بین الطرفین اول بازی شرکت می کند .یک ور شدن یک حرکت قانونی است.
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قانون ششم  -خطاها
ماده  .78خطاها
78.0

تعریف

 38.0.0خطا یکی تخطی از قانون در رابطه با برخورد شخصی غیر قانونی با حریف یا ویلچر او و  /یا یک رفتار غیر ورزشی میباشد.
 38.0.8هر تعداد خطا می تواند علیه یک تیم اعالم شود .صرفنظر از جریمه ،هر خطا پس از اعالم در برگه امتیازات علیه بازیکن خاطی
ثبت و برابر این مقررات جریمه خواهد شد.
توجه :ویلچر به عنوان جزئی از بازیکن محسوب می شود.

ماده  .77اصول کلی برخورد
77.0

اصل سیلندر
اصل سیلندر به عنوان فضای داخل یک سیلندر فرضی که توسط بازیکن و ویلچرش روی زمین اشغال شده تعریف میگردد .این
فضا شامل فضای باالی سر بازیکن میباشد و محدود میشود به:


از جلو کف دستها و تکیهگاه و میله افقی در قسمت جلوی ویلچر،



از عقب به لبه بیرونی چرخهای بزرگ و



از طرفین لبه بیرونی چرخهای بزرگ در جایی که با زمین در تماس است.



دستها و بازوها نمیتوانند در جلوی سینه بیشتر از محدوده تکیهگاه یا میله افقی ،در جلوی ویلچر امتداد داده شوند ،به
شکلی که در این حالت بازوها از آرنج خم شده و دست و ساعد رو به باال قرار دارند .فاصله بین چرخهای بزرگ بر طبق
خمیدگی چرخها متغیر خواهد بود.

شکل  - 6سیلندر ویلچر
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77.8

اصول عمودی -سیلندر ویلچر
در زمین بسکتبال ،هر بازیکنی حق دارد به اندازه (سیلندر) ویلچرش و بدن خود که به صورت عمودی می باشد ،فضا اشغال
کند.
توجه :سیلندر تشکیل شده به عنوان یک شکل هندسی به وسیله بازیکن ،ویلچرش و تمامی چرخها ،شامل چرخ(های) کوچک
جلو در تماس با زمین تا باالی سر ،تعریف میشود.
این اصل فضایی را که در روی زمین توسط ویلچر اشغال شده و همچنین فضای باالی سر بدن و ویلچر بازیکن را در بر میگیرد.
به محض اینکه بازیکن از حالت عمودی (سیلندر) خ ود خارج شود و با بدن یا ویلچر حریف که در وضعیت عمودی سیلندر قانونی
خود میباشد برخورد نماید بازیکنی که از حالت عمودی (سیلندر) خود خارج شده است مسئول برخورد میباشد .بازیکن مدافع
نباید به خاطر اینکه دستها و بازوهایش را به باالی سر خود برده و در (سیلندر) خود میباشد ،جریمه شود.
بازیکن مهاجم نباید باعث شود برخوردی با بازیکن مدافعی که در وضعیت دفاع قانونی قرار دارد بوجود آید ،به وسیله:

77.7



استفاده از دستها برای به وجود آوردن فضای بیشتر (خالی کردن اطراف).



باز کردن بیش از حد بازو یا پاها در زمان شوت کردن یا بالفاصله بعد از آن که باعث برخورد شود.

وضعیت دفاع قانونی
بازیکن مدافع وضعیت دفاع قانونی را ایجاد میکند زمانی که:




مسیر حریف را پوشش بدهد؛ یا
او وضعیت دفاعی را در مسیر حریف به وجود آورد به شکلی که در همان زمان ،اجازه زمان الزم را به حریف بدهد تا از
برخورد با او جلوگیری کند.



مسیر بازیکن ،جهت حرکت بازیکن میباشد.



مسیر بازیکن به اندازه امتداد دو خط موازی از عرض صندلی ویلچر از طرفین که در جهت ویلچرحرکت میکند ،خواهد بود.

توجه :دو خط موازی که از طرفین صندلی ویلچر امتداد مییابد نقطه مرجعی برای داوران میباشد .این تعریف بدین معنی
نیست که چرخها جزء ویلچر یا قسمتی از بازیکن نمیباشد.
برای پوشش دادن مسیر حریف ،بازیکن باید وضعیت ویلچر خود را در عرض مسیر حریف به شکلی قرار دهد که کل این عرض را
پوشش دهد.
بازیکن نمیتواند ویلچر خود را مابین چرخهای عقب ویلچر حریف قرار دهد.
وضعیت دفاع قانونی بازیکن در فضای باالی سر بازیکن نیز قابل اجراست ،اما در داخل سیلندر که بدن و ویلچر او قرار دارد.
بازیکن میتواند دستهای خود را باالی سرش باال ببرد ،ولی باید در داخل سیلندر فرضی و در فضای باالی سرش نگه دارد.
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77.4

دفاع از بازیکنی که کنترل توپ را در اختیار دارد
بازیکنی که در مسیر حرکت حریف متوقف می شود باید به حریف فاصله و زمان کافی را به جهت اجتناب از برخورد بدهد تا او
بتواند بایستد و یا تغییر مسیر بدهد.



از برخوردهای جزئی یا تصادفی که هیچ سودی برای هیچ یک از بازیکنان ندارد باید صرفنظر کرد.



بازیکنی که مسیر حریف را پوشش میدهد باید برای اجتناب از برخورد زمان و فاصله کافی را به او بدهد.

بازیکن با توپ ،در حال حرکت یا ایستاده ،باید انتظار دفاع را داشته و آماده ایستادن یا تغییر مسیر باشد هنگامی که حریف دفاع
قانونی در جلو او به وجود میآورد.



بازیکن (مدافع) باید وضعیت دفاع قانونی را قبل از قرار گرفتن در این حالت بدون اینکه باعث برخورد شود به وجود آورد.



موقعی که بازیکن مدافع وضعیت دفاع قانونی را به وجود میآورد باید این وضعیت را حفظ کند ،بدین معنی که او نباید
دست یا بازوی خود را از سیلندر وی لچرش بیرون آورده و یا به طور غیر قانونی ویلچر خود را حرکت دهد تا مانع عبور
بازیکن حریف با توپ شود.

هنگام قضاوت وضعیت سد  /شارژ داوران باید از اصول زیر استفاده کنند:






بازیکن مدافع اول باید وضعیت دفاع قانونی خود را به وجود آورده باشد به وسیله:
 oپوشش دادن مسیر حریف یا
 oبه وجود آوردن وضعیت دفاعی در مسیر حریف به طوری که در آن زمان از برخورد جلوگیری شود (به مادههای
 33.6و  33.9و  33.2مراجعه شود)
بازیکن مدافع ممکن است ثابت باشد ،یا به طرف جلو یا عقب حرکت کند ضمن اینکه وضعیت دفاع قانونی خود را حفظ
نماید ،به خصوص که مسیر حرکت بازیکن حریف را که اول قصد حرکت به جلو دارد را پوشش دهد.
بازیکن مدافع باید نقطه مورد نظر را برای دفاع از مهاجم زودتر از او اشغال کند .در صورتیکه مدافع به شکل قانونی  ،مسیر
حرکت مهاجم را پوشش دهد  ،این بدین معنی می باشد که او قبل از مهاجم نقطه مورد نظر را اشغال کرده است.

اگر سه مورد باال اتفاق بی افتد ،عامل برخورد مهاجم با توپ خواهد بود.
77.5

دفاع از بازیکنی که کنترل توپ را در اختیار ندارد
بازیکنی که توپ را در اختیار ندارد می تواند آزادانه به هر قسمت از زمین بازی حرکت کرده و هر مکانی از زمین که قبال" توسط
بازیکن دیگری اشغال نشده باشد را اشغال نماید.



برای گرفتن یک وضعیت دفاع قانونی نزدیک حریف ،بازیکن باید زودتر از حریف در آن نقطه قرار بگیرد.
بازیکن مدافع باید زودتر در آن نقطه قرار بگیرد .بازیکن مدافع در صورتی میتواند دارای یک وضعیت قانونی باشد که زودتر
از بازیکن حریف که کنترل توپ را ندارد به آن نقطه رسیده باشد.

زمانی که بازیکن مدافع وضعیت دفاع قانونی را دارد ،نمیتواند با باز کردن دستهای خود در مسیر حریف مانع حرکت او شود .اما
او می تواند برای پرهیز از آسیب دیدگی در همان محل خود چرخیده یا دستهایش را جلو بدن خود قرار دهد ،یا ویلچر خود را
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بچرخاند ،به شرط آنکه در چرخاندن ویلچرش بنا به تشخیص داور ،موقعیت خود را در مسیر حریف به طور قابل توجه تغییر
ندهد.
زمانی که بازیکن مدافع وضعیت دفاع قانونی را به خود میگیرد:



او میتواند ثابت بوده یا در عرض یا به دور از بازیکن حریف برای نگهداشتن وضعیت دفاع قانونی خود حرکت نماید.



او میتواند به طرف حریف حرکت نماید؛ ولی در صورت برخورد ،او عامل برخورد خواهد بود.

بازیکن مدافعی که در امتداد صندلی خود در منطقه ترمز حریف که کنترل توپ را در اختیار ندارد ،ثابت باشد و بخواهد در
منطقه ترمز حریف حرکت کند باید به حریف زمان و فاصله برای اجتناب از برخورد را بدهد.
77.6

بستن مسیر حرکت حریف
بستن مسیر حرکت موقعی اتفاق می افتد که یک یا دو بازیکن که به صورت موازی حرکت میکنند (در یک جهت) یکی از آنها
جهت حرکتی خود را تغییر داده ،چرخیده و در مقابل مسیر حریف قرار می گیرد.
بازیکنی که در حال حرکت است چه با توپ و یا بدون توپ میتواند قانونا" در مسیر حریف قرار بگیرد به شرط اینکه وضعیت زیر
را رعایت نماید:




محور چرخ عقب بازیکنی که مسیر را میبندد می بایست قبل از جلوترین قسمت ویلچر حریف دیده شود ،که میتواند
تکیه گاه یا جلوترین قسمت در ویلچرهای دارای طراحی مخصوص که دارای برآمدگی در قسمت جلو ویلچر است ،باشد.
بازیکنی که مسیر را میبندد باید فاصله و زمان الزم را به حریف بدهد تا از برخورد جلوگیری نماید.

اگر بازیکنی به صورت قانونی مسیر حریف را ببندد ،سپس مسئول برخورد بازیکن حریف خواهد بود.
بستن مسیر غیر قانونی یک برخورد شخصی است و زمانی رخ میدهد که یک بازیکن با توپ یا بدون توپ ،تغییر جهت میدهد و
تالش میکند از مسیر حرکت بازیکن حریف بدون اجازه دادن به او برای توقف یا تغییر جهت عبور نماید.
77.1

موارد فاصله و زمان
توقف فوری ویلچر با سرعت زیاد غیر ممکن میباشد.
بازیکن در حال حرکت که در جلو حریف متوقف می شود بایستی فاصله کافی بین ویلچر خود و حریف را رعایت کند .به علت
اینکه حریف فرصت داشته باشد تا ترمز کرده و متوقف شود و یا اینکه تغییر مسیر بدهد بدون اینکه برخوردی صورت گیرد.
از برخورد جزئی که تصادفی باشد و در اثر ترمز با الستیک ویلچر به وجود آید و احتماال" مسیر ویلچر را تغییر می دهد باید
صرفنظر کرد.
فاصله مورد نیاز بوسیله بازیکن برای توقف کردن رابطه مستقیم با سرعت ویلچر دارد.
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77.2

اسکرین کردن -قانونی و غیر قانونی
اسکرین کردن اقدامی است که از رسیدن بازیکن حریف بدون توپ ،به محل دلخواه در زمین تاخیر یا ممانعت به عمل میآورد.
اسکرین قانونی زمانی است که بازیکن اسکرین کننده :



در زمان برخورد (داخل سیلندر خود) ثابت باشد.



یک وضعیت قانونی در زمین داشته باشد.



اگر اسکرین در محدوده دید بازیکن حریف ثابت یا بدون حرکت ،در جلو یا کنار انجام گیرد ،اسکرین کننده میتواند
اسکرین خود را تا هرچه نزدیکتر بخواهد بدون برخورد با او به وجود آورد.



اگر اسکرین در خارج محدوده دید بازیکن حریف ثابت یا بدون حرکت( ،در جلو یا کنار) انجام گیرد اسکرین کننده
میتواند اسکرین را تا هر چه نزدیکتر به حریف که بخواهد ،البته بدون برخورد جزئی ،اسکرین را به وجود آورد.



اگر بازیکن حریف در حال حرکت باشد ،موارد فاصله و زمان باید اعمال شود .بازیکن اسکرین کننده باید مسیر بازیکن
اسکرین شونده را پوشش دهد یا به ا ندازه کافی فضا برای بازیکن اسکرین شونده در نظر بگیرد که توانایی جلوگیری از
اسکرین به وسیله توقف یا تغییر جهت را داشته باشد.



بازیکنی که به طور قانونی اسکرین شده است مسئول هر برخوردی با بازیکن اسکرین کننده است.

اسکرین غیر قانونی زمانی است که بازیکن اسکرین کننده :

77.9



در زمان برخورد در حال حرکت باشد.



زمانی که بازیکن حریف در حرکت است و برخورد ایجاد میشود موارد زمان و فاصله را رعایت نکرده باشد.



نتواند مسیر حریف را پوشش دهد.

شارژ کردن
شارژ کردن برخورد شخصی غیر قانونی است که با توپ یا بدون توپ ،با هل دادن یا حرکت کردن به سمت ویلچر حریف به وجود
میآید.

 77.01سد کردن
سد کردن برخورد شخصی غیر قانونی است که مانع پیشروی حریف با توپ یا بدون توپ میشود.
بازیکنی که اقدام به اسکرین میکند و در حال حرکت باشد ،حریف او ثابت یا در حال فاصله گرفتن از او باشد و برخوردی به
وجود آورد مرتکب خطای سد شده است.
اگر بازیکنی بدون در نظر گرفتن توپ ،روبروی حریف قرار گیرد و وضعیت خود را تغییر بدهد در زمانی که حریف وضعیت خود را
تغییر میدهد و برخوردی به وجود آید ،مسئول اولیه برخورد خواهد بود به غیر از اینکه عوامل دیگری وجود داشته باشد.
منظور از عوامل دیگری وجود داشته باشد هل دادن ،شارژ کردن یا نگه داشتن عمدی بازیکن اسکرین شونده میباشد.
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بازیکن میتواند دست(ها) ،بازو(ها) و آرنج خود را بیرون سیلندر خود باز کند ولی زمانی که حریف میخواهد از او عبور کند،
بایستی آنها را در داخل سیلندر خود قرار دهد .اگر بازو(ها) یا آرنج(ها) بیرون از سیلندر باشد و برخورد ایجاد شود خطای سد
کردن یا نگه داشتن میباشد.
 77.00تماس با حریف با دست(ها) و /یا بازو(ها)
لمس کردن حریف با دست(ها) ،به خودی خود ،لزوما" خطا نمیباشد.
داوران باید تشخیص دهند و تصمیم بگیرن د که آیا بازیکنی که تماس را به وجود آورده ،امتیاز غیر منصفانهای بدست میآورد یا
نه ،اگر برخورد باعث شود که آزادی عمل حریف در حرکت کردن محدود شود ،چنین برخوردی خطا خواهد بود.
استفاده غیر قانونی از دست(ها) یا بازو(ها) زمانی اتفاق میافتد که بازیکن مدافع در وضعیت دفاعی خود قرار دارد و دست(ها) یا
بازو(های) خود را بر روی حریف با توپ یا بدون توپ قرار دهد ،تا مانع پیشروی او شود.
لمس مکرر حریف با توپ یا بدون توپ ،با دست خطا میباشد ،بعلت اینکه ممکن است منجر ،به خشونت کشیده شدن بازی شود.
بازیکن مهاجم صاحب توپ در موارد زیر مرتکب خطا خواهد شد :



"حلقه کردن" دست یا آرنج دور بازیکن مدافع به طوری که امتیاز غیر منصفانهای بدست آورد.



"هل دادن" بازیکن مدافع برای مانع شدن از وی برای بازی یا خارج کردن از بازی ،یا بدست آوردن توپ یا برای ایجاد
فضای بیشتر بین خود و بازیکن مدافع.



باز کردن بیش از حد دست یا بازو ،در زمان دریبل کردن تا از گرفتن توپ توسط حریف جلوگیری کند.

بازیکن مهاجم بدون توپ مرتکب خطا خواهد شد اگر به وسیله هل دادن :


تا بتواند توپ را راحت دریافت نماید.



ممانعت از رسیدن بازیکن مدافع به توپ شود (خارج کردن از بازی).



فضای بیشتری بین خود و بازیکن مدافع ایجاد کند.

 77.08دفاع غیر قانونی از پشت
دفاع غیر قانونی از پشت یک برخورد شخصی توسط بازیکن مدافع با حریف یا ویلچر او است که از پشت صورت میگیرد .این
موضوع که بازیکن مدافع برای توپ بازی میکند ،برخورد او از پشت با بازیکن مهاجم و ویلچرش را توجیه نمیکند.
 77.07نگه داشتن
نگه داشتن یک برخورد شخصی غیر قانونی با حریف یا ویلچرش است که باعث تداخل در آزادی عمل او میشود .این برخورد
(نگه داشتن) میتواند با هر کدام از اعضای بدن یا ویلچر صورت بگیرد.
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 77.04هل دادن
هل دادن یک برخورد شخصی غیر قانونی با هر کدام از اعضای بدن و ویلچر میباشد که در آن بازیکنی با قدرت حرکت کند یا
تالش کند که بازیکن حریف با توپ یا بدون توپ را حرکت دهد.
 77.05گول زدن
گول زدن شامل هر عملی که بازیکن وانمود کند روی او خطا انجام شده است یا با حرکات اغراق آمیزش نمایشی این چنین را
انجام دهد که ،روی او خطایی رخ داده است و در نتیجه آن سودی به دست آورد.

ماده  .74خطای شخصی
74.0

تعریف

 34.0.0خطای شخصی یک برخورد غیر قانونی با بازیکن حریف است (که ویلچرش را شامل میشود) ،که ممکن است در زمان زنده یا
مرده بودن توپ صورت گیرد.
یک بازیکن نباید با استفاده از دست ،بازو ،آرنج ،شانه و یا خم کردن بدن به طوری که از (سیلندر خود خارج) شود ،باعث نگه
داشتن ،شارژ کردن ،هل دادن ،سد کردن و یا مانع حرکت وی شود و همچنین باید از خشونت در طول بازی اجتناب نماید.
74.8

جریمه

یک خطای شخصی باید علیه بازیکن خاطی اعالم شود.
 34.8.0اگر خطا روی بازیکنی انجام شود که در حالت شوت نمیباشد:


بازی باید با پرتاب به داخل زمین ،توسط تیمی که خطا انجام نداده است از نزدیکترین نقطه به محل وقوع خطا ادامه یابد.

 اگر تیمی که مرتکب خطا شده است در وضعیت جریمه خطای تیمی باشد ،ماده  40اعمال میگردد.
 34.8.8اگر خطا روی بازیکنی انجام شود که در حال شوت میباشد ،بایستی به آن بازیکن پرتاب آزاد که تعداد آنها به شرح زیر خواهد
بود واگذار شود:


اگر شوت برای گل به ثمر رسیده باشد ،گل قبول بوده و عالوه بر آن  0پرتاب آزاد.



اگر شوت از منطقه  8امتیازی انجام شده و ناموفق بوده باشد 8 ،پرتاب آزاد.



اگر شوت از منطقه  3امتیازی انجام شده و ناموفق بوده باشد 3 ،پرتاب آزاد.



اگر قبل یا همزمان با به صدا درآمدن بوق پایان کوارتر یا بازی و یا بوق دستگاه  84ثانیه ،خطایی بر روی بازیکنی صورت
گیرد ،در حالی که توپ هنوز در دست(های) بازیکن می باشد و سپس توپ رها شده و گل شود ،گل قبول نبوده و باید 8
یا  3پرتاب آزاد واگذار خواهد شد.
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ماده  .75خطای طرفین
75.0

تعریف

 35.0.0خطای طرفین وضعیتی است که  8بازیکن حریف بر روی یکدیگر تقریبا" به طور همزمان مرتکب خطای شخصی میشوند.
 35.0.8برای اینکه  8خطا به عنوان خطای طرفین در نظر گرفته شود باید شرایط زیر بکارگرفته شود :

75.8



هر دو خطا ،خطای بازیکن باشد.



هر دو خطا شامل برخورد فیزیکی باشد.



هر دو خطا بین دو بازیکن حریف باشد که بر روی یکدیگر خطا می کنند.



هر دو خطا یک جریمه داشته باشد.

جریمه
یک خطای شخصی برای هر کدام از بازیکنان خاطی اعالم میشود .هیچ پرتاب آزادی واگذار نخواهد شد و بازی به شرح زیر
ادامه پیدا میکند:
اگر همزمان با خطای طرفین:




گل به ثمر برسد ،یا آخرین پرتاب آزاد به ثمر برسد ،توپ برای پرتاب به داخل از هر نقطه از پشت خط انتهایی به تیمی که
گل خورده واگذار میشود.
یکی از تیم ها کنترل توپ یا مالکیت توپ را در اختیار داشته باشد ،توپ برای پرتاب به داخل از نزدیکترین محل وقوع
خطا به همان تیم واگذار میشود.
هیچ کدام از تیمها کنترل توپ را در اختیار نداشته باشند ،وضعیت جامپ بال به وجود میآید.

ماده  .76خطای فنی
 76.0مقررات اجرایی
 36.0.0اداره مناسب بازی مستلزم همکاری کامل و صادقانه بازیکنان ،مربیان ،کمک مربیان ،بازیکنان ذخیره و محروم و اعضاء هیات
همراه هر دو تیم با داوران ،داوران میز و ناظر فنی ،در صورت حضور میباشد.
 36.0.8هر تیم باید بهترین تالش خود را برای پیروزی انجام دهد ولی این تالش نباید خارج از روحیه ورزشکاری و بازی جوانمردانه
باشد.
 36.0.3هرگونه عدم همکاری مکرر یا عمدی و یا عدم پیروی از روح و مفهوم این قانون باید به عنوان خطای فنی در نظر گرفته شود.
 36.0.4داوران میتوانند با دادن اخطار یا حتی گذشت از تخطی های بسیار کوچک ،که غیر عمدی بوده و تاثیر مستقیمی بر روی بازی
ندارند ،از اعالم خطای فنی جلوگیری نمایند .مگر اینکه همان تخطی کوچک پس از اخطار مجددا" تکرار شود.
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 36.0.5اگر تخطی بعد از زنده شدن توپ مشخص گردد ،بازی باید متوقف شده و خطای فنی اعالم شود .جریمه آن همانند اینکه در
همان زمان اتفاق افتاده اعمال خواهد شد .تمام مواردی که در زمان بین تخطی و توقف بازی اتفاق افتاده است ،با ارزش و معتبر
خواهد بود.
76.8

تعریف

 36.8.0خطای فنی یک خطای بدون برخورد و دارای ماهیت رفتاری است که شامل موارد زیر میباشد ،ولی محدود به آنها نمیشود:


بیتوجهی به اخطار داوران.



رفتار و  /یا ارتباط غیر محترمانه با داوران ،ناظر فنی ،داوران میز ،تیم حریف و یا نفرات مجاز به نشستن بر روی نیمکت ها.



ارتباط غیر محترمانه با داوران ،ناظر فنی در صورت حضور ،داوران میز و یا حریف.



استفاده از زبان به صورت کالمی یا حرکاتی که منجر به تحریک تماشاچیان شود.



دست انداختن و تمسخر کردن تیم حریف.



تحریک یا هجوم به سمت بازیکن حریف و تکان دادن  /قرار دادن دست(ها) در مقابل و نزدیک چشمان او برای ایجاد
اختالل در دید او.



چرخش بیش از حد آرنجها.



ایجاد تاخیر در بازی به وسیله لمس عمدی توپ بعد از اینکه وارد سبد میشود یا به وسیله جلوگیری از انجام سریع پرتاب
به داخل.



انداختن خود به روی زمین برای فریب داور (تمارض).



ترک کردن زمین برای هر دلیل غیر مجازی.



بلند کردن پاها از روی تکیهگاه برای بدست آوردن برتری ناعادالنه



استفاده از هر قسمت از اندام تحتانی یا کپل(ها) برای کسب برتری ناعادالنه یا برای هدایت ویلچر.



لیفتینگ (بلند شدن).

 36.8.8خطای فنی برای افرادی که مجاز به نشستن بر روی نیمکت هستند ،خطایی است که به علت اعتراض یا ارتباط یا لمس غیر
محترمانه داوران ،ناظر بازی در صورت حضور ،داوران میز یا حریف یا هر گونه ایجاد اختالل در روند بازی اعالم میشود.
 36.8.3یک بازیکن باید پس از دریافت  8خطای فنی ،یا  8خطای غیر ورزشی ،یا  0خطای غیر ورزشی و  0خطای فنی از ادامه بازی
اخراج شود.
 36.8.4یک مربی باید اخراج شود از ادامه بازی زمانی که:



او  8خطای فنی ) (Cبه علت رفتار غیر ورزشی خود دریافت نماید.
او  3خطای فنی ،که همه آنها ) (Bباشد یا یک از آنها خطای فنی ) ،(Cدر نتیجه رفتار غیر ورزشی افراد مجاز به نشستن
بر روی نیمکت تیم ،دریافت نماید.
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 36.8.5اگر یک بازیکن یا مربی برابر ماده  36.8.3و ماده  36.8.4دیسکالیفه شوند ،فقط جریمه مربوط به خطای فنی اجراء میشود و
جریمه اضافی برای دیسکالیفه شدن اعمال نخواهد شد.
 36.8.6همچنین ممکن است یک خ طای فنی در نتیجه یک درخواست از سوی مربی برای کنترل ویلچر یک بازیکن تیم حریف باشد.
اگر سر داور تشخیص دهد که ویلچر آن بازیکن غیر قانونی است ،آن بازیکن بر اساس ماده  32.0.3دیسکالیفه خواهد شد .اگر
سر داور تشخیص دهد که ویلچر او قانونی است باید برای مربی درخواست کننده کنترل ویلچر یک خطای فنی ) (Cاعالم شود.
76.7

جریمه

 36.3.0اگر خطای فنی اعالم شود:


توسط بازیکن ،یک خطای فنی علیه بازیکن بعنوان خطای بازیکن اعالم ،و باید به عنوان خطاهای تیمی نیز محسوب
خواهد شد.

 توسط افرادی که مجاز به نشستن بر روی نیمکت هستند خطای فنی اعالم و باید یک خطای فنی علیه مربی اعالم شود و
به عنوان خطاهای تیمی محسوب نخواهد شد.
 0 36.3.8پرتاب آزاد به حریف واگذار می شود .باید بازی به دنبال آن با:


سریعا" باید پرتاب آزاد اجراء شود .بعد از پرتاب آزاد ،پرتاب به داخل باید توسط تیمی که کنترل توپ را داشته است یا
مستحق دریافت توپ در زمان اعالم خطای فنی است ،از نزدیکترین محل به جایی که بازی متوقف شده است ،به اجراء
گذاشته شود.



همچنین پرتاب آزاد باید سریعا" اجراء شود ،بدون توجه به ترتیب هر یک از جرائم احتمالی برای خطاهای اعالم شده
دیگر یا اجراء جرائمی که قبال شروع شده است .بعد از پرتاب آزاد ،پرتاب به داخل باید توسط تیمی که کنترل توپ را
داشته است یا مستحق دریافت توپ در زمان اعالم خطای فنی بوده ،از نزدیکترین محل به جایی که بازی متوقف شده
است ،به اجراء گذاشته شود.



اگر گلی به ثمر رسیده باشد ،یا آخرین پرتاب آزاد موفق بوده باشد ،بازی باید با پرتاب به داخل از هر مکان از پشت خط
انتهایی مجددا" شروع شود.




اگر هیچ تیمی کنترل توپ را در اختیار نداشته باشد یا مستحق دریافت توپ نباشد ،یک وضعیت جامپ بال اتفاق می
افتد.
با جامپ بال برای شروع اولین کوارتر در دایره مرکزی انجام می شود.

ماده  .71خطای غیر ورزشی
71 .0

تعریف

 39.0.0خطای غیر ورزشی یک برخورد بازیکنی است که به قضاوت داوران:


با توجه به روح قانون تالش و یک برخورد معمولی و مستقیم برای توپ نمیباشد.



برخورد شدید بیش از حد ،توسط بازیکنی که سعی در بازی کردن برای توپ را دارد.
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برخورد غیر ضروری بازیکن مدافع به منظور توقف پیشروی تیم مهاجم در انتقال بازی.
این تا زمانی اعمال میگردد که بازیکن مهاجم اقدام به شوت خود را آغاز نکرده است.
برخورد به وسیله بازیکن مدافع از پشت یا کنار با مهاجم در حال ضد حمله برای اقدام به نگه داشتن بازیکن وقتی که هیچ
بازیکن مدافع دیگری بین مهاجم و حلقه حریف نمیباشد ،مگر اینکه یک اقدام و تالش مشروع برای بستن مسیر بازیکن
حریف باشد.
این تا زمانی اعمال میگردد که بازیکن مهاجم اقدام به شوت خود را آغاز نکرده است.
برخورد به وسیله بازیکن مدافع بر روی حریف در زمین بازی زمانی که نشان می دهد  8دقیقه آخر یا کمتر کوارتر چهارم
و هر وقت اضافی  ،هنگامی که توپ خارج از زمین برای پرتاب به داخل و در دست داور برای در اختیار گذاشتن بازیکن
شروع کننده پرتاب به داخل میباشد و این یک نوع بازی بسکتبال با ویلچر معمولی نمی باشد.

 39.0.8داوران باید خطای غیر ورزشی را در طول بازی به طور یکنواخت تفسیر و فقط عمل را قضاوت نمایند.
71.8

جریمه

 39.8.0یک خطای غیر ورزشی باید علیه بازیکن خاطی اعالم شود.
 39.8.8پرتاب(های) آزاد به بازیکنی که روی آن خطا انجام شده واگذار خواهد شد و در ادامه:


پرتاب به داخل از خط پرتاب به داخل در زمین حمله تیم انجام می شود.

 بین الطرفین برای شروع اولین کوارتر در دایره مرکزی انجام می شود.
تعداد پرتابهای آزاد به شرح زیر خواهد بود:


اگر خطا روی بازیکنی که در حال شوت نیست صورت گیرد 8 :پرتاب آزاد.



اگر خطا روی بازیکنی که در حال شوت میباشد صورت گیرد و توپ گل شود ،گل قبول خواهد بود و عالوه بر آن  0پرتاب
آزاد.

 اگر خطا روی بازیکنی که در حال شوت میباشد صورت گیرد و توپ گل نشود 8 :یا  3پرتاب آزاد.
 39.8.3زمانی که بازیکن  8خطای غیر ورزشی یا  8خطای فنی ،یا  0خطای فنی و  0خطای غیر ورزشی مرتکب شود از ادامه بازی
اخراج می شود.
 39.8.4اگر یک بازیکن برابر ماده  39.8.3دیسکالیفه شود فقط جریمه مربوط به خطای غیر ورزشی اجراء میشود و جریمه اضافی برای
دیسکالیفه اعمال نخواهد شد.

ماده  .72خطای دیسکالیفه
72.0

تعریف

 32 .0 .0خطای دیسکالیفه هرگونه عمل یا رفتار آشکار غیر ورزشی است که توسط بازیکن یا مربیان ،کمک مربیان ،بازیکنان ذخیره و
محروم و اعضاء هیات همراه انجام می شود.
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 32 .0 .8اگر مربی خطای دیسکالیفه دریافت کند بایستی کمک مربی که نام او در جدول وارد شده است جایگزین او شود .اگر نام کمک
مربی در جدول ثبت نشده باشد ،کاپیتان ) (CAPجایگزین او خواهد شد.
 32 .0 .3به منظور کمک به تیم در تایید تجهیزاتشان با الزامات مورد نظر در ماده  3.0ناظر بازی قبل از شروع تورنمنت ویلچر را کنترل و
چک مینماید ،این بر عهده بازی کن است که اطمینان حاصل کند که ویلچرش در زمان ورود به زمین بازی با الزامات مورد نظر در
ماده  3.0مطابقت دارد .هرگونه تغییر در ویلچر که برخالف این قوانین باشد ،آشکارا یک رفتار غیر ورزشی واضح به حساب
میآید .داوران میتوانند در جریان بازیها مستقیما" نسبت به کنترل ویلچرها اقدام نمایند .بازیکن مسئول تجهیزات خود و
هرگونه تغییرات که به عنوان یک عمل عمدی برای برخورداری از برتری ناعادالنه تلقی میگردد ،میباشد .چنین بازیکنی به
عنوان عامل خطای دیسکالیفه محسوب خواهد شد .اگر مشخص شود همان بازیکن برای بار دوم در تورنمنت مربوطه ویلچر خود
را تغییر داده و دستکاری کرده است ،باید از تورنمنت اخراج گردد.
72.8

خشونت

 32.8.0خشونت ممکن است بر خالف روحیه ورزشکاری و بازی جوانمردانه در طول بازی رخ دهد .این عمل باید سریعا" توسط داوران
متوقف شود و در صورت نیاز از نیروی انتظامی حاضر استفاده شود.
 32.8.8هر زمانی که خشونت بین بازیکنان ،در داخل زمین یا اطراف آن صورت بگیرد ،داوران باید برای متوقف کردن این عمل اقدامات
ضروری را انجام دهند.
 32.8.3هر کدام از نفرات فوق که در اعمال خشونت علیه بازیکن مقابل یا داوران مقصر باشند ،بایستی دیسکالیفه شوند .سرداور باید این
اتفاق را به کمیته برگزاری مسابقات گزارش دهد.
 32.8.4افراد نیروی انتظامی در صورت درخواست داوران میتوانند وارد زمین شوند .چنانچه تماشاچیان برای خشونت وارد زمین شوند،
افراد نیروی انتظامی باید فورا" دخالت نموده تا از تیمها و داوران حفاظت نمایند.
 32.8.5تمامی محوطههای زمین بازی و اطراف آن شامل راهروها ،اتاقهای رختکن و ورودیها و خروجیها زیر نظر کمیته برگزاری
مسابقات و نیروی انتظامی قرار دارد.
 32.8.6داوران نباید اجازه دهند اعمال فیزیکی بازیکنان یا افرادی که مجاز به نشستن روی نیمکت تیم هستند ،باعث وارد شدن خسارت
به وسایل و تجهیزات بازی شود.
چنانچه چنین رفتاری توسط داوران مشاهده شود ،سریعا" باید به مربی تیم خاطی اخطار داده شود.
در صورت تکرار چنین اعمالی میتوانند سریعا" یک خطای فنی یا دیسکالیفه علیه فرد یا افراد خاطی اعالم نمایند.

Page 59 of 081

 0دسامبر 8102

قوانین و مقررات داوری بسکتبال با ویلچر8102
 72.7جریمه
 32.3.0یک خطای دیسکالیفه باید علیه فرد خاطی اعالم شود.
 32.3.8زمانی که فرد خاطی طبق مواد مربوط به این قوانین اخراج شود ،بایستی زمین بازی را ترک کرده و تا پایان بازی در رختکن تیم
خود باقی بماند و یا در صورت تمایل میتواند سالن و ساختمان را ترک نماید.
 32.3.3پرتاب(های) آزاد باید واگذار شود:


به هر بازیکن تیم حریف که توسط مربی مشخص میشود ،اگر برخورد فیزیکی وجود نداشته باشد.



پرتاب به داخل از خط پرتاب به داخل در زمین حمله تیم انجام میشود.



جامپ بال برای شروع اولین کوارتر در دایره مرکزی انجام میشود.

 به بازیکنی که برخورد فیزیکی با او صورت گرفته است.
و در ادامه:

 32.3.4تعداد پرتابهای آزاد به شرح زیر خواهد بود:


اگر خطا برخورد فیزیکی نباشد 8 :پرتاب آزاد.



اگر خطا بر روی بازیکنی که در حال شوت نیست صورت بگیرد 8 :پرتاب آزاد.



اگر خطا بر روی بازیکنی که در حال شوت باشد صورت بگیرد و توپ گل شود ،گل قبول خواهد بود و عالوه بر آن  0پرتاب
آزاد.



اگر خطا بر روی بازیکن که در حال شوت باشد صورت گیرد و توپ گل نشود 8 :یا  3پرتاب آزاد.



اگر مربی دیسکالیفه شود 8 :پرتاب آزاد.



اگر کمک مربی ،بازیکن ذخیره ،بازیکن محروم یا یکی از اعضاء همراه دیسکالیفه شوند ،یک خطای فنی به نام مربی ثبت
می شود 8 :پرتاب آزاد.
به عالوه ،اگر دیسکالیفه برای کمک مربی،بازیکن ذخیره ،بازیکن محروم یا یکی از اعضاء همراه به دلیل ترک منطقه
نیمکت در حین نزاع باشد:
 oبرای هر یک از دیسکالیفه ها برای کمک مربی،بازیکن ذخیره و بازیکن محروم8 :پرتاب آزاد .تمام دیسکالیفه ها به
نام فرد خاطی ثبت می شود.
 oبرای هر یک از دیسکالیفه ها برای اعضاء هیات همراه 8 :پرتاب آزاد .تمام دیسکالیفه ها باید به نام مربی ثبت شود.

تمامی پرتاب های آزاد باید اجراء شود ،مگر اینکه پرتاب های مساوی وجود داشته باشند که با پرتاب های آزاد تیم حریف
کنسل شده باشند.
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ماده  .79نزاع
79 .0

تعریف
نزاع یک واکنش و درگیری فیزیکی بین  8یا چند نفر از دو تیم (بازیکنان ،بازیکنان ذخیره ،مربیان ،کمک مربیان ،بازیکنان
محروم و اعضاء هیات همراه) میباشد.
این ماده فقط در مورد بازیکنان ذخیره ،مربیان ،کمک مربیان ،بازیکنان محروم و اعضاء هیات همراه تیم که محوطه نیمکت را در
زمان نزاع یا هر وضعیت منجر به نزاع ترک مینمایند ،قابل اجراء خواهد بود.

79 .8

مقررات

 37.8.0ذخیرهها ،بازیکنان محروم از بازی کردن یا اعضاء هیات همراه تیم که محوطه نیمکت را در زمان نزاع یا هر وضعیت منجر به نزاع
ترک مینمایند ،بایستی دیسکالیفه شوند.
 37.8.8فقط مربی یا کمک مربی اجازه دارند محوطه نیمکت را در زمان نزاع یا هر وضعیت منجر به نزاع ترک نمایند ،تا به داوران برای
حفظ و برقراری نظم کمک نمایند .در این وضعیت آنها نباید دیسکالیفه شوند.
 37.8.3اگر مربی و  /یا کمک مربی محل نیمکت را ترک نماید و هیچ تالشی برای کمک به داوران در جهت حفظ و برقراری نظم
ننمایند ،باید دیسکالیفه شود.
79.7

جریمه

 37.3.0صرفنظر از تعداد افراد نیمکت تیم که محوطه نیمکت را ترک مینمایند و دیسکالیفه میشوند ،فقط یک خطای فنی ) (Bبرای
مربی اعالم میگردد.
 37.3.8اگر برابر این ماده افراد نیمکت هر دو تیم دیسکالیفه شوند و جریمه خطای دیگری برای اجراء باقی نمانده باشد ،بازی به شرح زیر
دنبال میشود:
اگر تقریبا" همزمان با توقف بازی به علت نزاع:




گل در حین بازی یا آخرین پرتاب آزاد به ثمر برسد ،توپ برای پرتاب به داخل از هر نقطه از پشت خط انتهایی به تیمی
که گل خورده واگذار میشود.
یکی از تیم ها کنترل توپ را در اختیار داشته باشد یا بازی را بایستی آن تیم شروع میکرد ،توپ برای پرتاب به داخل به
همان تیم از خط پرتاب به داخل در زمین حمله تیم واگذار میشود.
هیچ کدام از تیمها کنترل توپ را در اختیار نداشته باشند ،وضعیت جامپ بال به وجود میآید.

 37.3.3تمامی خطاهای دیسکالیفه برابر ماده  B .2 .3در جدول ثبت شده و جزء خطاهای تیمی محسوب نخواهند شد.
 37.3.4تمامی جرایم خطاهای بازیکنان درگیر در نزاع یا هر وضعیتی که منجر به نزاع میشود ،باید برابر ماده  48تعیین و اجراء شود.
 37.3.5تمامی جرائم خطاهای دیسکالیفه احتمالی بر علیه کمک مربی ،بازیکنان ذخیره ،بازیکنان محروم یا هر یک از اعضاء هیات
همراه که در نزاع شرکت داشته یا در وضعیتی که منجر به نزاع شده حضور داشته اند ،باید طبق ماده  32.3.4مورد ششم
جریمه شوند.
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قانون هفتم  -قوانین عمومی
ماده  5 .41خطا توسط بازیکن
41.0

بازیکنی که پنج خطا اعم از شخصی و یا فنی انجام داده است توسط داور به او اطالع داده میشود و بایستی زمین بازی را ترک
نماید .او باید در مدت  31ثانیه تعویض شود.

41.8

اگر بازیکنی که قبال پنجمین خطای خود را انجام داده ،مرتکب خطا شود ،این خطا به عنوان خطای بازیکن محروم از بازی تلقی
شده و به نام مربی ) (Bدر جدول ثبت میشود.

ماده  .40خطاهای تیمی :جریمه
40 .0

تعریف

 40.0.0یک خطای تیمی ،شخصی ،فنی ،غیر ورزشی و دیسکالیفه می باشد که توسط بازیکن مرتکب شده باشد .یک تیم زمانی در
وضعیت جریمه خطای تیمی قرار میگیرد که  4خطا در یک کوارتر انجام داده باشد.
 40.0.8تمامی خطاهایی که در اینتروال تایم انجام میشود ،باید جزء خطاهای انجام شده در کوارتر یا وقت اضافه بعدی در نظر گرفته
شود.
 40.0.3تمامی خطاهایی که در هر وقت اضافی انجام میشود باید بعنوان ادامه خطاهای تیمی کوارتر چهارم در نظر گرفته شود.
40 .8

مقررات

 40.8.0زمانیکه یک تیم در وضعیت جریمه خطای تیمی قرار میگیرد ،تمام خطاهای انجام شده بر روی بازیکنی که در حال شوت نمی
باشد ،با  8پرتاب آزاد ،به جای پرتاب به داخل جریمه میشود.
 40.8.8اگر خطا توسط بازیکنی که تیمش کنترل توپ زنده را در اختیار دارد یا کنترل توپ را در اختیار خواهد داشت ،صورت بگیرد،
چنین خطاهایی با واگذاری مالکیت توپ به حریف جریمه میشود.

ماده  .48وضعیتهای ویژه
48.0

تعریف
پس از وقوع یک تخطی در حالی که ساعت بازی متوقف است ،پس از اعالم تخطی(های) متعدد وضعیت ویژه به وجود میآید.

48.8

روش

 48.8.0تمامی خطاها باید ثبت و جرایم مشخص شود.
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 48.8.8ترتیب تمامی تخطیهای انجام شده باید مشخص شود.
 48.8.3تمامی جرایم مساوی تیم ها و تمامی جرایم خطا طرفین باید به همان ترتیبی که اعالم شدهاند با یکدیگر حذف شوند .خطاهایی
که جرایم آنها حذف میشوند مانند این میباشد که انجام نشدهاند.
 48.8.4اگر یک خطای فنی اعالم شود ،باید جریمه آن در ابتدا اجراء شود ،بدون توجه به ترتیب هر یک از جرائم احتمالی برای
خطاهای اعالم شده دیگر یا اجراء جرائمی که قبال" شروع شده است.
 48.8.5فقط مالکیت مربوط به آخرین جریمه قابل اجراء میباشد و باید مابقی مالکیتهای توپ حذف شوند.
 48.8.6زمانی که توپ در اولین پرتاب آزاد و یا پرتاب به داخل زنده میشود ،این جریمه دیگر نمیتواند با جرایم باقی مانده حذف شود.
 48.8.9جرایم باقی مانده باید به همان ترتیبی که اعالم شدهاند ،اجراء شوند.
 48.8.2اگر ،بعد از حذف جرایم مساوی دو تیم ،جریمهای دیگری برای اجراء باقی نمانده باشد ،بازی به شرح زیر شروع خواهد شد.
اگر همزمان با وقوع اولین تخطی:





گل یا آخرین پرتاب آزاد به ثمر برسد ،توپ برای پرتاب به داخل از هر نقطه از پشت خط انتهایی به تیمی که گل خورده
واگذار میشود.
یکی از تیمها کنترل یا مالکیت ت وپ را در اختیار داشته باشد ،توپ برای پرتاب به داخل از نزدیکترین محل به وقوع خطا
به همان تیم واگذار میشود.
هیچ کدام از تیمها کنترل یا مالکیت توپ را در اختیار نداشته باشند ،وضعیت جامپ بال به وجود میآید.

ماده  .47پرتابهای آزاد
47.0

تعریف

 43.0.0پرتاب آزاد فرصتی است که به یک بازیکن برای بدست آوردن  0امتیاز از پشت خط پرتاب آزاد و داخل نیم دایره پرتاب آزاد ،داده
میشود.
 43.0.8یک سری پرتابهای آزاد و یا تمامی پرتابهای آزاد و مالکیت توپ پس از آن ،در نتیجه جریمه یک خطا ،بدین صورت معنی
میشود.
47.8

مقررات

 43.8.0زمانی که یک خطای شخصی اعالم میشود ،پرتاب های آزاد به صورت زیر واگذار میشود:



بازیکنی که خطا روی او صورت گرفته است باید پرتاب(های) آزاد را انجام دهد.
اگر درخواست تعویض با آن بازیکن شود ،بایستی قبل از ترک زمین پرتاب(های) آزاد را انجام دهد.
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در صورتی که او بایستی به علت آسیب دیدگی یا  5خطا و یا دیسکالیفه شدن ،زمین را ترک نماید ،بازیکن جایگزین او
پرتاب(های) آزاد را انجام میدهد .چنانچه هیچ بازیکنی برای تعویض وجود نداشته باشد ،هر یک از هم تیمیهای در داخل
زمین او که توسط مربی مشخص میشود میتواند پرتاب(های) آزاد را انجام دهد.

 43.8.8زمانی که خطای فنی اعالم میشود ،هر کدام از بازیکنان تیم حریف که توسط مربی مشخص میشود ،میتواند پرتاب(های) آزاد را
انجام دهد.
 43.8.3پرتاب کننده پرتاب آزاد باید:


چرخهای بزرگ ویلچرش پشت خط پرتاب آزاد و داخل نیم دایره پرتاب آزاد قرار گیرد .چرخ(های) کوچک جلو میتواند
جلوتر از خط پنالتی قرار بگیرند.



به هر روشی میتواند شوت را انجام دهد به طوری که توپ از باال وارد سبد شود و یا با حلقه برخورد کند.



توپ را رها نماید در عرض  5ثانیه ،از زمانی که داور توپ را در اختیار او قرار میدهد.



قبل از ورود توپ به سبد یا برخورد آن با حلقه ،خط پرتاب آزاد را لمس ننماید یا وارد منطقه محدوده نشود.



برای پرتاب آزاد عمل گول زدن را انجام ندهد.

 43.8.4بازیکنانی که در مکانهای ریباند برای پرتاب آزاد قرار میگیرند ،باید یک در میان در این مکانها قرار بگیرند و تا عمق  0متری
برای آنها فضا در نظر گرفته شده است (شکل .)9
در حین پرتابهای آزاد این بازیکنان نباید:



در محلی که به آنها تعلق ندارد قرار بگیرند.



قبل از اینکه توپ از دست(های) بازیکن پرتاب کننده رها شود ،محل ریباند خود را ترک کنند یا وارد منطقه محدوده یا
ناحیه خنثی شوند.



با حرکات یا اعمال خود برای پرتاب کننده پرتاب آزاد مزاحمت ایجاد کنند.

 43.8.5بازیکن مدافع در اولین جایگاه ریباند ،نزدیک خط انتهایی قرار میگیرد به طوری که چرخهای عقب نزدیک خط انتهایی روی
عالمت مشخص شده امتداد خط انتهایی قرار میگیرد .چرخهای عقب ویلچر سایر بازیکنان مستقر در جایگاه پرتاب میتواند تا
فاصله نصف عالمت تعیین شده در جایگاه ریباند در سمت (چپ و راست) قرار گیرد .این محل نقاط خنثی که در جایگاه پرتاب با
عالمت تعیین شده است را شامل میشود.
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A7

B8

B7
A8

A6

A5

B6
A4

B5

B4

شکل  -1موقعیت بازیکن در طول پرتابهای آزاد
 43.8.6سایر بازیکنان که در مکانهای ریباند قرار ندارند بایستی تا اتمام پرتاب آزاد ،در پشت امتداد خط پرتاب آزاد و بیرون خط سه
امتیازی باقی بمانند.
 43.8.9زمانی که در ادامه پرتاب(های) آزاد یک سری(ها) پرتابهای دیگر یا پرتاب به داخل وجود دارد ،تمامی بازیکنان باید در پشت
امتداد خط پرتاب آزاد و بیرون خط سه امتیازی باقی بمانند.
هرگونه تخطی از ماده  47.8.6 ، 47.8.4 ، 47.8.7و  47.8.1تخلف میباشد.
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47.7

جریمه

 43.3.0اگر تخلف توسط پرتاب کننده پرتاب آزاد صورت گیرد ،توپ وارد سبد شده و امتیاز به دست آمده قابل قبول نخواهد بود.
توپ برای پرتاب به داخل از بیرون خط کناری و از امتداد خط پرتاب آزاد به تیم حریف واگذار میشود .مگر اینکه در ادامه
پرتاب(های) آزاد دیگری یا مالکیت توپ وجود داشته باشد.
 43.3.8اگر پرتاب آزاد وارد سبد شود و تخلفی توسط سایر بازیکنان به غیر از پرتاب کننده صورت گیرد:


باید امتیاز قابل قبول شود.



باید از تخلف(ها) صرفنظر شود.

در صورتی که آخرین پرتاب آزاد باشد ،توپ برای پرتاب به داخل از هر نقطه از پشت خط انتهایی به تیم حریف واگذار میشود.
 43.3.3اگر پرتاب آزاد وارد سبد نشود و تخلفی صورت بگیرد توسط:


بازیکن پرتاب کننده یا هم تیمی او در آخرین پرتاب آزاد ،توپ برای پرتاب به داخل از بیرون خط کناری و امتداد خط
پرتاب آزاد به تیم حریف واگذار میشود مگر اینکه بعد از پرتاب مالکیت توپ وجود داشته باشد.



یکی از بازیکنان حریف پرتاب کننده ،پرتاب جایگزین به پرتاب کننده واگذار میشود.



بازیکنان هر دو تیم در آخرین پرتاب آزاد ،وضعیت جامپ بال به وجود میآید.

ماده  .44تصحیح اشتباهات
44.0

تعریف
داوران در صورتی که سهوا" در اجرای قانون اشتباه کنند فقط در موارد زیر میتوانند آن را تصحیح نمایند:


44.8

واگذار نمودن پرتاب(های) آزاد غیر قانونی.



واگذار نکردن پرتاب(های) آزاد قانونی.



اشتباه در واگذار کردن یا کنسل کردن امتیاز(ها).



اجازه دادن به بازیکنی که اشتباها" قصد انجام پرتاب(های) آزاد را دارد.

روش کلی

 44.8.0برای اینکه اشتباهاتی که در باال ذکر شد قابل تصحیح باشند باید بوسیله داوران ،ناظر در صورت حضور ،یا داوران میز ،قبل از
زنده شدن توپ و کارکردن ساعت بازی و مرده شدن توپ (یک فاز بازی) و مجددا" توپ زنده شود ،شناسایی و کشف شود.
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 44.8.8به محض کشف ،داوران میتوانند برای تصحیح اشتباه بازی را سریعا" متوقف نمایند به طوری که هیچ کدام از تیمها در وضعیت
نامطلوبی قرار نگیرند.
 44.8.3تمامی خطاهای انجام شده ،امتیازات بدست آمده ،زمان سپری شده و هرگونه فعالیت اضافی که بعد از وقوع اشتباه و قبل از
کشف آن اتفاق افتاده است ،معتبر باقی خواهد ماند.
 44.8.4پس از تصحیح اشتباه ،بازی بایستی از نقطه ای که برای تصحیح اشتباه متوقف شده بود ،ادامه پیدا کند ،مگر اینکه در قانون غیر
از این ذکر شده باشد .توپ باید به تیمی که مالکیت توپ را در زمان توقف بازی برای تصحیح اشتباه در اختیار داشته است،
واگذار شود.
 44.8.5زمانی که اشتباه کشف شد هنوز قابل تصحیح میباشد ،و:




بازیکنی که در تصحیح اشتباه درگیر میباشد و به طور قانونی تعویض شده و در نیمکت میباشد ،بایستی دوباره وارد زمین
شود تا در تصحیح اشتباه شرکت نماید که در این زمان او بازیکن تلقی میشود .پس از تصحیح اشتباه او میتواند در بازی
باقی بماند مگر اینکه دوباره یک درخواست قانونی برای تعویض انجام شود که در این صورت او میتواند زمین را ترک
نماید.
بازیکنی که به علت آسیب دیدگی ،پنج خطا یا دیسکالیفه شدن ،تعویض شده است جایگزین او بایستی در تصحیح اشتباه
شرکت کند.

 44.8.6اشتباهات قابل تصحیح ،پس از امضاء جدول توسط سرداور دیگر قابل تصحیح نخواهد بود.
 44.8.9هرگونه اشتباه در ثبت امتیازات توسط منشی ،وقت نگهدار یا مسئول  84ثانیه به وسیله داوران میز ،که شامل امتیاز ،تعداد
خطاها ،تعداد تایمهای استراحت ،زمان و  84ثانیه سپری شده یا حذف شده ،میتواند توسط داوران در هر زمان قبل از امضاء
نمودن جدول توسط سرداور ،تصحیح شود.
44.7

روش ویژه

 44.3.0واگذار نمودن پرتاب(های) آزاد غیر قانونی:
پرتاب(های) آزادی که به اشتباه انجام شده است بایستی کنسل شود و بازی به شرح زیر ادامه پیدا کند:


اگر ساعت بازی شروع به کار نکرده باشد ،توپ بایستی برای پرتاب به داخل از امتداد خط پرتاب آزاد ،به تیمی که
پرتابهای آزاد آن کنسل شده است ،واگذار شود.



اگر ساعت بازی شروع به کار کرده باشد و:
 oتیمی که در زمان کشف اشتباه کنترل یا مالکیت توپ را در اختیار دارد ،همان تیمی است که در زمان وقوع اشتباه
کنترل توپ را در اختیار داشته است ،یا
 oهیچ کدام از تیمها در زمان کشف اشتباه کنترل توپ را در اختیار ندارد،
توپ بایستی به تیمی که مالکیت توپ را در زمان وقوع اشتباه در اختیار داشته است ،واگذار شود.
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اگر ساعت بازی شروع به کار کرده باشد و در زمان کشف اشتباه تیمی که کنترل یا مالکیت توپ در زمان وقوع اشتباه را در
اختیار داشته است ،کنترل یا مالکیت توپ را در اختیار نداشته باشد و تیم حریف کنترل توپ را در اختیار داشته باشد،
وضعیت جامپ بال به وجود میآید.
اگر در زمان کشف اشتباه ساعت بازی شروع به کار کرده باشد ،خطایی اتفاق افتاده باشد که جریمه آن پرتاب(های) آزاد
باشد بایستی پرتاب(های) آزاد اجراء شود و توپ به تیمی که مالکیت توپ را در زمان وقوع اشتباه در اختیار داشته است،
واگذار شود.

 44.3.8واگذار نکردن پرتاب(های) آزاد قانونی:


اگر از زمان وقوع اشتباه تغییری در مالکیت توپ صورت نگرفته باشد ،بازی باید پس از تصحیح اشتباه ،و واگذاری
پرتابهای آزاد ،همانند هر پرتاب آزاد معمولی دیگر ادامه پیدا کند.



اگر از زمان وقوع اشتباه تغییری در مالکیت توپ صورت نگرفته باشد و همان تیم به جای پرتاب آزاد بازی را با پرتاب به
داخل آغاز کند و کسب امتیاز نماید ،باید از اشتباه صرفنظر شود.

 44.3.3اجازه دادن به بازیکنی که اشتباها" قصد انجام پرتابهای آزاد را دارد.
پرتاب(های) آزاد انجام شده و مالکیت توپ اگر قسمتی از جریمه باشد ،بایستی لغو و باطل اعالم شوند و توپ برای پرتاب به
داخل از امتداد خط پرتاب آزاد به تیم حریف واگذار میشود ،مگر این که جرایم دیگری برای اجراء وجود داشته باشد.
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قانون هشتم  -داوران ،داوران میز ،ناظر بازی :
وظایف و اختیارات
ماده  .45داوران ،داوران میز و ناظر
45.0

داوران شامل یک سرداور و  0یا  8داور میباشند .که داوران میز و ناظر بازی در صورت حضور ،به آنها کمک میکنند.

45.8

داوران میز شامل منشی ،کمک منشی ،وقت نگهدار و مسئول  84ثانیه میباشند.

 45.3ناظر ،در صورت حضور ،بین منشی و وقت نگهدار باید بنشیند .وظیفههای اصلی او در طول بازی نظارت بر کار داوران میز ،کنترل
کارت شناسایی بازیکنان و اطمینان از بیشتر نشدن مجموع امتیازات بازیکنان یک تیم در زمین بازی و کمک به سر داور و
داور(ان) برای اجراء روان بازی میباشد.
45.4

داوران تعیین شده برای یک بازی نباید هیچ گونه ارتباطی با تیمهای داخل زمین داشته باشند.

45.5

داوران ،داوران میز و ناظر بازی باید بازی را برابر این مقررات قضاوت نمایند و مجاز به هیچگونه تغییری در آن
نمیباشند.

45.6

لباس داوران شامل پیراهن داوری ،شلوار بلند مشکی ،جوراب مشکی و کفش مشکی بسکتبال میباشد.

45.9

داوران و داوران میز باید لباس متحد الشکل پوشیده باشند.

ماده  .46سرداور :وظایف و اختیارات
سرداور باید:
 46 .0کلیه تجهیزاتی را که در طول بازی مورد استفاده قرار میگیرد بررسی و تایید نماید.
46 .8

ساعت بازی 84 ،ثانیه و کورنومتر را تعیین و مشخص نماید و داوران میز را به رسمیت بشناسد.

 46 .3توپ بازی را از بین حداقل  8توپی که توسط تیم میزبان تهیه شده انتخاب نماید .اگر هیچ کدام از این توپها برای بازی مناسب
نباشد ،او میتواند با کیفیتترین توپ موجود را انتخاب نماید.
46 .4

نباید به هیچ یک از بازیکنان اجازه دهد از اشیائی استفاده کنند که ممکن است به سایر بازیکنان آسیب برساند.

46 .5

بین الطرفین شروع کوارتر اول و پرتاب به داخل را در شروع همه کوارترها و وقتهای اضافی دیگر را انجام دهد.

46 .6

اختیار دارد بازی را زمانی که شرایط ایجاب میکند ،متوقف نماید.

46.9

اختیار دارد باخت فنی جریمه را تصمیمگیری نماید.
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46.2

به دقت جدول بازی را در خاتمه بازی یا هر زمانی که الزم بداند ،بررسی نماید.

46.7

در خاتمه بازی جدول بازی را تایید و امضاء نماید ،که این عمل پایان قضاوت داوران و ارتباط آنها با بازی میباشد .اختیارات
داوران  81دقیقه قبل از شروع بازی طبق برنامه بازی ،زمانی که وارد زمین میشوند ،آغاز و با به صدا در آمدن بوق پایان بازی و
تایید آن توسط داوران خاتمه میپذیرد.

 46.01قبل از امضاء جدول در پشت آن موارد زیر را توضیح و ثبت نماید:


هرگونه باخت فنی یا خطای دیسکالیفه،



هرگونه رفتار غیر ورزشی اعضاء تیم ،مربیان ،کمک مربیان ،و اعضاء هیات همراه که در زمان  81دقیقه قبل از شروع بازی
یا پس از پایان زمان بازی و قبل از تایید و امضاء جدول اتفاق افتاده است.

در چنین مواردی سر داور ،ناظر (در صورت حضور) باید یک گزارش کامل به مسئولین برگزاری مسابقات ارائه نمایند.
 46.00در صورت لزوم یا عدم توافق بین داوران تصمیم نهایی را اتخاذ نماید .او میتواند برای اتخاذ تصمیم نهایی با داور(ان) ،ناظر در
صورت حضور و یا داوران میز مشورت نماید.
 46.08این اختیار را دارد که در موارد ذیل ،برای تصمیم گیری قبل از امضاء جدول از سیستم پخش فوری ) (IRSدر صورت در
دسترس بودن و تایید آن در قبل از بازی ،استفاده نماید:


در آخر کوارتر یا وقت اضافی
 oبرای اینکه پرتاب منجر به گل با به صدا در آمدن بوق پایان کوارتر یا وقت اضافی ،قبل از رها شدن توپ بوده یا بعد
از آن.
 oبرای اینکه چه مقدار از زمان باید بر روی ساعت بازی نمایش داده شود ،اگر :
 تخلف اوت برای شوت کننده اتفاق افتاده باشد.
 تخلف  84ثانیه اتفاق افتاده باشد.
 تخلف  2ثانیه اتفاق افتاده باشد.
 خطایی قبل از پایان زمان کوارتر یا وقت اضافی اعالم شده باشد.



زمانی که ساعت بازی در کوارتر چهارم یا هر کدام از وقت های اضافی ،زمان  8دقیقه یا کمتر را نشان دهد،
 oبرای اینکه توپ در پرتاب موفقیت آمیز ،قبل از به صدا در آمدن بوق دستگاه  84ثانیه رها شده است.
 oبرای اینکه شوت قبل از آنکه خطایی اعالم شده باشد ،پرتاب شده است.
 oبرای تشخیص بازیکنی که باعث رفتن توپ به خارج از زمین شده است.



طی هر زمانی از بازی،
 oبرای پرتاب موفقیت آمیزی که باید  8یا  3امتیاز محاسبه کرد.
 8 oیا  3پرتاب واگذار شود ،پس از اعالم خطا بر روی بازیکن در حال شوت و توپ وارد سبد نمی شود.
 oبرای اینکه یک خطای شخصی ،غیرورزشی یا دیسکالیفه شرایط آن را دارا بوده یا باید تنزل یا ارتقاء یابد و باید به
عنوان خطای فنی در نظر گرفته شود.
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o
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بعد از اعالم خطا بر روی بازیکنی که در حال یک شوت ناموفق می باشد ،برای تشخیص  8یا  3پرتاب آزادی که باید
به او واگذار شود.
بعد از نقص و درست کار نکردن ساعت بازی یا دستگاه  84ثانیه ،چه مقدار زمان باید تصحیح و اصالح گردد.
برای تشخیص صحیح پرتاب کننده پرتاب آزاد.
برای تشخیص اعضاء تیم و مربیان ،کمک مربیان ،و اعضاء هیات همراه که در هنگام بروز هرگونه نزاع درگیر بوده اند.

 46.03زمانی که اطراف باالی تخته بازی به چراغ های زرد و قرمز تجهیز شده باشد ،این چراغها به بوق پایان بازی و  84ثانیه
ارجحیت خواهد داشت.
 46.04در کوارتر اول و سوم پس از اینکه توسط وقت نگهدار به او اطالع داده شد ،زمانی که  0.5و  3دقیقه به شروع کوارتر باقی مانده
باید در سوت خود بدمد .همچنین سرداور هر زمان  31ثانیه به شروع کوارتر دوم و چهارم و هر وقت اضافی باقی مانده است تا
شروع آن ،باید در سوت خود بدمد.
 46.05نظارت مستقیم برای بررسی کردن ویلچر(ها) را انجام دهد تا از رعایت ماده  30توسط تیمها مطمئن باشد:


اگر دالیلی برای غیر قانونی بودن یک ویلچر وجود دارد یا



اگر درخواستی توسط مربی یک تیم شرکت کننده برای کنترل و بررسی یک ویلچر صورت گرفت ،اقدام نماید.

 46.06اختیار دارد در هر موردی که در این مقررات ذکر نشده است ،تصمیمگیری نماید.

ماده  .41داوران :وظایف و اختیارات
49.0

داوران اختیار دارند در مورد هرگونه تخطی از قانون ،در داخل یا خارج از زمین ،شامل میز داوران ،نیمکت تیمها و محوطه بیرون
خط اوت قضاوت و تصمیمگیری نمایند.

49.8

داوران در زمان وقوع تخطی از قانون ،خاتمه کوارتر و وقت اضافی یا هر زمانی که الزم باشد بازی را با دمیدن در سوت خود
متوقف کنند ،داوران نباید پس از گل شدن توپ در حین بازی یا در پرتاب آزاد یا زمانی که توپ زنده میشود ،در سوت خود
بدمند.

49.3

داوران باید هنگام تصمیمگیری در مورد تخلف یا برخورد شخصی ،در هر لحظه اصول مقدماتی زیر را در نظر بگیرند:


روح و مفهوم قوانین و نیاز به حفظ و کنترل شدت بازی.



سعی در به کارگیری مفهوم سود و زیان .به طوری که نباید جریان بازی را به علت یک برخورد شخصی تصادفی که
هیچگونه سودی برای بازیکن خاطی یا ضرری برای بازیکن حریف دربر ندارد و هیچ کدام از بازیکنان را در وضعیت مطلوب
یا نامطلوبی قرار نمیدهد ،متوقف نماید .در بسکتبال با ویلچر ،برخوردهای جزئی را میتوان تصادفی تلقی کرد ،اگر بازیکن
در حال تالش برای ترمز کردن و یا تغییر مسیر ویلچر خود میباشد.



یکنواختی در رعایت عقل سلیم در هر بازی ،در ذهن داشتن توانایی ها و رفتار بازیکنان و مدیریت در طول بازی.
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یکنواختی در حفظ تعادل بین کنترل بازی و جریان بازی ،داشتن درک این مطلب که بازیکنان سعی در انجام چه کاری
دارند و سوت زدن چه چیزی برای بازی مناسب است.

49.4

در صورت ارائه اعتراض توسط هر کدام از تیمها سر داور (ناظر در صورت حضور) باید پس از دریافت دالیل اعتراض ،اتفاقات روی
داده را به صورت کتبی به مسئولین برگزار کننده مسابقات گزارش نمایند.

49.5

اگر یکی از داوران آسیب ببیند یا به هر دلیلی نتواند به وظایف خود تا مدت  5دقیقه بعد از آسیب دیدگی عمل نماید ،بازی ادامه
خواهد یافت و داور(ان) باقیمانده باید بازی را به تنهایی قضاوت نماید مگر اینکه امکان جایگزین داور آسیب دیده با یک داور
مورد تایید وجود داشته باشد .داور(ان) دیگر باید پس از مشورت با ناظر ،در صورت حضور ،در این مورد تصمیمگیری نمایند.

49.6

برای تمامی م سابقات بین المللی در صورت نیاز به مکالمه ،برای روشن شدن تصمیم باید از زبان انگلیسی استفاده شود.

49.9

هر داوری اختیار دارد در حیطه وظایف خود تصمیمگیری نماید ولی مجاز نیست تصمیم داور(ان) دیگر را نادیده بگیرد یا آن را
زیر سوال ببرد.

49.2

اجراء و تفسیر قوانین رسمی بسکتبال توسط داوران ،صرفنظر از اینکه یک تصمیم به درستی اتخاذ شده یا خیر ،نهایی بوده و
نمی تواند مورد اعتراض واقع و یا نادیده گرفته شود ،بجز در مواردی که اعتراض مجاز باشد ( به پیوست  Cمراجعه شود).

ماده  .42منشی و کمک منشی :وظایف
42.0

منشی باید برگه ثبت امتیازات را در اختیار داشته باشد و موارد زیر را ثبت نماید:


تیم ها ،با وارد کردن اسامی و شماره بازیکنان شروع کننده بازی و تمامی ذخیرههایی که وارد بازی میشوند .زمانی که یک
تخطی از قانون در رابطه با  5بازیکن شروع کننده ،ذخیرهها و یا شماره بازیکنان به وجود میآید ،او باید آن را در اولین
فرصت به اطالع نزدیکترین داور برساند.



جمع امتیازات ،به وسیله وارد کردن گلهای بدست آمده در حین بازی و پرتابهای آزاد.







42.8

خطاهای اعالم شده علیه بازیکنان .منشی باید بعد از انجام  5خطا توسط هر یک از بازیکنان آن را سریعا" به اطالع داور
برساند .او باید خطاهای مربیان را ثبت کند و در صورتی که باید دیسکالیفه شوند ،آن را سریعا" به اطالع داور برساند .به
همین صورت او باید بعد از انجام  8خطای فنی یا  8خطای غیر ورزشی توسط بازیکن ،یا  0خطای فنی و  0خطای
غیرورزشی توسط هر یک از بازیکنان ،آن را سریعا" به اطالع داور برساند و آن بازیکن باید از بازی اخراج شود.
تایمهای استراحت .او باید زمانیکه مربی درخواست تایم استراحت مینماید در فرصت تایم استراحت آن را به اطالع داوران
برساند و زمانی که تایمهای استراحت یک تیم تمام میشود ،مربی را از طریق داور آگاه سازد که دیگر تایم(های) استراحت
در این نیمه یا وقت اضافی ندارد.
مالکیت تناوبی بعدی را ،با استفاده از فلش مشخص نماید .منشی باید در خاتمه نیمه اول سریعا جهت مالکیت تناوبی را به
علت عوض کردن حلقهها تغییر دهد.

همچنین منشی باید:
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تعداد خطاهای انجام شده توسط هر بازیکن را با بلندکردن تابلو مخصوص اعالم نماید ،به طوری که برای هر دو مربی کامال
قابل دید باشد.
در ادامه چهارمین خطای تیمی در یک کوارتر و پس از زنده شدن توپ ،عالمت خطای تیمی را در انتهای میز منشی و
نزدیک به نیمکت تیمی که در وضعیت جریمه خطای تیمی است قرار دهد.



تعویضها را انجام دهد.



بوق خود را فقط زمانی که توپ میمیرد و قبل از اینکه دوباره زنده شود به صدا درآورد .صدای بوق منشی ساعت بازی یا
بازی را متوقف نمیکند و باعث مرده شدن توپ نمیشود.

42.8

کمک منشی با تابلو امتیازات کار کرده و به منشی کمک میکند .در صورت به وجود آمدن هرگونه اختالف بین تابلو امتیازات و
جدول بازی که قابل حل نباشد ،جدول بازی مالک خواهد بود و تابلو امتیازات باید مطابق جدول اصالح شود.

42.8

اگر اشتباه در ثبت امتیازات در جدول بازی کشف شود:





42.8

در طول بازی ،منشی باید تا مرده شدن توپ صبر کند و سپس بوق خود را به صدا درآورد.
بعد از خاتمه بازی و قبل از امضاء جدول بازی توسط سرداور اشتباه باید تصحیح شود ،حتی اگر در نتیجه بازی تاثیرگذار
باشد.
بعد از امضاء جدول توسط سرداور ،اشتباه دیگر قابل تصحیح نخواهد بود و سرداور یا ناظر ،در صورت حضور ،باید یک
گزارش کامل به کمیته برگزاری مسابقه ارسال نمایند.

ناظر یا کمک منشی باید به منشی در تحقق صحت جمع کل امتیار کالسبندی  5بازیکن تیم در زمین کمک کند .باید امتیاز
یک تیم از قانون  04امتیاز (ماده  )50.8تجاوز نکند ،ناظر یا کمک منشی باید مراتب را به منشی اطالع دهند که او نیز به
سرداور اطالع دهد ،در این صورت سرداور یک خطای فنی علیه مربی تیم متخلف اعالم نماید.

ماده  .49وقت نگهدار :وظایف
47.0

وقت نگهدار باید یک ساعت بازی و کورنومتر در اختیار داشته باشد:



مقدار زمان بازی ،تایم استراحت و زمانهای اینتروال را کنترل نماید.



مطمئن باشد که صدای بوق پایان کوارتر یا وقت اضافی بلند و به طور خودکار به صدا در میآید.


47.8

هر زمانی که بوق به صدا در نیاید یا شنیده نشود ،سریعا" به هر صورت ممکن داوران را آگاه سازد.

وقت نگهدار باید زمان بازی را به صورت زیر کنترل نماید:


ساعت بازی شروع به کار میکند:
 oدر جامپ بال ،زمانی که توپ به طور قانونی توسط یکی از بازیکنان درگیر در جامپ بال لمس شود.
 oبعد از آخرین پرتاب آزاد ناموفق ،زمانی که توپ در حال زنده شدن است ،توپ در داخل زمین بازیکنی را لمس کند
یا توسط بازیکنی لمس شود.
 oدر پرتاب توپ به داخل ،زمانی که توپ در داخل زمین بازیکنی را لمس کند یا به طور قانونی توسط بازیکنی لمس
شود.
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47.3

وقت نگهدار باید زمان تایم استراحت را بصورت زیر کنترل نماید:


47.4

ساعت بازی متوقف میشود زمانی که:
 oزمان بازی در خاتمه کوارتر یا وقت اضافی به پایان میرسد ،اگر به طور خودکار متوقف نشده باشد.
 oداور در سوت خود میدمد ،در حالی که توپ زنده است.
 oتیمی که گل خورده است درخواست تایم استراحت بنماید.
 oدر  8دقیقه یا کمتر تا پایان کوارتر چهارم یا هر وقت اضافی گلی در حین بازی به ثمر برسد.
 oبوق دستگاه  84ثانیه زمانی که یکی از تیمها کنترل توپ را در اختیار دارد به صدا درآید.

زمانی که داور در سوت خود میدهد و عالمت تایم استراحت را نشان میدهد بالفاصله کورنومتر را فعال کند.



پس از گذشت  51ثانیه از زمان تایم استراحت بوق خود را به صدا درآورد.



در پایان زمان تایم استراحت ،بوق خود را به صدا درآورد.

وقت نگهدار باید مقدار زمانهای اینتروال تایم بازی را به صورت زیر کنترل نماید:


بالفاصله پس از خاتمه کوارتر یا وقت اضافی قبلی ،کورنومتر را فعال نماید.



قبل از شروع کوارتر اول و سوم زمانی که  3دقیقه و  0.5دقیقه تا شروع کوارتر باقی مانده است ،را به داوران اطالع دهد.




قبل از آغاز کوارتر دوم ،چهارم و هر وقت اضافی زمانی که  31ثانیه تا شروع کوارتر یا وقت اضافی باقی مانده است بوق خود
را به صدا درآورد.
در پایان اینتروال تایم بوق خود را به صدا درآورد و همزمان کورنومتر را متوقف نماید.

ماده  .51مسئول  84ثانیه :وظایف
مسئول  84ثانیه ،دستگاه  84ثانیه را در اختیار دارد و باید:
51.0

51.8

شروع یا مجددا" شروع به کار کند ،زمانی که:


در داخل زمین بازی یک تیم کنترل توپ زنده را بدست میآورد .بعد از آن ،تنها لمس توپ توسط بازیکنان حریف باعث
شروع شدن زمان  84ثانیه جدید نخواهد شد ،اگر مالکیت توپ عوض نشود و تیمی که کنترل توپ را در اختیار داشته
است ،همچنان آن را در اختیار داشته باشد.



در پرتاب به داخل ،توپ در داخل زمین بازیکنی را لمس کند یا به طور قانونی توسط بازیکنی لمس شود و تیمی که پرتاب
را انجام داده است همچنان کنترل توپ را در اختیار داشته باشد.

متوقف اما شروع مجدد نمیشود ،زمانی که به دالیل زیر توپ برای پرتاب به داخل به تیمی که قبال" کنترل توپ را در اختیار
داشته است ،داده میشود در نتیجه:


توپ به بیرون از زمین رفته باشد.



بازیکن همان تیم آسیب ببیند.



همان تیم یک خطای فنی مرتکب شود.



وضعیت جامپ بال به وجود آید.
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خطای طرفین.



جرایم مساوی برای هر دو تیم حذف شود.

متوقف ،اما به  84ثانیه جدید برنمی گردد ،و زمان باقی مانده قابل رویت است ،زمانی که دستگاه  84ثانیه  04ثانیه یا بیشتر
را نشان دهد و پس از اعالم خطا یا تخلف ،به همان تیمی که قبال" کنترل توپ را در اختیار داشته است یک پرتاب به داخل از
زمین حمله واگذار می گردد.
51.3

 84ثانیه متوقف و مجددا" شروع میشود ،بدون اینکه نشان داده شود ،زمانی که:


توپ به طور قانونی وارد سبد شود.



توپ حلقه تیم مقابل را لمس نماید و مگر اینکه توپ بین تخته و حلقه گیر کند و کنترل توپ بعد از لمس حلقه بدست
تیمی که قبل از لمس حلقه کنترل توپ را در اختیار نداشته است ،میافتد.





51.4

پرتاب به داخل در زمین دفاعی به تیم واگذار شود:
 oدر نتیجه یک خطا یا تخلف (به غیر از رفتن توپ به اوت).
 oدر نتیجه یک وضعیت بین الطرفین و برای تیمی که قبال" کنترل توپ را در اختیار نداشته است.
 oبرای توقف بازی ،به دلیل اعمال تیمی که مالکیت توپ را در اختیار دارد مرتبط نمیباشد.
 oبرای توقف بازی ،به دلیل اعمالی که به هیچ کدام از تیمها مرتبط نمیشود ،مگر اینکه تیم مقابل در وضعیت
نامطلوبی قرار گیرد.
پرتاب(های) آزاد به تیم واگذار شود.
تیمی که کنترل توپ را در اختیار دارد باعث یک تخطی از مقررات شود.

متوقف و به  04ثانیه برگردانده می شود 04 ،ثانیه قابل دیدن باشد ،زمانی که:




توپ برای پرتاب به داخل ،در زمین حمله ،به همان تیمی واگذار شود که پیش از این کنترل توپ را در اختیار داشته و
تابلوی  84ثانیه 03 ،ثانیه یا کمتر را نشان می دهد:
 oدر نتیجه یک خطا یا تخلف (به غیر از رفتن توپ به اوت).
 oبرای توقف بازی ،به دلیل اعمال تیمی که مالکیت توپ را در اختیار دارد مرتبط نمیباشد.
 oبرای توقف بازی به دلیل اعمالی که به هیچ کدام از تیمها مرتبط نمیشود .مگر اینکه تیم مقابل در وضعیت
نامطلوبی قرار گیرد.
به تیمی که قبال" کنترل توپ را نداشته است باید یک پرتاب به داخل واگذار شود در نتیجه یک:
o
o

خطای شخصی یا تخلف ( شامل رفتن توپ به اوت )،
یک وضعیت جامپ بال.



یک پرتاب به داخل در نتیجه خطای غیرورزشی یا دیسکالیفه از خط پرتاب به داخل در زمین حمله واگذار گردد.



بعد از تماس توپ با حلقه در یک شوت ناموفق یا در آخرین پرتاب آزاد یا برای یک پاس ،اگر دوباره همان تیمی که قبال"
کنترل توپ را قبل از تماس توپ با حلقه در اختیار داشته باشد ،بدست آورد.
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51.5

زمانی که در کوارتر چهارم یا هر وقت اضافی ،ساعت بازی  8دقیقه یا کمتر را نشان می دهد ،پس از تایم استراحت
استفاده شده توسط تیمی که مستحق مالکیت توپ در زمین دفاعی خود است ،مربی تصمیم بگیرد که بازی باید از خط
پرتاب به داخل در زمین حمله ادامه یابد و تابلو  84ثانیه 04 ،ثانیه یا بیشتر را نشان دهد.

خاموش شود ،بعد از اینکه توپ میمیرد و ساعت بازی متوقف میشود زمانی که در هر یک از کوارتر یا وقت اضافی کنترل
جدیدی به تیمی واگذار گردد در حالی که کمتر از  04ثانیه به پایان بازی زمان باقی مانده است.
بوق  84ثانیه ساعت بازی یا بازی را متوقف نمیکند ،و یا باعث مرده شدن توپ نمیشود ،مگر اینکه یکی از تیمها کنترل توپ را
در اختیار داشته باشد.
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قانون نهم  -سیستم کالسبندی بازیکن
ماده  .50سیستم کالسبندی امتیازات بازیکن
50.0

تعریف

 50.0.0در یک مسابقه اصلی و رسمی  IWBFهر بازیکن میبایست کارت رسمی کالسبندی خود را از طریق کمیته کالسبندی
بازیکن  IWBFدر اختیار داشته باشد .کارت کالسبندی امتیاز بازیکن ،بایستی برای هر تورنمنت رسمی و با توجه به چک
کردن بازیکن قبل از مسابقه برابر اصول کالسبندی توسط  IWBFانجام بگیرد .در کنار موارد دیگر ،این کارت بیانگر امتیاز
کالسبندی بازیکنان میباشد .برابر دستور العمل کالسبندی بازیکنان ،این امتیاز ممکن است در طول آن تورنمنت و تا مرحله
حذفی پلی آف تغییر کند .مسئولیت تعیین اعتبار کارت شناسایی و امتیاز هر بازیکن بر عهده ناظر میباشد ،اگر در صورت
حضور ،در میز منشی مستقر شده و نسبت به این مورد تصمیمگیری میکند.
سیستم کالسبندی و امتیاز بازیکن در  4 ، 3.5 ، 3 ، 8.5 ، 8 ، 0.5 ، 0 ، IWBFو  4.5میباشد.
50.8

در هر زمان از بازی جمع امتیازات کالسبندی بازیکنان حاضر در بازی نباید از  04امتیاز بیشتر باشد.
توجه :این جمع امتیازات در مسابقات رسمی  IWBFکه در زیر آمده است قابل اجراء میباشد .ممکن است در سایر مسابقات
این جمع امتیازات تغییر کند.


مسابقات اصلی و رسمی  IWBFعبارتند از:



قهرمانی جهان برای مردان.



قهرمانی جهان برای زنان.



مسابقات پارالمپیک برای زنان و مردان.



قهرمانی جهان برای مردان زیر  83سال.



قهرمانی جهان برای زنان زیر  85سال.



مسابقات انتخابی برای قهرمانی جهان مردان ،زنان ،زیر  85سال زنان و زیر  83سال مردان.



50.7

مسابقات انتخابی برای پارالمپیک زنان و مردان.

جریمه
اگر هر زمان در طول بازی مجموع امتیاز تیمی از  04تجاوز کند ،یک خطای فنی برای مربی آن تیم اعالم خواهد شد و با
تصحیح مجموع امتیازات کالسبندی در شروع بازی یا در هر زمان مشابه آن ادامه خواهد یافت.
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.A

عالئم داوران

A .0

عالئمی که با دست در این مقررات نشان داده میشود تنها عالئم داوری هستند.

A .8

در زمان گزارش به میز منشی ارتباط کالمی به شدت توصیه میشود (در بازیهای بین المللی به زبان انگلیسی).

A .3

همچنین آشنایی داوران میز با این عالئم از اهمیت باالیی برخوردار میباشد.

عالئم ساعت بازی
شروع بکار ساعت بازی

6

توقف ساعت بازی برای خطا

2

1
انداختن دست

توقف ساعت بازی

کف دست باز

یک مشت بسته

امتیاز دادن
 7امتیاز

6

 8امتیاز

5
 7انگشت باز

 0امتیاز

4
 8انگشت از مچ افتاده

 0انگشت از مچ افتاده

یک دست :اقدام
هر دو دست :موفق
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تعویض و زمان استراحت
تایم استراحت تلویزیونی

20

تایم استراحت

فراخواندن به داخل زمین

7

8

9

تعویض

دستهای باز با مشتهای گره

شکل ، T

کف دست باز ،

شده

انگشت اشاره

حرکت به سمت بدن

بازوهای متقاطع

عالئم اطالع رسانی
لغو بازی  ،لغو امتیاز

شمارش قابل مشاهده
22

21

حرکت یکبار دستها مثل

شمارش با حرکت دست

قیچی ،از سینه

وضعیت جامپ بال/توپ
جهت بازی یا اوت

مشترک

06

05

ارتباط بین داوران

شروع مجدد  84ثانیه

03

04

شصت رو به باال ،سپس اشاره به

اشاره به جهت بازی

انگشت اشاره باز

جهت بازی با استفاده از فلش

دستها موازی خط کناری

چرخش دست

انگشت شصت رو به باال

مالکیت تنوابی
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تخلفها
دریبل غیر قانونی

تراولینگ

تماس پا یا میله جلو با زمین

کاربرد ندارد

28

29

27
چرخش مشت ها

 2ثانیه

11

 7ثانیه

 5ثانیه

12
نشان دادن  2انگشت

10
نشان دادن  5انگشت

بازو باز
نشان دادن  7انگشت

عمدی زدن توپ با پا

85

برگشت توپ به زمین دفاعی

84
اشاره به پا
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انگشت ها شانه را لمس کنند
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شماره بازیکنان
شماره  1و 11

دست راست شماره

هر دو دست شماره

 1را نشان میدهد

 1را نشان میدهد

شماره  00تا 05

19

شماره  0تا 5

شماره  6تا 01

دست راست مشت

18
دست راست شماره

دست راست شماره

بسته و دست چپ

 5و دست چپ  0تا 5

 0تا  5را نشان میدهد

 0تا  5را نشان میدهد

را نشان میدهد

شماره 84

17

شماره 06

60

62
اول پشت دست شماره  8برای دهگان و سپس

اول پشت دست شماره  0برای دهگان و سپس

روی دست شماره  4را برای یکان نشان می دهد

روی دست شماره  6را برای یکان نشان می دهد
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شماره 68

66

شماره 41

61
اول پشت دست شماره  6برای دهگان و سپس

اول پشت دست شماره  4برای دهگان و سپس

روی دست شمارهرا  8برای یکان نشان می دهد

روی دست شماره  1را برای یکان نشان می دهد

شماره 99

شماره 12

34

35
اول پشت دست شماره  9برای دهگان و سپس

اول پشت دست شماره  1برای دهگان و سپس

روی دست شماره  9را برای یکان نشان می دهد

روی دست شماره  2را برای یکان نشان می دهد
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نوع خطاها
سد کردن (مدافع)اسکرین غیر
هل دادن یا شارژ بدون توپ

چک کردن با دست

گرفتن مچ و حرکت به سمت

قانونی

36

67

68

37

نگهداشتن(گرفتن)

نمایش هل دادن

گرفتن مچ به سمت پائین

هر دو دست به کمر

جلو

استفاده غیر قانونی از
قالب کردن

43

برخورد غیر قانونی با دست

48

دستها

شارژ با توپ

41

40

چرخش ساعد به سمت

ضربه دست به

ضربه مشت بسته

عقب

ساعد دست دیگر

به کف دست

ضربه به مچ دست

چرخش بیش از حد آرنج

44
چرخش آرنج به سمت عقب
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بلند شدن

46B

سریع بستن مسیر حریف

46A

نمایش بلند شدن با دستها

خطا توسط تیم مالک توپ

46

نمایش گردش ویلچر با مشتها

ضربه زدن به سر

45
اشاره مشت بسته به

نمایش برخورد با سر

سمت سبد تیم خاطی

خطا در زمان حالت شوت

خطا در زمان حالت غیر شوت

49

42
یک دست با مشت بسته ،سپس اشاره

یک دست با مشت بسته ،سپس نشان دادن

به زمین

تعداد پرتابهای آزاد
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خطاهای ویژه
خطای غیر ورزشی

خطای دیسکالیفه

58

خطای فنی

51

50
هر دو دست مشت

گرفتن مچ به سمت

شده

باال

خطای طرفین

47
نمایش شکل  Tبا دستها

حرکت مشتهای بسته
دو دست

بازبینیIRS

گول زدن

گذشتن غیر مجاز از
خط پرتاب به داخل

55

54

53

چرخش دست با انگشت

حرکت دست به موازات خط

اشاره به صورت افقی

)در آخرین  0دقیقه کوارتر

دو بار باال آوردن ساعد

چهارم و وقت اضافی(
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اعالم گزارش جریمه خطا به میز منشی

بعد از خطا توسط تیم مالک
بعد از خطا بدون پرتاب آزاد

توپ

59

56

دست مشت شده در جهت

اشاره به جهت بازی،

بازی،بازوها موازی با خط

بازوها موازی با

کناری

خط کناری

سه پرتاب آزاد

نگهداشتن  7انگشت
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57

61
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اجراء کردن پرتاب آزاد -داور فعال (زیر)
سه پرتاب آزاد

دو پرتاب آزاد

68

63
 7انگشت بصورت افقی

یک پرتاب آزاد

60
 0انگشت بصورت افقی

 8انگشت بصورت افقی

اجراء کردن پرتاب آزاد -داور غیر فعال (باال و سنتر)
سه پرتاب آزاد

66

یک پرتاب آزاد

دو پرتاب آزاد

64

65
 7انگشت باز در هر دو

در هر دو دست انگشتها

دست

کنار هم

انگشت اشاره

شکل  -2عالئم داوران
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 .Bبرگه ثبت امتیازات

شکل  -9برگه امتیازات
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B.0

جدول بازی که در شکل  7نشان داده شده است مورد تایید کمیته فنی فدراسیون جهانی بسکتبال با ویلچر  IWBFمیباشد.

B.8

جدول شامل  0نسخه اصلی و  3نسخه کپی میباشد که رنگ آنها با یکدیگر متفاوت میباشد .نسخه اصلی ،به رنگ سفید ،برای
 IWBFمیباشد .اولین نسخه کپی ،به رنگ آبی ،برای مسئولین برگزاری مسابقات و دومین نسخه کپی ،به رنگ صورتی ،برای
تیم برنده و سومین نسخه کپی به رنگ زرد ،برای تیم بازنده میباشد.
توجه:
.0

پیشنهاد میشود که منشی از  8خودکار با رنگ متفاوت برای نوشتن جدول استفاده نماید .رنگ قرمز برای کوارتر اول و
سوم و رنگ آبی یا مشکی برای کوارتر دوم و چهارم .برای تمام وقتهای اضافی ،تمامی موارد ثبت شده باید آبی یا
مشکی باشد (هم رنگ کوارتر دوم و چهارم).

.8
B.3

جدول میتواند به صورت الکترونیکی تهیه و کامل شود.

حداقل  41دقیقه قبل از شروع بازی طبق برنامه ،منشی باید جدول را برابر روش زیر آماده نماید:
او باید اسامی تیمها را در مکان مخصوص و در باالی جدول وارد نماید .تیم  Aهمیشه تیم میزبان یا برای تورنمنتها یا

B.3.0

بازیهایی که در زمین بی طرف انجام میشود ،تیمی است که نام آن در برنامه مسابقات اول آمده باشد .تیم دیگر ،باید تیم B
باشد.
 B.3.8او سپس باید وارد نماید:


نام مسابقات.



شماره بازی.



تاریخ ،ساعت و محل مسابقه.



اسامی سرداور و داور (ها) و ملیت آنها ( با کدهای )LOC

شکل  -01قسمت باالی برگه امتیازات
 B.3.3تیم  Aدر قسمت باالی جدول و تیم  Bدر قسمت پایین جدول قرار میگیرد.
 B.3.3.0در ستون اول ،منشی باید اعداد کالسبندی هر بازیکن ( 8شماره) را وارد نماید .برای تورنومنت ها  ،امتیازات کالسبندی برای هر
بازی توسط خود تیمها مشخص گردد.
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 B.3.3.8در ستون دوم ،منشی باید اسامی بازیکنان دو تیم را با حروف بزرگ در کنار شماره پیراهن بازیکن مربوطه با استفاده از فهرست
همراهان تیم که توسط مربی یا جانشین او تهیه شده است ،وارد نماید.کاپیتان هر تیم باید با وارد کردن کلمه ()CAP
بالفاصله بعد از نام بازیکن مربوطه مشخص شود.
 B.3.3.3اگر تیمی اسامی کمتر از  08بازیکن ارائه نماید ،منشی باید در خط ردیف بعد از آخرین بازیکن وارد شده ،یک خط در قسمت
شماره کارت شناسایی بازیکن ،نام ،شماره ،بازیکن داخل زمین ،رسم نماید .اگر کمتر از  00بازیکن باشد ،خط افقی باید تا
رسیدن به قسمت خطاها ادامه یابد و بصورت مورب تا پایین امتداد پیدا کند.

شکل  - 00تیم ها در برگه امتیاز ) قبل از بازی(
 B.3.4در قسمت پایین اسامی تیمها ،منشی باید نام مربی و کمک مربی تیم را (با حروف بزرگ) وارد نماید.
B.4

حداقل  01دقیقه قبل از شروع بازی مطابق برنامه هر مربی باید:

 B.4.0اسامی بازیکنان ،امتیازات کالسبندی و شماره آنها را تایید نمایند.
 B.4.8نام مربی و کمک مربی را تایید نمایند .اگر مربی یا کمک مربی ،حضور نداشته باشدکاپیتان باید به عنوان مربی انجام وظیفه
نماید و باید (  ) CAPپس از نام او وارد شود.
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 B.4.3پنج نفر شروع کننده بازی را با کشیدن یک عالمت × کوچک در ستون بازیکن داخلی مشخص نمایند.
 B.4.4جدول را امضاء نمایند.
مربی تیم  Aاول می بایست که اطالعات باال را در اختیار منشی قرار میدهد.
B .5

در شروع بازی ،منشی باید دور عالمت × برای  5بازیکن شروع کننده را یک دایره بکشید.

B .6

در طول بازی ،زمانی که بازیکن ذخیرهای برای اولین بار وارد بازی میشود ،منشی باید با کشیدن یک عالمت × کوچک (بدون
دایره) در ستون بازیکن داخلی ورود آن را به بازی مشخص نماید.

شکل  -08تیمها در جدول(بعد از بازی)
B.1

زمانهای استراحت

 B.9.0زمان های استراحت واگذار شد ،بایستی در جدول با وارد کردن دقیقه زمان بازی در هر کوارتر یا وقت اضافی در خانههای مربوطه
در زیر نام تیمها ،ثبت شوند.
 B.9.8در خاتمه هر نیمه یا وقت اضافی ،باید  8خط موازی در خانههای استفاده نشده کشیده شود .منشی باید برای تیمی که اولین
زمان استراحت خود را تا قبل از نشان دادن  8دقیقه آخر کوارتر چهارم دریافت نکرده است در اولین خانه با  8خط موازی برای
نیمه دوم عالمتگذاری نماید.
Page 27 of 081

 0دسامبر 8102

قوانین و مقررات داوری بسکتبال با ویلچر8102
B.2

خطاها

 B.2.0خطاهای بازیکنان شامل خطای شخصی ،فنی ،غیر ورزشی یا دیسکالیفه میباشد که باید در مقابل نام بازیکن در جدول ثبت
شود.
 B.2.8خطاهای مربیان ،کمک مربیان ،بازیکنان ذخیره ،بازیکنان محروم و اعضاء هیات همراه تیم که شامل خطای فنی یا دیسکالیفه
می باشد و باید در مقابل نام مربی ثبت شود.
 B.2.3تمامی خطاها به صورت زیر در جدول ثبت میشود:
 B.2.3.0خطاهای شخصی با وارد کردن حرف  Pثبت میشود.
 B.2.3.8خطای فنی بازیکن با وارد کردن حرف  Tثبت میشود .دومین خطای فنی نیز باید با وارد کردن حرف  Tثبت شود ،به دنبال آن
یک حرف  GDدر فضای خالی برای اخراج از بازی وارد میشود.
 B.2.3.3خطای فنی مربی به دلیل رفتار غیر ورزشی خودش با وارد کردن حرف  Cثبت میشود .همچنین برای دومین خطای فنی
مشابه نیز حرف  Cدر جدول ثبت شده و در ادامه حرف  GDدر فضای خالی قرار می گیرد.
 B.2.3.4هرگونه خطای فنی که به دالیل دیگری برای مربی در نظر گرفته شود باید با وارد کردن حرف  Bدر جدول ثبت شود.پس از
سومین خطای فنی (یکی از آن ها میتواند  Cباشد) در ادامه در فضاهای خالی بعد از حرف  Bیا  Cباید حروف  GDثبت شود.
B.2.3.5خطای غیر ورزشی با وارد کردن حرف  Uثبت میشود .پس از دومین خطای غیر ورزشی نیز حرف  Uدر جدول ثبت شده و در
ادامه حرف  GDدر فضای خالی قرار میگیرد.
 B.2.3.6یک خطای فنی بر علیه بازیکنی که قبال" مرتکب غیرورزشی شده است یا یک خطای غیرورزشی بر علیه بازیکنی که قبال
خطای فنی دریافت کرده است ،با وارد کردن یک "  " Uیا "  " Tسپس با وارد کردن یک "  " GDدر خانه بعدی نشان داده می
شود.
 B.2.3.9خطای دیسکالیفه با وارد کردن حرف  Dثبت میشود.
 B.2.3.2هر خطایی که شامل پرتاب(های) آزاد شود با اضافه کردن عدد تعداد پرتابهای آزاد( 2،1یا )3در کنار حرف  B U، C، T، Pیا
 Dثبت شوند.
 B.2.3.7تمامی خطاهای دو تیم که دارای جرایم مساوی میباشند و جرایم آنها برابر ماده  48این کتاب حذف میشود باید با اضافه کردن
حرف  cکوچک در کنار حرف  P, T, C, B, Uیا  Dثبت شوند.
 B.2.3.01خطای دیسکالیفه اعالم شده بر علیه مربی ،بازیکن ذخیره ،بازیکن محروم ،یا یکی از اعضاء هیات همراه که در نزاع منطقه
نیمکت را ترک کرده است ،باید با یک خطای فنی به نام مربی بصورت  B8ثبت گردد.
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 B.2.3.00در خاتمه کوارتر دوم و پایان بازی ،منشی باید یک خط ضخیم بین خطاهای استفاده شده و استفاده نشده بکشد.
در خاتمه بازی ،منشی باید خانههای خالی باقیمانده را با کشیدن یک خط ضخیم افقی پر کند.
 B.2.3.08مثالهایی برای خطاهای دیسکالیفه کمک مربی ،بازکن ذخیره ،بازیکن محروم یا یکی از اعضاء هیات همراه:
خطای دیسکالیفه برای بازیکن ذخیره به صورت زیر ثبت میشود:

و

خطای دیسکالیفه برای کمک مربی به صورت زیر ثبت میشود:

خطای دیسکالیفه برای بازیکنی که قبال" پنج خطا شده است به صورت زیر ثبت میشود:

و
اخراج هر یک از اعضاء هیات همراه باید به صورت زیر ثبت شود:

 B.2.3.03مثالهایی برای خطای دیسکالیفه (اخراج) برای نزاع مربی ،کمک مربی ،ذخیره ها ،بازیکن محروم یا یکی از اعضاء
هیات همراه:
بدون توجه به تعداد نفرات اخراج شده به دلیل ترک محوطه نیمکت ،تنها یک خطای فنی (‘ )’Bبرای مربی اعالم
و
بصورت زیر ثبت میشود:
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اخراج یک مربی یا کمک مربی باید به صورت زیر ثبت شود:
اگر فقط مربی اخراج شود:

اگر فقط کمک مربی اخراج شود:

اگر مربی و کمک مربی هر دو اخراج شوند:

در تمامی فضاهای خالی باقی مانده خطا باید یک حرف "  " Fوارد شود.
اخراج یک بازیکن ذخیره باید به صورت زیر ثبت شود:
اگر بازیکن ذخیرهای که کمتر از  4خطا دارد ،سپس اخراج شود حرف  Fدر تمامی فضاهای باقی مانده خطا وارد میشود:

اگر این پنجمین خطای بازیکنی ذخیره باشد ،حرف  Fدر آخرین خانه خطا وارد میشود:

اخراج بازیکنی که قبال پنجمین خطای خود را انجام داده است(بیرون رفته) باید به صورت زیر ثبت شود:
بازیکن اخراج شده ای که دیگر فضای خالی برای ثبت خطا ندارد باید بعد از آخرین ستون خطا حرف "  " Fوارد
شود:

اخراج یک ذخیره برای دخالت فعال در نزاع باید به صورت زیر ثبت شود:

اخراج یک بازیکن محروم برای دخالت فعال در نزاع باید به صورت زیر ثبت شود:
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اخراج یکی از اعضاء هیات همراه برای دخالت فعال در نزاع باید برای مربی اعالم و به صورت زیر ثبت شود:

هر اخراجی برای اعضاء هیات همراه باید برای مربی اعالم شده و بصورت  B8ثبت شود ،اما نباید جزء سه خطای فنی برای اخراج
مربی محسوب گردد.
توجه :خطای فنی یا دیسکالیفه برابر با ماده  37جزء خطاهای تیمی محسوب نمی شود.

 B .9خطاهای تیمی
 B.7.0برای هر کوارتر 4 ،خانه در جدول (زیر نام تیم و باالی اسامی بازیکنان) برای وارد کردن خطاهای تیمی در نظر گرفته شده است.
 B.7.8هر زمانی که یک بازیکن مرتکب خطای شخصی ،فنی ،غیر ورزشی یا دیسکالیفه شود ،منشی باید خطا را برای آن تیم با کشیدن
یک عالمت × بزرگ در خانههای تعیین شده ثبت نماید.

Page 73 of 081

 0دسامبر 8102

قوانین و مقررات داوری بسکتبال با ویلچر8102
B .01

روش ثبت امتیاز

 B.01.0منشی میبایست جریان امتیازات دو تیم را به ترتیب ثبت نماید.
 B.01.8تعداد  4ستون در جدول برای ثبت امتیاز وجود دارد.
 B.01.3هر ستون نیز به  4ستون تقسیم میشود 8 .ستون سمت چپ برای تیم  Aو  8ستون سمت راست
برای تیم  Bمیباشد .ثبت امتیاز در  8ستون وسط ( 061امتیاز) برای هر تیم در نظر گرفته شده
است.
منشی باید:
ابتدا ،برای هر گل به دست آمده در جریان بازی یک خطا اوریب (  /برای راست دست ها و \ برای
چپ دست ها ) و برای هر امتیاز بدست آمده از پرتاب آزاد ،یک نقطه پر رنگ دایرهای ()روی جمع
جدید امتیازات آن تیم بکشد.
سپس ،در خانه خالی کنار جمع جدید امتیازات (کنار  /یا \ یا  جدید) شماره بازیکنی که امتیاز را
بدست آورده است وارد نماید.
B .00

روش ثبت امتیاز :دستور العملهای اضافی

 B.00.0گل  3امتیازی بدست آمده توسط بازیکن ،با کشیدن یک دایره دور شماره بازیکن ثبت میشود.
 B.00.8گلی که توسط بازیکن به طور تصادفی به حلقه خودی زده میشود به نام کاپیتان تیم حریف در
داخل زمین بازی ،ثبت میشود.
 B.00.3برای بسکتبال با ویلچر قابل اجراء نمیباشد.
 B.00.4در پایان هر کوارتر و وقتهای اضافی ،منشی باید یک دایره ضخیم ( )Oدور آخرین امتیاز بدست آمده
توسط هر تیم ،و در ادامه یک خط ضخیم افقی زیر آخرین امتیاز و شماره بازیکنی که آن را بدست
آورده است بکشد.
 B.00.5در شروع هر کوارتر و وقتهای اضافی ،منشی باید ثبت امتیازات را از آخرین امتیاز بدست آمده قبلی
که قطع شده است ادامه دهد.
 B.00.6در هر زمان ممکن منشی باید جمع امتیازات را با تابلو امتیازات تطبیق دهد .اگر بین آنها اختالف
وجود داشته باشد و جدول صحیح باشد ،منشی باید سریعا" نسبت به اصالح تابلو امتیازات اقدام
نماید .اگر تردید داشته باشد یا یکی از تیمها نسبت به تصحیح اشتباه اعتراض داشته باشد ،باید
سرداور را به محض اینکه توپ میمیرد و ساعت بازی متوقف میشود مطلع سازد.
 B.00.9داوران بر اساس مواد قانون ،ممکن است اشتباه ثبت شده را که شامل امتیاز ،تعداد خطاها یا تعداد
زمان استراحت را تصحیح نمایند .سرداور باید موارد تصحیح شده را امضاء نماید .تصحیحات بیش از
شکل  -07روند ثبت
حد برگه امتیاز باید در پشت آن ثبت گردد.
امتیاز
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B .08

روش ثبت امتیاز :جمع نهایی

 B.08.0در خاتمه هر کوارتر و آخرین وقتهای اضافی ،منشی باید امتیاز بدست آمده در آن کوارتر و همه
وقتهای اضافی را در محل مخصوص قسمت پایین جدول وارد نماید.
 B.08.8فورا" در پایان هر بازی ،منشی باید زمان را در قسمت " زمان پایان بازی (ساعت:دقیقه) "وارد
نماید.
 B.08.3در پایان بازی ،منشی باید  8خط ضخیم افقی زیر آخرین امتیاز بدست آمده توسط هر تیم و
شماره بازیکنی که آن را به دست آورده است بکشد .همچنین باید یک خط اوریب تا پایان
ستون فوق کشیده به طوری که تمامی شمارهها (ثبت امتیاز) استفاده نشده هر تیم را در بر
میگیرد.
 B.08.4در پایان بازی ،منشی باید امتیاز نهایی و نام تیم برنده را وارد نماید.

 B.08.5سپس منشی باید ابتداء نام خانوادگی خود ،کمک منشی ،وقت نگهدار و مسئول  84ثانیه را با
شکل  -04جمع نهایی
حروف بزرگ در جدول وارد نماید .سپس تمام داوران میز باید کنار نام خود را امضاء نمایند.
 B.08.6پس از امضاء توسط داور(ها)  ،سرداور آخرین فردی است که جدول را تأیید و امضاء می
نماید .این عمل پایان قضاوت داوران و ارتباط آن ها با بازی می باشد.

شکل  -05قسمت پایین برگه امتیاز
توجه :در صورت داشتن اعتراض کاپیتان ) (CAPتیم باید جدول را در محل امضاء کاپیتان تیم معترض امضاء نماید .داور(ها) و
داوران میز باید در اختیار سرداور باشند ،تا زمانیکه اجازه ترک کردن از سوی سرداور داده شود.
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C

روش اعتراض

اگر ،در جریان مسابقات رسمی فدراسیون جهانی بسکتبال با ویلچر  IWBFیک تیم اعتقاد داشته باشند که منافعش به علت قضاوت و
تصمیم داوران ]سرداور -داور(ها)[ یا هر موضوعی که در بازی اتفاق افتاده ضایع شده است باید به روش زیر عمل شود:
C.0

یک می تواند اعتراض کند اگر به دلیل یکی از موارد ذیل ،منافع آن تیم تحت تاثیر نامطلوب قرار گرفته باشد:
 )aیک اشتباه در ثبت امتیاز ،نگهداشتن وقت یا  84ثانیه که توسط داوران تصحیح نشده باشد.
 )bیک تصمیم برای باخت فنی جریمه ،لغو بازی یا به تاخیر انداختن آن ،ادامه ندادن یا عدم برگزاری بازی.
 )cیک تخلف از قوانین اجرایی مربوط به تایید صالحیت.

C.8

اعتراض باید به روش زیر ارائه گردد تا مورد بررسی قرار گیرد:
 )aکاپیتان ) (CAPآن تیم باید حداکثر تا  05دقیقه پس از پایان بازی ،اعتراض تیم خود را نسبت به نتیجه بازی ،به
اطالع سرداور رسانده و محل مخصوص" امضا کاپیتان تیم معترض " را امضاء نماید.
 )bآن تیم باید حداکثر تا  0ساعت پس از پایان بازی دالیل اعتراض خود را به صورت کتبی به سرداور ارائه نماید.
 )cبرای هر اعتراض مبلغ  851دالر باید ضمیمه شود که در صورت رد شدن اعتراض ،این مبلغ دریافت می گردد.

C.3

سرداور باید پس از دریافت دالیل اعتراض ،گزارش کتبی اتفاقاتی که منجر به اعتراض شده است را ،به نماینده  IWBFیا به
مسئولین برگزاری مسابقات گزارش نماید.

C.4

مسئولین برگزاری مسابقات باید درخواست های مناسبی که طبق روش اعالم شده ،ارائه شده است را بررسی نموده و در کوتاه
ترین زمان ممکن و حداکثر تا  84ساعت پس از پایان بازی در مورد اعتراض تصمیم گیری نمایند .این اعظاء باید از هر مدرک
معتبری استفاده نمایند و می توانند تصمیمات متناسبی اتخاذ نمایند که شامل بازبینی قسمتهای مختلف از بازی و یا بازبینی
کل بازی شود .این اعضاء م مکن است تصمیم به تغییر نتیجه بازی ندهند ،مگر اینکه شواهد و مدارک واضحی وجود داشته باشد،
که اگر اشتباهی برای اعتراض نبوده باشد ،نتیجه جدید قطعا" تحقق می یابد.

C.5

تصمیم مسئولین برگزاری مسابقات به عنوان تصمیم قانونی برای بازی در نظر گرفته می شود و نمی تواند مورد بازبینی مجدد یا
تجدید نظر قرار گیرد .مگر اینکه ،ممکن است تصمیم مرتبطی با تائید صالحیت افراد که بر اساس قوانین اجرایی تعیین شده
است ،مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

C.6

قوانین خاص برای مسابقات  IWBFیا مسابقاتی که قوانین دیگری برای آنها تعیین نشده است:
در مورد مسابقاتی که به صورت تورنمنت برگزار میشود ،مسئولین برگزاری مسابقات برای بررسی تمام اعتراضات کمیته فنی
صالحیت خواهند داشت ( به قوانین داخلی  IWBFرجوع شود).
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در بازیهای رفت و برگشت ،مسئولین برگزاری مسابقات برای بررسی اعتراض های مرتبط با صالحیت افراد ،کمیته انضباطی
 IWBFخواهد بود .تمام موارد دیگری که مورد اعتراض قرار گرفته باشد ،مسئولین برگزاری مسابقات شامل یک نفر یا بیشتر
از افراد خبره در اجراء و تفسیر قوانین بسکتبال خواهد بود (به قوانین داخلی  IWBFرجوع شود).
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.D

ردهبندی تیمها

 D.0روش
 D.0.0تیم ها باید با توجه به تعداد برد یا باخت ثبت شده برای آنها رده بندی شوند .برای هر برد 8 ،امتیاز رده بندی ،برای هر باخت
 0امتیاز رده بندی (شامل باخت فنی غفلت) و برای هر باخت فنی جریمه ،صفر امتیاز رده بندی در جدول رده بندی واگذار
می شود.
 D.0.8این روش برای تیم هایی که در گروه تنها یکبار در مقابل یکدیگر بازی می کنند(تورنمنت) برای رده بندی قابل اجراء خواهد بود.
 D.0.3اگر  8تیم یا بیشتر با بررسی تعداد برنده و بازنده بودنشان در گروه دارای امتیازات برابر باشند ،رده بندی بین این تیم ها با
احتساب نتایج بازی(های) بین آنها مشخص خواهد شد .اگر بازهم امتیازات بین این تیم ها مساوی باشد ،باید مراحل بیشتری به
ترتیب زیر انجام شود:


تفاضل گل های بیشتر از بازی های بین آن تیم ها.



تعداد گل های زده بیشتر در بازی های بین آن تیم ها.



تفاضل گل های بیشتر در تمامی بازی های انجام شده در گروه.



تعداد گل های زده بیشتری که تیم ها در کل بازی های گروه کسب کرده اند.



اگر این معیارها هنوز در پایان مرحله گروهی قابل تصمیم گیری نباشد ،باید بر اساس رتبه بندی نهائی پیگیری شود.اگر
پس از طی کلیه مراحل باال هنوز تیم(ها) برابر باشند ،برای رده بندی نهائی از قرعه کشی استفاده خواهد شد.

 D.0.4اگر اجرای هر یک از مراحل فوق در مورد یک یا بیشتر از یک تیم در رده بندی تیم(ها) ،اثربخش نبود ،باید از روش D.0.3
برای بقیه تیم ها که هنوز رده بندی نشده اند از ابتدا تکرار کرد.
D.8

مثالها

 D.8.0مثال 0
 Cبا B
 Dبا B
 Dبا C

011 -75
21 -95
61 -55

تفاضل امتیازات بازی ها

 Bبا A
 Cبا A
 Dبا A

011 -55
71 -25
95 -21

باخت

برد

بازیهای انجام شده

تیم

امتیازات بازی ها امتیازات رده بندی

+ 45

865-885

5

0

8

3

A

- 35

835-891

5

0

8

3

B

-5

841-845

4

8

0

3

C

-5

801-805

4

8

0

3

D

بنابراین A :مقام اول برنده در مقابل B
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 Dمقام چهارم
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 D.8.8مثال 8
 Cبا B
 Dبا B
 Dبا C

011 -25
95-21
65 -55

تفاضل امتیازات بازی ها

 Bبا A
 Cبا A
 Dبا A

011 -55
71 -25
081 -95

برد

بازیهای انجام شده

تیم

امتیازات بازی ها امتیازات رده بندی باخت

+ 75

301 -805

6

1

3

3

A

- 35

831 -865

4

8

0

3

B

- 01

835 -845

4

8

0

3

C

- 51

801 -861

4

8

0

3

D

بنابراین A :مقام اول
ردهبندی بازیهای بین : D, C, B
تفاضل امتیازات بازی ها

امتیازات بازی ها

امتیازات رده بندی

باخت

برد

بازیهای انجام شده

تیم

+ 01

095 -065

3

0

0

8

B

-5

051 -055

3

0

0

8

C

-5

035 -041

3

0

0

8

D

بنابراین B :مقام دوم

 Dمقام چهارم

 Cمقام سوم برنده در مقابلD

 D.8.3مثال 7
 Cبا B
 Dبا B
 Dبا C

011 -75
95 -25
65 -55

 Bبا A
 Cبا A
 Dبا A

25 -71
55 -011
95 -081

امتیازات رده بندی

باخت

برد

بازیهای انجام شده

تیم

تفاضل امتیازات بازی ها امتیازات بازی ها

- 75

805 -301

3

3

1

3

A

1

865 -865

5

0

8

3

B

+ 51

861 -801

5

0

8

3

C

+ 45

861 -805

5

0

8

3

D

بنابراین A :مقام چهارم
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ردهبندی بازیهای بین : D, C, B
تفاضل امتیازات بازی ها

امتیازات بازی ها

امتیازات رده بندی

باخت

برد

بازیهای انجام شده

تیم

-5

095 -021

3

0

0

8

B

+5

061 -055

3

0

0

8

C

1

041 -041

3

0

0

8

D

بنابراین C :مقام اول

 Bمقام سوم

 Dمقام دوم

 D.8.4مثال 4
 Cبا B
 Dبا B
 Dبا C

011 -71
95 -25
65 -55

 Bبا A
 Cبا A
 Dبا A

25 -71
55 -011
95 -081

تفاضل امتیازات بازی ها

امتیازات بازی ها

امتیازات رده بندی

باخت

برد

بازیهای انجام شده

تیم

- 75

805 -301

3

3

1

3

A

+5

865 -861

5

0

8

3

B

+ 45

855 -801

5

0

8

3

C

+ 45

861 -805

5

0

8

3

D

بنابراین  Aمقام چهارم
ردهبندی بازیهای بین :D, C, B
تفاضل امتیازات بازی ها

امتیازات بازی ها

امتیازات رده بندی

باخت

برد

بازیهای انجام شده

تیم

1

095 -095

3

0

0

8

B

1

055 -055

3

0

0

8

C

1

041 -041

3

0

0

8

D

Cمقام دوم

بنابراین  Bمقام اول

 Dمقام سوم

 D.8.5مثال 5
001 -71
55 -61
71 -95
015 -95
91 -45
65 -61
95 -21
95 -21
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 Fبا B
 Dبا C
 Eبا C
 Fبا C
 Eبا D
 Fبا D
 Fبا E
 Eبا B

011 -55
25 -71
081 -95
21 -011
25 -21
011 -75
21 -95

 Bبا A
 Cبا A
 Dبا A
 Eبا A
 Fبا A
 Cبا B
 Dبا B
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تفاضل امتیازات بازی ها

امتیازات بازی ها

امتیازات رده بندی

باخت

برد

بازیهای انجام شده

تیم

+ 91

491 -411

2

8

3

5

A

- 81

481 -441

2

8

3

5

B

+ 41

435 -375

2

8

3

5

C

- 05

345 -361

2

8

3

5

D

- 81

395 -375

9

3

8

5

E

- 55

325 -441

6

4

0

5

F

 Fمقام ششم

بنابراین  Eمقام پنجم
ردهبندی بازیهای بین : D, C, B, A
تفاضل امتیازات بازی ها

امتیازات بازی ها

امتیازات رده بندی

باخت

برد

بازیهای انجام شده

تیم

+ 25

315 -881

5

0

8

3

A

- 35

835 -891

5

0

8

3

B

-5

841 -845

4

8

0

3

C

- 45

801 -855

4

8

0

3

D

 Bمقام دوم

بنابراین A :مقام اول برنده در مقابل B

 Cمقام چهارم

 Dمقام سوم برنده در مقابل C

 D.8.6مثال 6
 Fبا B
 Dبا C
 Fبا C
 Fبا C
 Eبا D
 Fبا D
 Fبا E

75 -71
75 -011
28 -95
015 -95
62 -69
65 -61
21 -59

 Bبا A
 Cبا A
 Dبا A
 Fبا A
 Fبا A
 Dبا B
 Eبا B

90 -65
25 -26
99 -95
21 -26
25 -21
21 -95
95 -96

تیم

تفاضل امتیازات بازی ها

امتیازات بازی ها

امتیازات رده بندی

باخت

برد

بازیهای انجام شده

+6

372 -378

2

8

3

5

A

+4

413 -377

2

8

3

5

B

+ 38

455 -483

2

8

3

5

C

+4

323 -397

2

8

3

5

D

+4

324 -321

2

8

3

5

E

- 51

321 -431

5

5

8

5

F

بنابراین F :مقام ششم
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ردهبندی بازیهای بین : E, D, C, B, A
تفاضل امتیازات بازی ها

امتیازات بازی ها

امتیازات رده بندی

باخت

برد

بازیهای انجام شده

تیم

+0

303 -308

6

8

8

4

A

-0

312 -317

6

8

8

4

B

+8

351 -342

6

8

8

4

C

-0

302 -307

6

8

8

4

D

-0

314 -315

6

8

8

4

E

 Aمقام دوم

بنابراین C :مقام اول
ردهبندی بازیهای بین :E, D, B
تفاضل امتیازات بازی ها

امتیازات بازی ها

امتیازات رده بندی

باخت

برد

بازیهای انجام شده

تیم

+4

055 -050

3

0

0

8

B

-4

043 -049

3

0

0

8

D

1

043 -043

3

0

0

8

E

 Eمقام چهارم

بنابراین B :مقام سوم

 Dمقام پنجم

 D.8.9مثال 1
 Fبا B
 Dبا C
 Eبا C
 Fبا C
 Eبا D
 Fبا D
 Fبا E
 Eبا B

75 -71
75 -76
28 -95
015 -95
62 -69
21 -95
21 -95
97-21

 Bبا A
 Cبا A
 Dبا A
 Eبا A
 Fبا A
 Cبا B
 Dبا B

93 -90
25 -26
99 -95
71 -76
25 -21
22 -29
21 -97

تفاضل امتیازات بازی ها

امتیازات بازی ها

امتیازات رده بندی

باخت

برد

بازیهای انجام شده

تیم

+8

401 -412

2

8

3

5

A

+4

403 -417

2

8

3

5

B

+ 36

455 -407

2

8

3

5

C

+4

372 -374

2

8

3

5

D

+4

372 -374

2

8

3

5

E

- 51

375 -445

5

5

1

5

F

بنابراین F :مقام ششم
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رده بندی بازیهای بین :E, D, C, B, A
تفاضل امتیازات بازی ها

امتیازات بازی ها

امتیازات رده بندی

باخت

برد

بازیهای انجام شده

تیم

-3

385 -382

6

8

8

4

A

-0

302 -307

6

8

8

4

B

+6

351 -344

6

8

8

4

C

-0

302 -307

6

8

8

4

D

-0

302 -307

6

8

8

4

E

بنابراین C :مقام اول
ردهبندی بازیهای بین :E, D, B
تفاضل امتیازات بازی ها

امتیازات بازی ها

امتیازات رده بندی

باخت

برد

بازیهای انجام شده

تیم

1

057 -057

3

0

0

8

B

1

049 -049

3

0

0

8

D

1

049 -049

3

0

0

8

E

بنابراین  Bمقام دوم
D.7

 Aمقام پنجم

 Dمقام سوم برنده در مقابلE

 Eمقام چهارم

باخت جریمه

 D.3.0تیمی که بدون دلیل قانونی ،برابر برنامه اعالم شده ،در بازی حاضر نشود یا قبل از خاتمه بازی از زمین بیرون رود و از ادامه بازی
امتناع کند ،باخت فنی جریمه دریافت میکند و در ردهبندی صفر امتیاز میگیرد.
 D.3.8اگر تیمی برای دومین بار باخت فنی جریمه دریافت کند ،نتایج بازیهای انجام شده توسط آن تیم فاقد اعتبار میباشد.
 D.3.3اگر تیمی در مسابقات گروهی برای دومین بار ،باخت فنی جریمه دریافت کند ،و بهترین تیم(ها) در هر گروه ،باید برای دور
بعدی مسابقات انتخاب شوند ،نتایج تمام بازیهای تیم آخر در گروه مقابل باید بی اثر تلقی گردد.
مثال
تیم  A4در گروه  Aدو مرتبه باخت فنی دریافت کرده است ،بنابراین بازیهایش باید بی اثر تلقی گردد.
رده بندی نهایی:
امتیازات رده بندی باخت ها بردها

گروه A

2

1

4

تیم A0

6

8

8

تیم A8

4

4

1

تیم A3
تیم A4
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امتیازات رده بندی باخت ها بردها

گروه B

08

1

6

تیم B0

01

8

4

تیم B8

9

5

0

تیم B3

9

5

0

تیم B4

نتیجه بازی های بین تیم های  B3و : B4
 B3با 90-22 B4

 B4با 95-96 B3

بنابراین B3 :مقام سوم و  B4مقام چهارم
رده بندی نهایی بازبینی شده در گروه : B
امتیازات رده بندی باخت ها بردها

گروه B

2

1

4

تیم B0

6

8

8

تیم B8

4

4

1

تیم B3

 D.3.4اگر در مسابقات گروهی تیمی برای دومین بار ،باخت فنی جریمه دریافت کند و باید کلیه تیم ها برای رده بندی نهایی در تمام
گروه ها ،دارای تعداد بازی مساوی باشند .نتایج تمامی بازی های انجام شده با تیمی که در آخرین رده در هر گروه ها قرار
گرفته است ،نیز باید بی اثرتلقی گردد.
مثال
تیم  B6در گروه  Bدو بار باخت فنی جریمه دریافت کرده است ،بنابراین تمام بازی های این تیم باید بی اثر تلقی گردد.
رده بندی نهایی:
بردها

گروه B

1

2

تیم B0

6

تیم B8
تیم B3

امتیازات رده بندی باخت ها

بردها

گروه A

81

1

01

تیم A0

06

02

8

2

تیم A8

04

8

06

4

6

تیم A3

08

4

4

04

6

4

تیم A4

01

6

8

تیم B4

08

2

8

تیم A5

2

2

1

تیم B5

01

01

1

تیم A6

امتیازات رده بندی باخت ها
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امتیازات رده بندی باخت ها بردها

گروه C

بردها

گروه D

81

1

01

تیم C0

07

0

7

تیم D0

02

8

2

تیم C8

07

0

7

تیم D8

06

4

6

تیم C3

06

4

6

تیم D3

04

6

4

تیم C4

04

6

4

تیم D4

08

2

8

تیم C5

00

7

0

تیم D5

01

01

1

تیم C6

00

7

0

تیم D6

امتیازات رده بندی باخت ها

نتیجه بازی های بین تیم های  D5و : D6
 D5با 20-23 D6

 D6با 70-78 D5

بنابراین D5 :مقام پنجم و  D6مقام ششم
رده بندی نهایی بازبینی شده در گروه های  C , Aو : D
امتیازات رده بندی

باخت ها

بردها

گروه A

06

1

2

تیم A0

06

04

8

6

تیم A8

04

8

08

4

4

تیم A3

00

5

3

01

6

8

تیم A4

00

5

3

تیم C4

2

2

1

تیم A5

2

2

1

تیم C5

بردها

گروه C

1

2

تیم C0

6

تیم C8
تیم C3

امتیازات رده بندی باخت ها

امتیازات رده بندی

باخت ها

بردها

گروه D

05

0

9

تیم D0

05

0

9

تیم D8

08

4

4

تیم D3

01

6

8

تیم D4

2

2

1

تیم D5

توجه :
برای تعیین رده بندی تیم های هم رده در گروه های مختلف ،باید یک گروه مقایسه ای برای همه تیم ها ایجاد شود .باید معیار
زیر به ترتیب بکار گرفته شود:
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بهترین رتبه برد و باخت در تمام بازیهای انجام شده در گروه پس از رده بندی نهایی بازبینی شده.



تفاضل امتیاز بازی بیشتر در تمام بازیهای انجام شده در گروه پس از رده بندی نهایی بازبینی شده.



بیشترین امتیاز بازی به دست آورده در تمام بازیهای انجام شده در گروه پس از رده بندی نهایی بازبینی شده.



اگر این معیارها رده بندی تیم ها را تعیین نکرد ،با قرعه کشی باید رده بندی هر تیم را مشخص کرد.

مثال برای تیم هایی که پس از بازبینی نهایی رده بندی ،در رده دوم قرار گرفته اند.
بردها

گروه X

682 - 580

05

0

9

تیم D8

+ 63

550 - 422

04

8

6

تیم B8

+ 85

530 - 516

04

8

6

تیم A8

+ 85

585 - 511

04

8

6

تیم C8

امتیازات بازی ها تفاضل امتیازات بازی ها امتیازات رده بندی باخت ها

بنابراین

D.4

تیم اول

D8

بهترین رتبه برد و باخت

تیم دوم

B8

تفاضل امتیاز بازی بیشتر نسبت به تیم های  A8و C8

تیم سوم A8

تفاضل امتیاز بازی برابر با تیم  C8اما امتیاز بازی باالتری به دست آورده

تیم چهارم C8

تفاضل امتیاز بازی برابر با تیم  A8اما امتیاز بازی پایین تری به دست آورده.

بازیهای رفت و برگشت (مجموع امتیاز)

 D.4.0برای  8بازی رفت و برگشت در یک سری از مسابقات ،که به صورت (مجموع امتیاز) برگزار میشود 8 ،بازی باید مثل یک بازی
21دقیقه ای در نظر گرفته شود.
 D.4.8اگر با اتمام بازی اول ،امتیاز مساوی شد ،وقت اضافی در نظر گرفته نمی شود.
 D.4.3اگر مجموع امتیاز هر دو بازی مساوی شد ،بازی دوم با هر تعداد وقت (ها) اضافی  5دقیقه ای که نیاز باشد ادامه می یابد تا
نتیجه تساوی از بین برود.
 D.4.4برنده سری دو بازی ،تیمی خواهد بود که:


هر دو بازی را برده باشد.



اگر هر دو تیم یک برد داشته باشند ،تیمی که در پایان بازی دوم مجموع امتیازات بیشتری کسب کرده است.
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D.5

مثال ها

 D.5.0مثال 0
 Aبا 95 -21 B

 Bبا 93 -98 A

تیم  Aبرنده سری بازی ها می باشد (برنده هر دو بازی)
 D.5.8مثال 8
 Aبا 95 -21 B

 Bبا 98 -93 A

تیم  Aبرنده سری بازی ها خواهد بود (مجموع امتیازات ) B042 - A058
 D.5.3مثال 7
 Aبا 21 -21 B

 Bبا 25 -78 A

تیم  Bبرنده سری بازی ها خواهد بود (مجموع امتیازات  .) B098 - A065بازی اول وقت اضافی ندارد.
 D.5.4مثال 4
 Aبا 25 -21 B

 Bبا 95 -95 A

تیم  Bبرنده سری بازی ها خواهد بود (مجموع امتیازات  .) B061 - A055بازی دوم وقت اضافی ندارد.
 D.5.5مثال 5
 Aبا 20 -23 B

 Bبا 99 -79 A

مجموع امتیازات  . B061 - A061پس از وقت(های) اضافی در بازی دوم:
 Bبا 22 -75 A
تیم  Bبرنده سری بازی ها خواهد بود (مجموع امتیازات .) B096 - A090
 D.5.6مثال 6
 Aبا  B 96 -96 Bبا 24 -24 A
مجموع امتیازات  .B061 - A061پس از وقت(های) اضافی در بازی دوم:
 Bبا 70 -74 A
تیم  Bبرنده سری بازی ها خواهد بود (مجموع امتیازات .) B091 - A069
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.E

تایمهای استراحت رسانهای(تلویزیونی)

E.0

تعریف
مسئولین برگزاری مسابقات میتوانند برای خودشان در مورد استفاده تایمهای استراحت رسانهای و زمان آن ( 71 ،95 ،61یا
 011ثانیه) تصمیمگیری نمایند.

E.8

مقررات

 E.8.0در هر کوارتر یک زمان استراحت رسانهای مجاز میباشد ،عالوه بر تایمهای استراحت عادی بازی .زمانهای استراحت رسانهای در
وقتهای اضافی مجاز نمیباشد.
 E.8.8اولین زمان استراحت در هر کوارتر (تیمی یا رسانهای) میتواند  71 ،95 ،61یا  011ثانیه باشد.
 E.8.3مدت سایر زمانهای استراحت در هر کوارتر 61 ،ثانیه میباشد.
 E.8.4هر دو تیم در نیمه اول  8زمان استراحت و در نیمه دوم  3زمان استراحت در اختیار دارد.
این زمانهای استراحت میتواند در هر زمان از بازی درخواست شود و مدت آنها:



اگر به عنوان تایم استراحت رسانهای در نظر گرفته شود میتواند  71 ،95 ،61یا  011ثانیه باشد .اولین زمان استراحت در
هر کوارتر ،یا
اگر به عنوان زمان استراحت رسانهای در نظر گرفته نشود  61ثانیه میباشد ،بعد از زمان استراحت رسانهای توسط هر کدام
از تیمها درخواست شده باشد.

E.7

روش

E.3.0

مطلوب تر این است که زمان استراحت رسانهای  5دقیقه مانده به پایان هر کوارتر انجام شود .با این حال هیچ ضمانتی برای آن
وجود ندارد.
اگر هیچ کدام از تیمها ،تا قبل از  5دقیقه مانده به پایان کوارتر تقاضای زمان استراحت نکنند ،در اولین فرصت زمانی که توپ
مرده و ساعت بازی متوقف است ،باید زمان استراحت رسانهای واگذار شود .این زمان استراحت نباید به حساب هیچ کدام از تیمها
منظور شود.
اگر به یکی از تیمها ،قبل از  5دقیقه مانده به پایان کوارتر ،زمان استراحت واگذار شود ،این زمان استراحت به عنوان زمان
استراحت رسانهای استفاده میشود.
مطابق این روش ،حداقل یک زمان استراحت در هر کوارتر و حداکثر  6زمان استراحت در نیمه اول و  2زمان استراحت در نیمه
دوم وجود خواهد داشت.

E.3.8

E.3.3
E.3.4

پایان قوانین
و
روشهای اجرایی بازی
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