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 .در رده مردان و زنان می باشد داورانکلیه قوانین داوری بسکتبال با ویلچر مرجعی برای بازیکنان، مربیان و 

 .ضروری است ،ل مورد استفاده قرار گیرددرک این مطلب که این قوانین باید در عم 
 

 

 بازی -قانون اول 

 تعاریف . 2ماده 
  بازی بسکتبال با ویلچر           2.2

 بد حریف و جلوگیری از کسب امتیازهدف هر تیم کسب امتیاز در س. شود نفره بازی می 1بسکتبال با ویلچر توسط دو تیم 

 .باشد تیم حریف میتوسط 

 .شود داوران میز و یک ناظر در صورت حضور کنترل می ،داورانبازی توسط 

 حریف/ سبد خودی           1.2

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

 برنده بازی          2.2

 .خواهد بود بازینده تیمی که در انتهای بازی امتیاز بیشتری بدست آورده باشد بر
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 زمین و تجهیزات -قانون دوم 

 

 زمین . 1ماده 
 زمین بازی        2.1

ض که از متر در عر 21متر در طول و  08های  با اندازه( 2شکل)زمین بازی بایستی مسطح و از جنس سخت، عاری از موانع 

 .شود، باشد گیری می های داخلی خطوط اندازه لبه

 زمین دفاعی        1.1

و هایی پشت حلقه خودی و خطوط کناری زمین دفاعی یک تیم شامل حلقه خودی، روی تخته و قسمتی از زمین که با خط انت

 .باشد خط مرکزی محدود شده است می

 زمین حمله        2.1

و  ف و خطوط کناریهایی پشت حلقه حریزمین حمله یک تیم شامل حلقه حریف، روی تخته و قسمتی از زمین که با خط انت

 .باشد تر به حلقه حریف محدود شده است می سبد داخلی خط مرکزی نزدیک

 خطوط        4.1

 .قابل رویت باشند "به طوری که کامال ،دسانتیمتر کشیده شو 1ید و با عرض تمامی خطوط بایستی به رنگ سف

 خط اوت     2.4.1

این خطوط جزء زمین بازی . باشد میوط انتهایی و خطوط کناری زمین بازی با خطوط اوت محدود شده است که شامل خط

 .شوند محسوب نمی

 حداقل بایستی ه،همرا هیات ءاعضا و محروم بازیکنان ذخیره، بازیکنان ،اول مربی کمک مربی، سر نیمکت شامل مانع، هرگونه

 .باشد داشته فاصله بازی زمین از ترم 0

 های پرتاب آزاد دایره خط مرکزی، دایره مرکزی و نیم    1.4.1

سانتی متر بعد از  21ن خط بایستی ای. شود خط مرکزی با خطوط انتهایی موازی بوده و از وسط خطوط کناری کشیده می

 .شود زمین دفاعی محسوب می خط مرکزی جزء. اری ادامه پیدا کندخطوط کن

یری از لبه های خارجی محیط دایره گ که این اندازهمتر کشیده شود  82/2به شعاع و دایره مرکزی بایستی در وسط زمین بازی 

 .اگر داخل دایره مرکزی رنگ شود، باید همرنگ مناطق محدود پنالتی باشد. شود انجام می
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باشد و  گیری از لبه خارجی آنها می کشیده شوند که این اندازه ستیمتر بای 82/2های پرتاب آزاد در زمین بازی با شعاع  دایره  نیم

 (0شکل ).شود ن خط پرتاب آزاد کشیده میدر وسط آ

 های ریباند پرتاب آزاد خطوط پرتاب آزاد، مناطق محدوده و مکان    1.4.2

 82/1متر و فاصله لبه خارجی آن تا لبه داخلی خط انتهایی  62/3طول آن . شود خط پرتاب آزاد موازی با خط انتهایی کشیده می

مشخص شکل منطقه مستطیل  ،منطقه محدوده. خطوط انتهایی باید منطبق باشد وسط خط پرتاب آزاد با وسط. باشد متر می

شوند که فاصله  شده در زمین بازی است که توسط خط انتهایی و امتداد خط پرتاب آزاد و خطوطی که از خط انتهایی شروع می

داد خطوط پرتاب آزاد ادامه پیدا باشد و تا لبه خارجی امت متر می 41/0لبه خارجی این خطوط از نقطه میانی خط انتهایی 

شوند داخل منطقه محدوده  تمامی این خطوط به جز خطوط انتهایی جزو منطقه محدود محسوب می. باشد محدود می ،کند می

های آزاد  های ریباند پرتاب آزاد در امتداد منطقه محدوده که برای بازیکنان در زمان پرتاب مکان. باید به صورت یکسان رنگ شود

 .مشخص گردند 0باید همانند شکل  ،نظر گرفته شده است در

 امتیازی 2منطقه گل   1.4.4  

ای نزدیک به حلقه حریف که  منطقه ءتمام منطقه زمین بازی بوده به جز( 3و  2شکل )منطقه گل سه امتیازی برای یک تیم 

 : شود به شامل و محدود می

 72/2شود که فاصله لبه خارجی آنها با لبه داخلی خطوط کناری  ده میدو خط موازی که از خط انتهایی و عمود بر آن کشی 

 .باشد متر می

 شده است،گیری  متر که از لبه خارجی قوس اندازه 91/6ای که از نقطه مرکز حلقه حریف و به شعاع  یک قوس دایره 

قوس به خطوط موازی . باشد می متر 191/2با لبه داخلی وسط خط انتهایی ( مرکز حلقه)فاصله این نقطه . شود کشیده می

 .شود وصل می

 .شود منطقه گل سه امتیازی محسوب نمی امتیازی جزء 3خط 
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 اندازه کامل زمین بازی - 2شکل
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 ها منطقه نیمکت تیم    1.4.5

 .گردد محدود می 2ها بایستی در بیرون از زمین بازی مشخص شود که با دو خط همانند شکل  منطقه نیمکت تیم

، کمک مربیان، مربیانبرای استفاده به عنوان نیمکت افراد تیم که شامل   تیم هرصندلی باید در منطقه نیمکت 26 تعداد 

بایست در کنار نیمکت روی ویلچر خود  تمامی بازیکنان می. باشند، وجود داشته باشد می اعضاء هیئت همراهو  محرومبازیکنان 

 .متری در پشت نیمکت قرار گیرند 0افراد دیگر باید به فاصله . نشسته باشند

 خطوط پرتاب به داخل    1.4.6

کناری مقابل میز منشی کشیده شود که فاصله لبه خارجی آن  متر بایستی بیرون از زمین بازی و در خط 21/2دو خط به طول 

 .باشد متر می 301/8ترین خط انتهایی  با لبه داخلی نزدیک

 
 

 منطقه محدود - 1شکل 
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 امتیازی 2/ امتیازی 1طقه گل من -2شکل 

 (4شکل )موقعیت میز منشی و فضاهای تعویض         5.1

 

ثانیه 04مسئول  = 2       

 وقت نگهدار = 0

 ناظر ، در صورت حضور = 3

 منشی  = 4

 کمک منشی = 1

 

  زمین بازی 

    

      
  محدوده نیمکت تیم فضاهای تعویض فضاهای تعویض محدوده نیمکت تیم 

      

     2 0 3 4 1      

               
  میز منشی 

اگر از سکو استفاده می شود باید .میز منشی و صندلی های آن ممکن است بر روی یک سکو قرار بگیرد 

( در صورت حضور)آمارگیران / گوینده و.قابل دسترسی باشد یدارای رمپ باشد تا برای یک فرد ویلچر

 .یا پشت میز منشی قرار بگیرند/ و می توانند در کنار

 

 میز منشی و فضاهای تعویض -4شکل    
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 تجهیزات  . 2ماده 
 :باشد تجهیزات زیر مورد نیاز می        

 دستگاه تخته و حلقه، شامل: 

o ها تخته 

o  ها و تورها حلقه( حلقه فنری)موارد حلقه 

o های نگهدارنده تخته همراه با پوشش پایه محافظ 

 توپ بسکتبال 

 ساعت بازی 

 تابلو امتیاز 

  ثانیه 04دستگاه 

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

 دو صدای بوق جداگانه، با صدای بلند و کامال متفاوت از یکدیگر 

o  ثانیه 04مسئول، 

o 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 وسایل و تجهیزات بسکتبال با ویلچر به ضمیمه وسایل و تجهیزات بسکتبال با ویلچر 

 .مراجعه شود

 ویلچر         2.2

تخلف از مقررات ذیل منجر به عدم امکان استفاده از . باشد باید توجه خاصی به ویلچر شود، چون آن بخشی از بدن بازیکن می    3.2.2

 .در بازی خواهد شد ،ویلچر توسط بازیکن

تواند به صورت  ای می چنین میله. ته باشدسانتی متر از زمین ارتفاع داش 22کنار ویلچر باید  /میله حمایت کننده عمودی در جلو   3.2.0

میله  زاویه بیرونیاز دو یا چند میله ی مجاور تشکیل شده باشد،  زاویهجایی که . باشدو مابین دو چرخ جلو  دارزاویه راست یا 

ر دارد باید ویلچرها با یک میله حمایت کننده که در پشت آن یک چرخ کوچک قرا .درجه باشد 022ها نباید متحرک و بیشتر از 

 .با یک میله محافظ در امتداد چرخ های بزرگ که از چرخ محافظت نماید، داشته باشد

 .گیرد جلو قرار دارد انجام می رو بهکوچک جلو که در وضعیت حرکتی  (های)گیری از چرخ این اندازه 
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 22یی آن و در تمام طول افقی خود، ولگاه پا باید از قسمت ج چنانچه ویلچر دارای میله حمایت کننده عمودی نباشد، تکیه

تواند در پشت آن  گاه پا می اگر میله حمایت کننده عمودی وجود داشته باشد، تکیه. سانتی متر از سطح زمین فاصله داشته باشد

 .نصب شود و اندازه ارتفاع آن از سطح زمین مهم نیست به طوری که با زمین تماس نداشته باشد

 

های چرخ برای  گاه صل به زیر تکیهیک لوله مت. گاه پا نباید طوری باشد که به سطح زمین بازی آسیب برساند هسطح زیرین تکی  3.2.3  

 .باشد منی مجاز مییمحافظت او از زمین و یک چرخ کوچک متصل به قسمت عقب ویلچر برای ایجاد ا

متصل  ا حداکثر دو چرخ کوچک که به شاسی یا محور عقب توان برای یک ی یک یا حداکثر دو وسیله ایمن و بدون نوک تیز را می   3.2.4

بین دو عرض . توان به ویلچر اضافه کرد یهای کوچک، اغلب یا همیشه با زمین در تماس است و م این چرخ. باشد، استفاده نمود

لو است، حداکثر نشیند و در حال حرکت به ج وقتی که بازیکن روی ویلچر می .چرخ کوچک باید بین دو چرخ بزرگ محدود شود

های کوچک عقب باید محدود در درون سیلندر ویلچر  چرخ. سانتی متر باید باشد 0های کوچک و زمین بازی  فاصله مابین چرخ

 .باشد انجام پذیرد این بررسی و قضاوت باید زمانی باشد که ویلچر به طرف جلو در حال حرکت می. باشد

 .های کوچک عقب به عنوان چرخ اصلی مطرح نیستند شویم که چرخ ه میبا نگاهی به این پاراگراف متوج :یادداشت 

شود،  که روی قسمت نشیمنگاه استفاده میورت استفاده از تشک، یا هر آنچه حداکثر ارتفاع از سطح زمین تا باالی تشک، در ص  3.2.1

 :که از تشک استفاده نشود نباید بیشتر از هنگامی

 63  3تا  2 سانتی متر برای بازیکنان 

 18  باشد 1.4تا  1.3سانتی متر برای بازیکنان. 

 .کوچک جلو در حالت حرکت رو به جلو قرار گرفته باشند (های )گیری بازیکن باید بیرون از صندلی باشد و چرخ در زمان اندازه

 

بزرگ، چرخ . گیردمی لی قرار در جلو صندکه چرخ کوچک  0یا  2چرخ بزرگ در عقب و  0. چرخ داشته باشد 4یا  3 بایدویلچر     3.2.6

 . سانتی متر بیشتر قطر داشته باشد 67ها، نباید از  شامل الستیک

 . ساخته شده باشد لبه ها و پیشانی ها محورهای چرخ باید بصورت گرد، بدون نقاط تیز در

جلو ویلچر قرار باید در وسط و داخل میله افقی ( های کوچک عقب یا چرخ)در صورت وجود سه چرخ ویلچر، چرخ کوچک 

  صندلی، ها بر روی چرخ فالش یا هر نوع چراغنصب . در جلو ویلچر اضافه گردد یتواند به چرخ کوچک چرخ کوچک دوم می.گیردب

 .باشد مجاز نمی، که نور را منعکس کندهای کوچک  و چرخ

 .وجود داشته باشد( هندریم)لبه دستی  2برای هر چرخ باید     3.2.9

 .باشد ای بر روی ویلچر مجاز نمی های دنده ستم فرمان، ترمزها یا چرخنصب سی    3.2.8

 .به راحتی پاک کردبتوان مگر اینکه آن خش را . باشد اندازد مجاز نمی هر الستیک یا چرخ کوچکی که زمین را خش می    3.2.7
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36 cm 88 cm 

 .اه معمولی بازیکن جلوتر باشدخط پاها یا نشیمنگنباید از  ،بدن گاه یا لوازم اضافی متصل شده به ویلچر برای محافظت تکیه  3.2.22

. باشد( میلی متر 21)متر  سانتی 1/2گاه ویلچر نصب شده است، باید حداقل  ضخامت روکش میله افقی که در قسمت عقب تکیه 3.2.22

اولیه آن  %(12)خامتای باشد که هنگام ضربه و فشار حداکثر یک سوم ضخامت اولیه و حداقل نصف ض پذیری آن به اندازه انعطاف

درصد ضخامت اولیه  12شود، نباید بیش از  به این معنی هنگامی که به صورت ناگهانی فشاری به این پوشش وارد می .ودفرو بر

 .ای باشد که به بازیکنان دیگر آسیب نرساند این روکش باید به گونه. خود فرو برود

استفاده از آن  و ای که دیگر قابل استفاده نباشد برای ویلچر به وجود آید به گونه در طول بازی ممکن است مشکلی :2یادداشت            

اگر این تعمیرات از زمان . باید در زمان مناسب بازی را متوقف کند تا تیم تعمیرات خود را تکمیل کند داور. خطرناک باشد

 .تعویض شود ، بازیکن بایدیا کمتر از آن نتواند کامل بشودثانیه  52توقف بازی ظرف 

اعالم باید وقتی که  داور. فتدا بی آنافتد از روی ویلچر به بیرون از  یباست بازیکن بدون آن که خطایی اتفاق  ممکن :0یادداشت            

 .بازیکن باشد آن هنگام هم متوجه سالمتدر  ،کند به توقف بازی می

 

 

 

 5.4تا  5.2برای بازیکنان                                                                2تا  2برای بازیکنان               

 
 

باشد،  در تمامی موارد، ارتفاع از سطح زمین تا باالترین نقطه روی سطح نشیمنگاه که شامل تشک در صورت استفاده می

 .شود گیری می اندازه

 ابعاد ویلچر 5شکل 
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 ها تیم -  قانون سوم
 

 ها تیم .  4ماده 
 تعریف        2.4

          باشد که طبق مقررات برگزاری مسابقات که شامل محدودیت سنی  یک از بازیکنان تیم زمانی مجاز به بازی کردن میهر   2.2.4

 .حضور او مورد تایید قرار گرفته باشد ،باشد می

نشده ( اخراج) دیسکالیفهجدول ثبت شده باشد و تا زمانی که  هر یک از بازیکنان تیم در صورتی که نام او قبل از شروع بازی در  4.2.0  

 .تواند بازی کند خطای خود را انجام نداده باشد می 1و یا 

 :در طول زمان بازی، یک بازیکن تیم    4.2.3

 تواند در داخل زمین بازی کند بازیکن است زمانی که می. 

 زی کندتواند با ذخیره است وقتی که در داخل زمین نیست ولی می. 

  تواند بازی کند خطا مرتکب شده باشد و از آن به بعد نمی 1محروم از بازی کردن است، زمانی که. 

 .شوند توانند بازی کنند، بازیکن محسوب می در زمان اینتروال تایم بازی تمامی اعضای تیم که می   4.2.4 

 قانون      4.1 

 :هر تیم باید شامل   4.0.2 

 20 توانند بازی کنند و کاپیتان تیم هم شامل آن خواهد بود ینفر بازیکن که م. 

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

  های ویژه خود بنشینند شامل سرپرست، پزشک، فیزیوتراپ،  توانند روی نیمکت تیم با مسئولیت نفر همراه که می 9حداکثر

 .آمارگیر مترجم و غیره باشد

 .توانند تعویض شوند از هر تیم باید در داخل زمین باشند که می هم تیمی 1در زمان بازی    4.0.0 

 :که شود زمانی شود و یک ذخیره بازیکن می یک بازیکن ذخیره می    3.0.4

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

 نماید وقت نگهدارا اینتروال تایم بازی، یک بازیکن ذخیره درخواست تعویض از در طول زمان تایم استراحت ی. 
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 (لباس)نیفورم یو      4.2 

 :تیم باید شامل تمامی اعضاءلباس 4.3.2    

 پیراهن که رنگ جلو و پشت آن یکسان باشد. 

 ".م خواهد شدیک بار اعال". تمامی بازیکنان باید پیراهن خود را در داخل شورت خود قرار دهند

 شرت، بدون توجه به مدل و نوع آن، مجاز است به شرط آنکه همرنگ لباس بازی باشد تی. 

 که رنگ جلو و پشت آن یکسان باشد، اما الزم نیست که با پیراهن همرنگ باشد شورت یا شلوارک. 

پیراهن ید واضح، یک رنگ و متمایز از رنگ ها با رهدار در جلو و پشت پوشیده باشد که شما هر بازیکن تیم بایستی پیراهن شماره   4.3.0 

 .باشد

 :ها بایستی کامال قابل رویت باشند و شماره

 سانتی متر ارتفاع داشته باشند 02های پشت بایستی حداقل  شماره. 

 سانتیمتر ارتفاع داشته باشند 22های جلو بایستی حداقل  شماره. 

 ه باشندمتر پهنا داشت سانتی 0ها بایستی حداقل  شماره. 

 استفاده نمایند 77تا  2و از  22و  2های  از شماره ممکن است فقطها  تیم. 

 های یکسان و تکراری استفاده نمایند توانند از شماره بازیکنان یک تیم نمی. 

 ها باشد سانتی متری از شماره 1بایست با فاصله  هرگونه آرم یا نشان تبلیغاتی می. 

 : و سری پیراهن داشته باشند وها بایستی حداقل د تیم   4.3.3 

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

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

 توانند رنگ پیراهن را با یکدیگر تعویض نمایند یتیم موافق باشند، م بنابراین اگر دو. 

 .باشد بازی با پای برهنه مجاز نمی4.3.4    

 سایر وسایل( تجهیزات دیگر)       4.4

ث افزایش قد بازیکن شده یا برتری گونه وسایلی که باعهر. بازیکن باید مناسب بازی باشدتمامی وسایل استفاده شده توسط   4.4.2 

 .باشد مجاز نمی ،به وجود آوردای  ناعادالنه

 .دنبازیکنان نباید از لوازمی که ممکن است به سایر بازیکنان آسیب برساند استفاده کن    0.4.4

  باشند نمی مجازوسایل زیر: 

o فلزی و یا هر  ، (نرم)شو  ساعد بند ریسمانی، چرمی، پالستیکی، پالستیکی خم کاله ایمنی، بند، انگشتر، دستبند، مچ

 .ت دیگر حتی اگر با پوشش نرم پوشیده شده باشدجنس سخ

o (ها باید کوتاه باشند ناخن)اشیایی که باعث برش یا خراش شود. 

o گیره سر، مو مصنوعی و جواهرات. 
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  باشند میوسایل زیر مجاز: 

o اگر از مواد سخت باشد باید کامال پوشش داشته باشدبند  بند، بازوبند، ران یا ساق شانه. 

o که رنگ آن با پیراهن یکسان باشددست و پا ( کشی)ی های ارتجاع آستین. 

o بپوشاند و را ) .غیره و ها لب بینی، ها، چشم ( جزئی یا کلی بصورت را صورت از قسمتی هیچ نباید. سر پوشش 

 بسته شونده باز و اجزاء نباید سر پوشش .باشد خطرناک بازیکنان دیگر و یا پوشد می را آن که بازیکنی برای نباید

 . شوند جدا آن سطحی اجزاء نباید و باشد داشته گردن یا و صورت دور

o زانوبند. 

o حتی اگر از جنس سخت باشد بند برای بینی آسیب دیده دماغ. 

o حافظ بی رنگ برای دهانم. 

o عینک، اگر برای سایر بازیکنان خطرناک نباشد. 

o  باشد و الیافی س پارچهاز جن و متر عرض بیشتر نداشته باشد، سانتی 22هدبند، حداکثر مچ بند و. 

o  ها، پاها و غیره برای بازوها، شانه( تیپ)باندهای پزشکی. 

o محافظ مچ پا.  

یک  (تیپ) هدبند و باندهای پزشکی ،هااز آستین چه و کشاله بند، روسری، مچ بند باید همگیتمامی بازیکنان یک تیم 

  .رنگ و همسان استفاده نمایند

  چراغهای .چپ و راست آن همرنگ باشد کفشاز کفشی با هر رنگ استفاده نماید، اما باید  ی تواندمدر جریان بازی بازیکن    3.4.4

 .چشمک زن، مواد منعکس کننده و دیگر مدلها مجاز نمی باشد

مل می شود شا یا شناسه های تجاری رالوگو  جاری ، تبلیغاتی و یا خیرخواهانه کهاز عالئم تدر جریان بازی بازیکن نمی تواند     4.4.4

 . او نمی شودبدن استفاده نماید، اما محدود به موها و هر قسمت دیگری از 

 .هرگونه وسایل دیگر که در این بخش ذکر نشده، بایستی به تایید کمیته فنی فدراسیون جهانی بسکتبال با ویلچر برسد     1.4.4

 و کمک آسیب دیدن: بازیکنان  . 5ماده 
 .توانند بازی را متوقف کنند می داوران، (ها)  دن بازیکندر صورت آسیب دی       2.1

                                  که تیمی که کنترل توپ را در اختیار  نباید در سوت خود بدمد تا وقتی داورافتد،  یبدیدگی اتفاق  اگر توپ زنده باشد و آسیب     0.1

 داوراناگر الزم باشد (. بمیرد)ا از دست بدهد و یا توپ در بازی متوقف شود دارد توپ را به طرف حلقه شوت کند، کنترل توپ ر 

 .بازی را متوقف نمایند "توانند سریعا دیده می آسیب برای محافظت از بازیکن 

از مربی، کمک  و یا بازیکن دریافت کندمعالجه  و یا( ثانیه 21 "حدودا)به بازی ادامه دهد  "دیده نتواند سریعا اگر بازیکن آسیب     3.1

اینکه با تعویض شدن او تعداد نفرات تیم در داخل  بایستی تعویض شود مگر ، اعضاء تیم و یا اعضاء همراه کمک بگیرد،انمربی

 .نفر برسد 1زمین بازی به کمتر از 
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 بازیکن به کمک برای داور اجازه با فقط توانند می همراه هیات ءاعضا و محروم بازیکنان ها، ذخیره مربیان، کمک ،سرمربی      4.1

 .شوند بازی زمین وارد شود، تعویض که این از پیش دیده، آسیب

   دیده نیاز فوری به درمان داشته بوارد زمین بازی شود، اگر به تشخیص پزشک بازیکن آسی داورپزشک ممکن است بدون اجازه        1.1

 .باشد

  بعد از این که خونریزی قطع شده وزخم باز داشته باشد بایستی تعویض شود و فقط  هر بازیکنی که خونریزی یا ،در طول بازی       6.1

 .تواند به بازی برگردد و به طور دقیق پوشیده شده باشد می "ای که خونریزی یا زخم باز داشتند کامال ناحیه

ها گرفته  وسط هر کدام از تیمکه تتایم استراحت و در طول دیده یا هر بازیکنی که خونریزی یا زخم باز دارد  اگر بازیکن آسیب     9.1 

 .تواند به بازی ادامه دهد آن بازیکن میبرای تعویض به صدا درآید،  وقت نگهدارقبل از اینکه بوق  ،بهبود یابدو  شود

در  اوا قرار می گیرندیا بازیکنانی که در بین پرتاب آزاد تحت مدگردند  بازیکنانی که توسط مربی برای شروع بازی تعیین می      8.1

تواند به همان تعداد بازیکن  ریف نیز در صورت تمایل میح در این صورت، تیم. ند تعویض شوندتوان صورت آسیب دیدن می

 .تعویض انجام دهد

 وظایف و اختیارات: کاپیتان   .6ماده 

او . باشد ازی میخودش در داخل زمین ب شود و نماینده تیم بازیکنی است که توسط مربی تیم مشخص می(CAP) کاپیتان     2.6

 .ارتباط برقرار کند داورانبا  برای دریافت اطالعاتاست که توپ مرده و ساعت بازی متوقف  مودبانه و فقط زمانیتواند به روش  می

    "سریعاام بازی دقیقه پس از اتم 21کاپیتان حداکثر تا ،تیمش نسبت به نتیجه بازیاعتراض  صورت داشتنکاپیتان باید در     0.6

 .نماید ءرا امضا "کاپیتان تیم معترض ءامضا"در جدول امتیازات مکان مخصوص   داور را مطلع ساخته وسر

 وظایف و اختیارات: مربیان  .7ماده 
های  را با شمارهدقیقه قبل از شروع بازی برابر برنامه هر مربی یا نماینده او بایستی لیست اسامی بازیکنان تیم خود  42حداقل      2.9

تمامی اعضای تیم . باشند، نام کاپیتان تیم، مربی و کمک مربی را به منشی تحویل دهد متناظر با آنان که مجاز به بازی کردن می

 .توانند بازی کنند، حتی اگر بعد از شروع بازی وارد سالن شوند شود می که نام آنها در جدول بازی ثبت می

نماید و  ءید نموده و جدول را امضابندی آنها را تای بل از شروع بازی مربی باید اسامی بازیکنان و شماره و کالسدقیقه ق 22حداقل       0.9

 .ست که باید این کار را انجام دهداولین نفری ا Aمربی تیم . نفر شروع کننده بازی را مشخص کند 1ر همان زمان د

 در حضور و نشستن به مجاز که هستند کسانی تنها همراه هیات ءاعضا و محروم بازیکنان ها، ذخیره مربیان، کمک مربیان،     3.9

 نیمکت روی باید همراه هیات ءاعضا و بازیکنان محروم، بازیکنان ها، ذخیره تمام بازی، زمان در .باشند می تیم نیمکت محوطه

 .بنشینند
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رای دریافت اطالعات آماری به میز توانند ب وقف شده است میمربی و کمک مربی فقط در زمانی که توپ مرده و ساعت بازی مت      4.9

 .منشی مراجعه نمایند

 اطالعات دریافت برای است متوقف بازی ساعت و است مرده توپ که زمانی فقط و مودبانه روش به بازی حین در تواند می مربی     1.9

 .کند برقرار ارتباط داوران با

در صورتی که در داخل منطقه نیمکت بایستد،  باشد در طول زمان بازی یا یکی از آنها مجاز می وفقط مربی و یا کمک مربی       9.6

باشد که اگر مربی یا کمک مربی یک فرد ویلچری است، این قانون شامل آنها نیز  این نکته قابل فهم می. تیمش باقی بماند

منطقه نیمکت تیم خود باقی ی صحبت کنند، مشروط بر اینکه در توانند به طور شفاهی با بازیکنان در خالل باز آنها می. باشد می

 .کند گفتگو داورانبا  می تواندکمک مربی ن .بمانند

به هر دلیلی مربی  اگر(. او نیاز نیست ءامضا)اگر کمک مربی حضور داشته باشد نام او باید قبل از شروع بازی در جدول ثبت گردد       9.9

 .نباشد، کمک مربی بایستی تمام اختیارات و وظایف مربی را به عهده بگیرد یاراتشقادر به ادامه وظایف و اخت

شماره بازیکنی که به جای کاپیتان در زمین انجام وظیفه خواهد کرد  بایدکند مربی  وقتی که کاپیتان تیم زمین بازی را ترک می      8.9

 .برساند داوررا به اطالع 

اشد یا قادر به ادامه دادن نباشد و کمک مربی نیز حضور نداشته باشد و یا نام کمک مربی در جدول ثبت اگر مربی حضور نداشته ب      7.9

اگر کاپیتان زمین بازی را ترک نماید، . نماید کاپیتان به جای مربی انجام وظیفه می( یا قادر به ادامه دادن نباشد)نشده باشد 

یا اگر به دلیل  می بایست زمین را ترکشدن  دیسکالیفهاگر کاپیتان به دلیل . ایددر ادامه به جای مربی انجام وظیفه نم دتوان می

 .آسیب دیدگی قادر نباشد که به جای مربی انجام وظیفه نماید، کاپیتان جایگزین به جای مربی انجام وظیفه خواهد کرد

   معرفی را کننده پرتاب بایستی مربیسر تاس نشده مشخص قانون در آزاد پرتاب کننده پرتاب که هایی وضعیت تمامی در   22.9

 .نماید
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 مقررات بازی -قانون چهارم 

 اضافی  وقتزمان بازی، امتیاز مساوی و     .8 ماده

 .ای خواهد بود دقیقه 22 کوارتر 4بازی        2.8

 .اشدب زمان اینتروال تایم بازی می بل از شروع بازی برابر برنامه جزءدقیقه ق 02      0.8

و قبل از شروع هر وقت اضافی ( نیمه دوم)و کوارتر سوم و چهارم ( نیمه اول)بین کوارتر اول و دوم ( استراحت)زمان اینتروال تایم      3.8

 .باشد دقیقه می 0

 .باشد دقیقه می 21بازی بین دو نیمه ( استراحت)زمان اینتروال تایم        4.8

 :شود ی شروع میزمان اینتروال تایم باز       1.8

 02 دقیقه قبل از شروع بازی برابر برنامه اعالم شده. 

 کند زمانی که بوق ساعت بازی خاتمه کوارتر را اعالم می. 

 :پذیرد زمان اینتروال تایم بازی خاتمه می       6.8

  شود بال از دستان سرداور رها می اول، زمانی که توپ در جامپکوارتر در شروع. 

  گیرد که توپ در اختیار بازیکن پرتاب کننده قرار می ، زمانیو وقت های اضافی هاارترکودر شروع سایر. 

 برنده شدن مشخص تا ای دقیقه 1 اضافی های وقت تعداد هر با بازیچهارم امتیاز هر دو تیم برابر باشد،  کوارتراگر در خاتمه       9.8

 .کند می پیدا ادامه تساوی، از و جلوگیری بازی

دقیقه  1وقت های اضافی در برابر باشد، بازی با هر تعداد الزم  امتیاز تیم هاو در پایان بازی دوم  رفت و برگشت هایازیبدر اگر 

 .ای ادامه پیدا می کند تا زمانی که دیگر امتیاز تیم ها برابر نباشد

آزاد تعلق گرفته بعد  (های )ا آن اعالم شود، پرتابیا همزمان بیا وقت اضافی درست در لحظه قبل از بوق پایان بازی اگر خطایی        8.8

          .شود انجام می کوارتراز خاتمه 

 یا بازییک کوارتر، وقت اضافی شروع و خاتمه   .9ماده 
 .شود بال از دستان سرداور رها می توپ در جامپ در دایره مرکزیشود که  اولین کوارتر زمانی شروع می       2.7

 .شود گیرد شروع می بعدی زمانی که توپ در اختیار بازیکن پرتاب کننده قرار میاضافی های و وقتر کوارت       0.7

 .بازیکن آماده برای بازی در داخل زمین، نداشته باشد 1ها  شود اگر یکی از تیم بازی شروع نمی       3.7
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قه خود را که در سمت چپ میز بایستی نیمکت و حل( یم میزبانت)آمده اول که در برنامه نام او  یها اولین تیم برای تمام بازی     4.7

 .انتخاب نماید ،قرار دارد( رو به زمین بازی)منشی 

 .های خود را تعویض نمایند توانند نیمکت و یا حلقه می  تیم 0هر ،بنابراین در صورت توافق           

 .که حلقه حریف در آن قرار دارد خود را گرم کنند یزمین توانند در نیمه ها می قبل از کوارتر اول و سوم تیم       1.7

 .های خود را تعویض کنند ها در نیمه دوم باید حلقه تیم       6.7

 .کردند، به بازی ادامه دهند هایی که در کوارتر چهارم بازی می ها بایستی به سمت همان حلقه های اضافی تیم در تمامی وقت       9.7

. آید یا وقت اضافی به صدا در می کوارتریابد زمانی که، بوق ساعت بازی در خاتمه  ر، وقت اضافی یا بازی خاتمه مییک کوارت       8.7

 .ها به بوق ساعت بازی ارجحیت دارند مربوطه به پایان بازی مجهز شده باشد، این چراغ قرمز های زمانی که تخته بازی به چراغ

 

 وضعیت توپ   .22ماده 
 .تواند مرده یا زنده شود میتوپ      2.22

 :شود زمانی که می زندهتوپ      0.22

 سرداور رها شود انبال، توپ از دست در جامپ. 

 گیرد در پرتاب آزاد، توپ در اختیار پرتاب کننده قرار می. 

  گیرد بازیکن پرتاب کننده قرار میدر پرتاب به داخل، توپ در اختیار. 

 :هشود زمانی ک می مردهتوپ     22.3 

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

  در سوت خود بدمد داورزمانی که توپ زنده است. 

 در پرتاب آزاد واضح است که توپ وارد سبد نخواهد شد و در ادامه آن: 

o آزاد دیگری وجود داشته باشد (های)پرتاب. 

o  اشدوجود داشته ب( آزاد یا مالکیت توپ (های )پرتاب)یک جریمه اضافی. 

  به صدا درآیدیا وقت اضافی بوق خاتمه زمان کوارتر. 

  ثانیه به صدا درآید 04زمانی که یک تیم کنترل توپ را در اختیار دارد، بوق دستگاه. 

 باشد توسط هر کدام از بازیکنان لمس شود بعد از این که زمانی که توپ برای شوت در هوا می: 

o  در سوت بدمد داور. 

o  به صدا درآید بوق خاتمه وقت بازی. 

o   ثانیه به صدا در آید 04بوق دستگاه. 

 :شود و در صورت گل شدن مورد قبول خواهد بود، زمانی که نمی مردهتوپ      4.22
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 باشد و توپ برای شوت در هوا می: 

o  دمد در سوت خود می داور. 

o   آید کوارتر یا وقت اضافی به صدا دربوق خاتمه زمان. 

o   آید صدا در میثانیه به  04بوق دستگاه. 

  تخلف پرتاب کننده در سوت خود  بغیر ازبه دلیل هر نوع تخطی از مقررات  داورباشد و  در هوا میتوپ در پرتاب آزاد

 .دمد می

 شروع خطا اعالماز  پیش که پیوسته، حرکت یک با را خود شوت بازیکن آن و باشد، شوت درحال بازیکن کنترل در توپ 

 حریف تیم نیمکت رویمجاز به نشستن  که فردی هر یا حریف بازیکنان از کدام هر از خطا این و کند تمام است، شده

       .شود اعالم باشد

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

o  دمد، یک عمل شوت جدیدی انجام شود در سوت خود می داوربعد از اینکه. 

o      ثانیه به صدا  04یا بوق دستگاه یا وقت اضافی وت، بوق خاتمه زمان کوارتر طی یک حرکت پیوسته بازیکن در حال ش       

 .درآید      

 کجا تعلق دارند به داوربازیکن و    .22ماده 
 .بازیکن به محلی تعلق دارد که ویلچر او همان محل را لمس کرده باشد     2.22

اس باشد مانند این است که توپ به در تم داوروقتی توپ با . ن تماس داردهمان جایی است که با زمی داورمحل قرار گرفتن     0.22

به دلیل پریدن در هوا قرار دارد، محل قرار گرفتنش جایی است که آخرین  اووقتی . قرار دارد برخورد کرده است داورمحلی که 

 .داشته استآنجا تماس را با زمین 

 بال و مالکیت تناوبی جامپ   .21ماده 
  بال تعریف جامپ      21 .2

 .اندازد اول به باال می کوارتردر شروع  بین دو حریفتوپ را در دایره مرکزی  داورگیرد که  زمانی صورت می بال جامپیک  20.2.2 

چ هیطوری روی توپ قرار داشته باشد که افتد که یک یا چند بازیکن از دو تیم یک یا دو دستشان  زمانی اتفاق میتوپ مشترک  0.2.20

 .البته بدون خشونت ،کدام از آنها کنترل توپ را در اختیار نداشته باشند

 بال روش جامپ     21.1 

نزدیک خط مرکزی و یک  خود وسمت حلقه را در نیمه دایره  ویلچر خود کند باید بال شرکت می که در جامپ یهر بازیکن 20.0.2 

 .نزدیک به خط مرکزی باشد چرخش

 .توانند در اطراف دایره کنار هم قرار بگیرند، اگر یکی از بازیکنان حریف بخواهد بین آنها قرار گیرد یمی نمیهم تبازیکنان  20.0.0 
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 .بال کنندگان بتوانند به آن برسند که جامپ اندازد و بازیکن حریف به باال میتوپ را به صورت عمودی بین د داورسپس   3.0.20

 .بال کنندگان زده شود حداقل یکی از جامپ (های) ه اوج توسط دستتوپ بایستی پس از رسیدن به نقط  4.0.20

                   .توانند، قبل از زده شدن قانونی توپ محل خود را ترک نمایند بال کنندگان نمی هیچ کدام از جامپ  1.0.20

زمین برخورد نماید،  بال کننده یا نان غیر از جامپتوانند، تا زمانی که توپ به یکی از بازیک بال کنندگان نمی هیچ کدام از جامپ  6.0.20

 .توپ را گرفته یا بیش از دو ضربه متوالی به آن بزنند

 .شود ءبال دوباره اجرال کنندگان زده نشود، بایستی جامپ با اگر توپ حداقل توسط یکی از جامپ  9.0.20

نده، نباید قبل از زده شدن قانونی توپ، روی خط یا داخل دایره بدن و ویلچر بازیکنان غیر جامپ بال کن هیچ کدام از اعضاء  8.0.20

 .قرار گیرد( استوانه)مرکزی یا در فضای داخلی دایره مرکزی 

 .شود تخلف محسوب می  8.1.21و   6.1.21  ، 5.1.21  ، 4.1.21 ،  2.1.21های  هر گونه تخطی از ماده            

 وضعیت جامپ بال     21 .2

   :افتد که پ بال زمانی اتفاق مییک وضعیت جام

 توپ مشترک اعالم شود. 

  یا در خصوص این که چه کسی آخرین  ان در اعالم رای با هم اختالف داشته باشند وداورتوپ به خارج از زمین برود و

 .تماس را با توپ داشته است، شک داشته باشند

  یا آخرین پرتاب آزاد ناموفق، صورت گیرد تنهاتخلف طرفین در. 

 و در ادامه توپ زنده بین تخته و حلقه گیر کند: 

o های آزاد مابین پرتاب، 

o   بدنبال دارد شروع مجدد در زمین حمله تیمپرتاب به داخل از خط یک بعد از آخرین پرتاب آزاد که. 

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

  داشته باشد و هیچ کدام از وجود ن ءاز هر دو تیم، در ادامه جریمه خطای دیگری برای اجرابعد از حذف جرایم مساوی

 .قبل از وقوع اولین خطا یا تخلف کنترل توپ را در اختیار نداشته باشندها  تیم

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

 تعریف مالکیت تناوبی      4.21

 .شود می ءاجرالکیت تناوبی روشی است به جای جامپ بال که باعث زنده شدن توپ با پرتاب به داخل زمین ما  2.4.20

 (:نوبتی)مالکیت تناوبی   21.4.1 

 گیرد زمانی که توپ در اختیار بازیکن پرتاب کننده قرار می شود آغاز می. 

 زمانی که یابد خاتمه می: 

o کند یا به طور قانونی توسط بازیکن لمس شود توپ پس از پرتاب به داخل بازیکنی را لمس. 
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o پرتاب کننده توپ تخلف انجام دهد. 

o توپ زنده در زمان پرتاب به داخل بین تخته و حلقه گیر کند. 

 روش مالکیت تناوبی      5.21

 ترین محل ب به داخل از نزدیکپرتا توپ را برایباید های جامپ بال تیمی که مالکیت تناوبی را در اختیار دارد  در تمامی وضعیت 20.1.2 

 .گیرددر اختیار ب ،بغیر از پشت تخته"دقیقاو وقوع جامپ بال 

  اولین مالکیت تناوبی بعدی را در باید آورد، تیمی که در جامپ بال شروع بازی کنترل توپ زنده را داخل زمین بازی بدست نمی 20.1.0 

 .گذاشت شاختیار 

بعدی را با پرتاب به و وقتهای اضافی  کوارترمالکیت تناوبی را در اختیار دارد، و وقتهای اضافی رتر تیمی که در انتهای هر کوا 20.1.3 

کند، مگر اینکه جریمه دیگری یا پرتاب آزاد و  خط مرکزی و روبروی میز منشی آغاز می داخل از بیرون خط کناری در امتداد

 .وجود داشته باشد ءمالکیت برای اجرا

و به . شود باشد، مشخص می مالکیت تناوبی را در اختیار دارد با فلش مالکیت تناوبی، که به سمت حلقه حریف میتیمی که  20.1.4 

 .شود تعویض می "جهت فلش مالکیت تناوبی سریعا بایدمحض خاتمه پذیرفتن مالکیت تناوبی 

 جهت فلش مالکیت. شود ت تناوبی میفتن مالکیباعث از دست ر ،انجام تخلف توسط تیم در زمان انجام پرتاب مالکیت تناوبی 1.1.20

مالکیت باید سریعا تعویض شده و این به این معنی است که در صورت به وجود آمدن وضعیت جامپ بال بعدی باید تناوبی 

هد سپس بازی توسط تیم حریف با پرتاب توپ به داخل از محل اولیه تخلف ادامه خوا. قرار بگیرداختیار تیم حریف  تناوبی در

 .یافت

 :ها خطا توسط هر کدام از تیم  20.1.6

  غیر از کوارتر اول، یاب اضافی هر وقتکوارتر یا قبل از شروع 

 در زمان انجام پرتاب مالکیت تناوبی، 

 .شود باعث از دست رفتن مالکیت تناوبی برای تیم پرتاب کننده نمی

 شود چگونه با توپ بازی می   .22ماده 
 تعریف       2.22

به صورت پاس، های موجود در مقررات  با در نظر گرفتن محدودیتتواند  شود و می بازی می (ها)توپ فقط با دست ،مان بازیدر ز

 .دباشجهات  یپرتاب، زدن، غل دادن یا دریبل کردن در تمام

  مقررات      1.22

 .دش زدن تخلف محسوب می با از پا و مشتتوسط ویلچر یا مانع شدن توپ با هر قسمت  عمدیهل دادن توپ به صورت  

 .شود بنابراین، در صورت برخورد تصادفی توپ با ویلچر یا هر قسمت از پا تخلف محسوب نمی 

 .شود محسوب می تخلف 1.22هرگونه تخطی از ماه    
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 کنترل توپ   .24ماده 
 تعریف      24.2 

زنده را به دلیل نگه داشتن یا دریبل کردن در اختیار داشته  شود زمانی که بازیکن یک تیم کنترل توپ می شروعکنترل تیمی   24.2.2

 .باشد

 :دارد زمانی که ادامهکنترل تیمی  2.24 .0

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

 شود توپ بین بازیکنان هم تیمی پاس داده می. 

 :یابد زمانی که می خاتمهکنترل تیمی   3.2.24

 ل توپ را بدست بیاوردتیم مقابل کنتر. 

 توپ بمیرد. 

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

 :متخلف خواهد بوددر موارد زیر کند،  که کنترل توپ را در اختیار دارد و یا اقدام برای بدست آوردن توپ می یبازیکن   4.2.24

 یا (ها )جز دست لمس کردن زمین با هر قسمت از بدن به 2.4.2.24

 (های) بزرگ و کوچک یا چرخ (های) به جز چرخ شای که قسمتی از ویلچر شود به گونه (از زمین بلند)جلو و عقب از ویلچر او 24.2.4.0 

 .در تماس باشدزمین  با ،کوچک عقب

 بازیکن در حال شوت   .25ماده 
 تعریف     25 .2

 .کند بازیکن بوده و سپس به طرف حلقه حریف به هوا پرتاب می (های)ت که توپ در دستبرای گل یا پرتاب آزاد زمانی اس شوت  2.2.21

 .شود به طرف حلقه حریف هدایت می (ها)زمانی است که توپ با دست والیبالی زدن

 .شود والیبالی زدن یک شوت برای گل محسوب می

حرکت به جلو و یا پس از تکمیل دریبل، توپ را  عملی است که بازیکن در حال ،ضربات حرکت مستمر به سمت حلقه و یا دیگر

    .معموال به سمت باال می باشد وو سپس با حرکت شوت به کار خود ادامه می دهد  جم کرده

 :و اقدام به شوت  شوت  0.2.21

 طرف  بازیکن یک حرکت نرمال و پیوسته را شروع کرده و با پرتاب کردن توپ به ،به قضاوت داورشود وقتی که  می آغاز

 .حلقه حریف اقدام نموده است

 و شوت کامل  یا اگر یک اقدام جدید برای عمل شوت انجام شود ،بازیکن رها شود (ها)یابد وقتی که توپ از دست می خاتمه

مه ر روی زمین و در صورت اداخود را در امتداد حرکت مسیر با ویلچر، ب( های)دستحرکت به طوری که بازیکن . )گردد می

 .(کند قه ادامه و تکمیلتا زیر حل
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 :الت شوت و اقدام به سمت حلقه حریف یا دیگر حا در حال شوتپیوسته حرکت  ی ادامهعمل شوت در   3.2.21 

 و شروع  پس از تکمیل دریبل و در بیاید بازیکن متوقف یا به حالت استراحت (های)شود زمانی که توپ در دست شروع می

 .باشد رها کردن توپ برای بدست آوردن امتیاز میبا شوت حرکت  کردن بازیکن به قضاوت داور،

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

 به طوری که ) کت رو به جلوی شوت کامل شده باشدبازیکن رها شود و حر (های)یابد زمانی که توپ از دست پایان می

کننده حرکت خود را به سمت زمین، ویلچر یا اگر از زیر شانه است به سمت حلقه تکمیل بازیکن شوت  (های)دست

 .شود آغازجدید شوت  "یا یک عمل کامال (دگردان

 .هیچ ارتباطی بین تعداد پوش زدن قانونی و عمل شوت وجود ندارد   4.2.21 

  توسط حریف نگه داشته شود تا مانع کسب امتیاز شود ( هایش)کسب امتیاز نموده است، ممکن است بازو بهاقدام  کهبازیکنی    1.2.21 

 .بازیکن رها شود( های)در این حالت الزم نیست که توپ از دست. شود که این حالت نیز اقدام به شوت در نظر گرفته می

ن دیگر در حال شوت محسوب نمی هنگامی که بازیکن در حالت شوت می باشد و بعداز اعالم خطا اقدام به پاس نماید، آن بازیک    21.2.6

 .شود

 و ارزش آن رسیدنبه ثمر  زمان: گل  . 26ماده 
 تعریف       2.26

 .رسد که یک توپ زنده از باال وارد سبد شود و در آن باقی مانده یا از آن عبور نماید گل زمانی به ثمر می  2.2.26

 .تر از سطح حلقه باشد از توپ داخل و پایینکه قسمت کوچکی  ،شود توپی داخل سبد محسوب میزمانی   0.2.26

 

 قانون       1.26

 :شده است  سبد وارد زیر شرح به توپ کدام اینکه به توجه باواگذار می گردد، ارزش یک گل به تیم حمله کننده   2.0.26

  امتیاز 2 از پرتاب آزاد به ثمر رسیده است ، کهیک گل. 

  زامتیا 0،  رسیده استیک گل که از منطقه دو امتیازی به ثمر. 

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

یا بر روی امتیازی  3جلوتر از خط تواند  ی کوچک ویلچر میها امتیازی باشد، یعنی چرخ 3چرخ بزرگ باید در منطقه  0 :نکته 

 .باشدآن 

در امتیاز محسوب شده و در جدول بازی به نام کاپیتان  0بزند، این گل  به حلقه تیم خودی گل تصادفیاگر یک بازیکن به طور   0.0.26

 .گردد ثبت می حریفتیم داخل زمین 

 .به حلقه تیم خودی گل بزند، این عمل تخلف محسوب شده و گل قبول نخواهد بود یعمداگر یک بازیکن   3.0.26
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 .شود، این عمل تخلف خواهد بوداگر یک بازیکن باعث شود که توپ از زیر حلقه وارد حلقه  26.0.4 

یا پرتاب از  پرتاب پنالتی آخریندر  تواند پس از ریباند یا بیشتر را نشان دهد، بازیکن می( دهم ثانیه  3)ثانیه  3/2اگر ساعت بازی   1.0.26

والیبالی زدن توپ، گل قابل شود، تنها با  بر روی ساعت بازی نشان داده میثانیه  2/2یا  0/2اما اگر . بیرون، اقدام به شوت نماید

  .را نشان می دهد با توپ در تماس نباشد 2.2بازیکن در زمانی که ساعت بازی ( های) البته در صورتی که دست ،باشد قبول می

 پرتاب به داخل  .27ماده 
 تعریف      27 .2

 .ون به داخل زمین پاس دهدشود که بازیکن پرتاب کننده توپ را از بیر پرتاب به داخل زمانی انجام می 29.2.2 

 روش      1.27

یا پرتاب در اختیار بازیکن  یتواند توپ را به صورت پاس زمین او همچنین می. باید توپ را در اختیار پرتاب کننده قرار دهد داور 2.0.29

 :قرار دهد به شرط آن که

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

 گرفته باشدتعیین شده است قرار  داوره توسط کن پرتاب کننده در محل درستی کبازی. 

به جز ، است شدهترین محلی که تخطی صورت گرفته و یا بازی توسط داور متوقف  نزدیک ازبازیکن پرتاب کننده به داخل باید  0.0.29

 .دهد به داخل را انجام بپرتاپشت تخته، 

 میز روبروی و مرکزی خط امتداد از باید داخل به پرتاب اضافی، های وقت تمام و اول کوارتر جزه ب اکوارتره تمامی شروع در 3.0.29

 .شود انجام منشی

  تواند توپ را به  و می دادههای ویلچر را در دو سمت خط مرکزی مقابل میز منشی قرار  از چرخ یبازیکن پرتاب کننده بایستی یک            

 .ای از زمین پاس دهد نقطههم تیمی خود در هر  

، پس از اینکه تیمی که مالکیت توپ نشان می دهد وقت اضافی را در کوارتر چهارم ودقیقه آخر یا کمتر  0وقت بازی  که یزمان  29.0.4

 لداخ به پرتابکه  بگیرد تصمیم تا دارد را حق این تیم آن مربیرا در زمین دفاعی در اختیار دارد، تایم استراحت بگیرد، 

 که جایی به مکان ترین نزدیک و عقب زمین در یا شود انجام جلو زمین در داخل به پرتاب خط از بازی مجدد شروع برای

 .است شده متوقف آنجا در بازی

مرتکب  ازی را آغاز نماید،که کنترل توپ را در اختیار دارد یا تیمی که باید به یک خطای شخصی توسط بازیکن تیمی در ادام 29.0.1 

 .آغاز شود است ترین محلی که تخطی صورت گرفته بازی باید با پرتاب به داخل، از نزدیک ،خطای شخصی شود
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 در توپ فنی خطای اعالم زمان در که محلی ترین نزدیک از داخل به پرتاب با باید بازی مجدد شروع فنی، خطایدر ادامه یک  29.0.6 

 .باشد شده ذکر قانون در که ردیموا در بجز شود، انجام داشته است، قرار آنجا

 و حمله زمین در داخل به پرتاب خط از داخل به پرتاب با باید بازی مجدد شروع دیسکالیفه، یا غیرورزشی خطایدر ادامه یک 29.0.9  

 .باشد شده ذکر قانون در که مواردی در بجز شود، انجام منشی میز روبروی

 .شود انجام 37ماده  طبق باید یباز مجدد شروع نزاع، در جریان یک 29.0.8 

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  هر زمانی 29.0.7 

 .پرتاب آزاد آغاز شود

 :یا تنها پرتاب آزاد آخرینپس از به ثمر رسیدن گل و یا 29.0.22 

 این مورد. ای از پشت خط انتهایی انجام دهد هر نقطه ازتواند پرتاب را  می که گل خورده است میهر یک از بازیکنان تی 

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 

 ءدهد نیز قابل اجرا دد در اختیار بازیکن پرتاب کننده قرار میتوپ را برای شروع مج داوردلیلی بازی قطع شود بعد از اینکه 

 .خواهد بود

 تواند در پشت خط انتهایی به عقب یا در عرض حرکت نماید و توپ را پشت خط انتهایی به هم  بازیکن پرتاب کننده می

 .گیرد، آغاز خواهد شد قرار میثانیه را از زمانی که توپ در اختیار اولین پرتاب کننده  1تیمی خود پاس دهد ولی شمارش 

 مقررات      27.2

 :بازیکن پرتاب کننده نباید   2.3.29

  ثانیه توپ را برای رها کردن نگه دارد 1بیش از. 

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

 (اوت به اوت).س نمایدبرای پرتاب، خارج از زمین را لم (ها)توپ بعد از رها شدن از دست 

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

 توپ را به طور مستقیم وارد حلقه نماید. 

  متر در پشت و امتداد خط به یک یا  2قبل از رها کردن توپ از مکانی که برای پرتاب به داخل مشخص شده است بیشتر از

 .دهد به عقب حرکت کند باشد تا جائیکه شرایط اجازه می مجاز می با این وجود او. هر دو جهت حرکت کند

 :(ها)نگام پرتاب به داخل سایر بازیکندر ه 29.3.0 

 بدن و ویلچر آنها بیرون یا روی خط اوت  ءنباید قبل از اینکه توپ رها شود و از روی خط اوت عبور کند هیچ یک از اعضا

 .قرار گیرد

  متر از بازیکن پرتاب کننده فاصله  2متر باشد، باید حداقل  0اوت در محل پرتاب کمتر از اگر فاصله هرگونه مانع با خط

 .داشته باشد
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      باید داور داخل، به پرتاب اجرای در میدهد، نشان اضافی وقت هر یا چهارم کوارتر در را کمتر یا دقیقه 0بازی وقت که زمانی 29.3.3

 .باشد می اخطار عنوان به عالمت این که دهد نشان را است غیرقانونی آن از گذشتن که خطی عالمت، از استفاده با

 :مدافعازیکن ب اگر

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

 باشد متر 0 از کمتر داخل به پرتاب ی فاصله که زمانی بگیرد قرار کننده پرتاب بازیکن از متر 2 از تر نزدیک، 

 .شود اعالم فنی خطای باید و گرفته صورت تخلف یک

توپ به شروع کننده از پشت خط به  در اختیار گذاشتنتا قبل از در زمان یک شروع مجدد، بازیکن مهاجم مجاز نمی باشد  29.3.4 

 .(مراجعه شود 2.2.06به ماده ).حریف وارد شودرنگی محدوده 

 .شود تخلف محسوب می 2.27 هرگونه تخطی از ماده 

 

 جریمه      4.27

 .گیرد همان محل در اختیار تیم حریف قرار می ازتوپ برای شروع مجدد             

 

 تایم استراحت . 28ماده 
 تعریف      28.2 

 .شود تایم استراحت یک توقف بازی است که توسط مربی یا کمک مربی درخواست می            

 مقررات     28.1 

 .باشد دقیقه می 2تایم استراحت زمان هر  28.0.2 

 .تواند واگذار شود یک تایم استراحت در فرصت تایم استراحت می 28.0.0 

 :شود فرصت تایم استراحت آغاز می 28.0.3 

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

 میرد پرتاب آزاد موفق، توپ می تنهانی که بعد از آخرین یا برای هر دو تیم، زما. 

 خورد برای تیم مدافعی که گل می. 

ار پرتاب آزاد در اختیار بازیکن قر تنهایا  اولینیابد زمانی که توپ برای پرتاب به داخل و یا در  فرصت تایم استراحت خاتمه می 28.0.4 

 .گیرد می

 :کندتواند درخواست  هر تیم می 28.0.1 

 0 تایم استراحت در نیمه اول. 
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 3  چهارم بازی کوارتر یا کمتر در  دقیقه آخر 0زمانیکه وقت بازی تایم استراحت در  0تایم استراحت در نیمه دوم و حداکثر

 .را نشان می دهد

 2 تایم استراحت برای هر وقت اضافی. 

 .ا وقت اضافی بعدی مورد استفاده قرار گیردتواند در نیمه بعد ی های استفاده نشده نمی تایم استراحت 28.0.6 

م استراحت پس از به ثمر رسیدن گل شود که مربی آن اول درخواست کرده باشد مگر اینکه تای تایم استراحت به تیمی واگذار می 28.0.9 

 .در حین بازی واگذار شود، بدون اینکه تخطی اعالم شده باشد

دقیقه آخر یا کمتر به پایان کوارتر چهارم یا هر وقت اضافی  0پس از به ثمر رسیدن گل در  تایم استراحت زمانی که ساعت بازی 8.0.28

 .بازی را متوقف نماید داورباشد مگر اینکه  شود، برای تیمی که گل زده مجاز نمی متوقف می

 روش    28.2 

ارتباط چشمی برقرار کرده یا به سمت میز  منشیمیز ا او باید ب. درخواست تایم استراحت را دارند اجازهفقط مربی یا کمک مربی  28.3.2 

 .روشن و واضح با نشان دادن عالمت مخصوص تایم استراحت را درخواست نماید "کامالمنشی رفته و 

 

 .برای تایم استراحت به صدا درآید وقت نگهدارتواند کنسل شود فقط قبل از اینکه بوق  می  تایم استراحت درخواست شده  28.3.0

 :تایم استراحت زمان 28.3.3 

 دهد دمد و عالمت تایم استراحت را نشان می در سوت خود می داورشود زمانی که  شروع می. 

 گردندکند که به داخل زمین بازی باز ه میها اشار دمد و به تیم در سوت خود می داوریابد زمانی که  پایان می. 

درخواست تایم  ،صدا درآورد بوق خود ا بهب باید وقت نگهداروجود آید،  گذاری تایم استراحت بهبه محض اینکه فرصت وا 28.3.4 

 .برساند داوراناستراحت را به اطالع 

عت بازی را متوقف نماید و در سوت سا "سریعااگر تیمی که درخواست تایم استراحت کرده است گل بخورد، وقت نگهدار باید 

 .خود بدمد

های اضافی، بازیکنان  های اینتروال تایم بازی و قبل از شروع کوارتر دوم و چهارم و وقت اندر زمان تایم استراحت و در زم28.3.1  

هستند، نیمکت  ی که مجاز به حضور درنیمکت خود حضور داشته باشند و افرادمحدوده توانند زمین بازی را ترک کرده و در  می

 .م خود باقی بمانندنیمکت تی ین بازی شوند به شرطی که در محدودهتوانند وارد زم می

گیرد درخواست تایم استراحت  ها بعد از اینکه توپ در اولین یا تنها پرتاب آزاد در اختیار پرتاب کننده قرار می اگر یکی از تیم 28.3.6 

 :نماید، تایم استراحت باید واگذار شود اگر

 آخرین پرتاب آزاد موفق باشد و گل شود. 

 تاب به داخل به همراه داشته باشدپر ،موفق نباشد ،آخرین پرتاب آزاد.. 
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 قبل از  باید و تایم استراحت شودهای آزاد باقیمانده انجام  پرتابباید آزاد اعالم شود، در این حالت  (های )خطا بین پرتاب

 .باشد شده ذکر قانون در که مواردی در بجز .شوداینکه جریمه خطای جدید اعمال شود واگذار 

  تایم استراحت قبل از اینکه جریمه باید آزاد و قبل از زنده شدن توپ اعالم شود، در این حالت خطا بعد از آخرین پرتاب

 .شود واگذار خواهد شد ءخطای جدید اجرا

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

 .گرددذار شود واگ ءداخل اجرا

هر  بایدهای آزاد و یا مالکیت توپ در نتیجه جریمه یک یا چند خطا وجود داشته باشد  که چند سری متوالی پرتاب در زمانی

 .سری به طور جداگانه اعمال گردد

 تعویض . 29ماده 
 تعریف      29.2 

 .شود ه بازی درخواست میبازی است که توسط بازیکن ذخیره یا تعویض شونده برای ورود ب ی درتعویض توقف

 مقررات   29.1   

 .خود را تعویض نماید (یها) تواند در فرصت تعویض بازیکن یک تیم می  2.0.27

 :که زمانیشود  فرصت تعویض آغاز می  0.0.27

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

 ای هر دو تیم زمانی که بعد از آخرین یا تنها پرتاب آزاد موفق توپ بمیردبر. 

 اضافی  هر وقتبه پایان کوارتر چهارم یا  دقیقه  0از  دقیقه آخر یا کمتر 0خورد، در  برای تیمی که گل می. 

 .گیرد زاد در اختیار بازیکن قرار میکه توپ برای پرتاب به داخل و یا در اولین پرتاب آیابد زمانی  فرصت تعویض خاتمه می  3.0.27

باشد بالفاصله از زمین بیرون رفته و یا به زمین بازی برگردد  شود مجاز نمی ای که بازیکن می شود و ذخیره بازیکنی که ذخیره می  4.0.27

 :تا این که توپ دوباره بمیرد و یا حداقل یک فاز بازی سپری شود مگر اینکه

  فر کاهش پیدا کندن 1نفرات تیم به کمتر از. 

  بازیکنی که باید پرتاب پنالتی انجام دهد یا برای تصحیح اشتباه، بعد از اینکه به طور قانونی تعویض شده و به نیمکت رفته

 .است

دقیقه آخر کوارتر چهارم یا هر وقت اضافی که ساعت بازی پس از به ثمر رسیدن گل متوقف شده  0تعویض برای تیمی که در  1.0.27

 .بازی را متوقف نماید داورباشد مگر اینکه  مجاز نمیاست 

 1زمین به کمتر از  داخل تیم درآن باید تعویض شود مگر آنکه تعداد اعضاء  ، اوبازیکنی درمان شود و یا به او کمک نمایند اگر  6.0.27

 .نفر برسد
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 روش      2.29 

 باید به میز منشی مراجعه کند و به طور واضح (نه مربی و نه کمک مربی)او . فقط بازیکن ذخیره حق درخواست تعویض را دارد  2.3.27

 ی که برای تعویض است بایستد و بایدهایش نشان داده و یا در محل درخواست تعویض کرده و عالمت مربوط به تعویض را با دست

 .برای بازی کردن آماده باشد

 .برای تعویض به صدا درآید وقت نگهداراز اینکه بوق  تواند کنسل شود، فقط قبل تعویض درخواست شده می  0.3.27

باید بوق خود را به صدا درآورد تا درخواست تعویض را به اطالع  وقت نگهداربه محض اینکه فرصت انجام تعویض به وجود آید  3.3.27

 .برساند داوران

و با اشاره به او خود بدمد و عالمت تعویض را نشان داده  در سوت داورخارج از زمین باقی مانده تا اینکه بازیکن ذخیره باید در  4.3.27

 .اجازه ورود به زمین را بدهد

به نیمکت تیم  "مستقیمازمین را ترک کرده و  داوریا  وقت نگهدارتواند بدون معرفی به  شود می بازیکنی که از زمین تعویض می  1.3.27

 .خود برود

بازیکنی که پنجمین خطای خود را انجام داده یا از بازی اخراج شده است . و کامل شود تر انجام عمل تعویض باید هر چه سریع 6.3.27

تاخیر غیر ضروری وجود داشته باشد یک تایم  داوراگر به قضاوت . تعویض شود (طول نکشد ثانیه 32 بیشتر از) "بایستی سریعا

تواند  باشد، یک خطای فنی به علت تاخیر در بازی میاگر تیم تایم استراحت نداشته . استراحت باید برای تیم فوق اعالم شود

 .در جدول ثبت خواهد شد Bبرای مربی تیم اعالم شود که به صورت 

نیمه درخواست شود، بازیکن ذخیره  اگر تعویض در زمان تایم استراحت یا در زمان اینتروال تایم به جز زمان اینتروال تایم بین دو  9.3.27

 .معرفی نماید وقت نگهدارین خود را به باید قبل از ورود به زم

 :او بازیکنی که پرتاب آزاد در اختیار دارد بایستی تعویض شود اگر  8.3.27

 دیده باشد، یا آسیب 

 پنج خطای خود را انجام داده باشد، یا 

 اشد ،یا اخراج شده ب دیسکالیفه 

 ،شود که این بازیکن تا سپری شدن حداقل یک فاز بازیآزاد بایستی توسط بازیکن جایگزین انجام  (ها )که در این صورت پرتاب

 .بعد از کار کردن ساعت بازی مجاز به تعویض نخواهد بود

گیرد، درخواست تعویض نمایند  ها بعد از اینکه توپ در اولین یا تنها پرتاب آزاد در اختیار پرتاب کننده قرار می اگر یکی از تیم  7.3.27

 :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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 های آزاد باقیمانده انجام خواهد شد و تعویض قبل از اینکه جریمه  های آزاد اعالم شود، در این حالت پرتاب خطا بین پرتاب

 .باشد شده ذکر قانون در که دیموار در بجز .خطای جدید اعمال شود واگذار خواهد شد

 تعویض قبل از اینکه جریمه خطای  باید خطا بعد از آخرین پرتاب آزاد و قبل از زنده شدن توپ اعالم شود، در این حالت

 .شودجدید واگذار شود، انجام 

  ه پرتاب به داخل پرتاب آزاد و قبل از زنده شدن توپ اعالم شود، در این حالت تعویض قبل از اینکتخلف بعد از آخرین

 .واگذار شود، انجام خواهد شد

یا چند خطا وجود داشته باشد، هر سری به  2های آزاد و یا مالکیت توپ در نتیجه جریمه  در زمانی که چند سری متوالی پرتاب

 .گردد طور جداگانه اعمال می

 1.48به ماده )کمک منشی ،(فراخوانده شدی به داخل زمین باز داورتوسط بازیکن ) به محض اینکه یک تعویض کامل شد 22.3.27

 0.12 به ماده)بایستی تایید کند که جمع امتیازات تیم درخواست کننده تعویض از حد قانونی فراتر نرفته است ( مراجعه شود

تیم مدافع در  اعالم نماید، اگر وقت نگهدارباید به  امتیاز بیشتر شده است، 24اگر او تایید نماید که از محدودیت (.مراجعه شود

را با به صدا در  داور "حال حمله باشد، پس از سپری شدن یک فاز بازی و یا اگر همان تیم متخلف، مالک توپ باشد باید سریعا

 .آوردن بوق خود مطلع سازد

 باخت جریمه . 12ماده 
 مقررات       2.12

 :کند اگر یک تیم باخت جریمه دریافت می

  طبق قانون در زمین  24آماده برای بازی و حداکثر امتیاز  بازیکن 1برنامه با  طبقع بازی دقیقه بعد از زمان شرو 21تا

 .حضور نداشته باشند

 اعمال و رفتار تیم مانع از ادامه بازی شود. 

 بعد از درخواست سرداور از ادامه بازی امتناع ورزند. 

 

 جریمه        1.12

بندی صفر امتیاز  گیرد در جدول رده گردد، عالوه بر این تیمی که باخت جریمه می اگذار میبر صفر به حریف و 02بازی با نتیجه     2.0.02

 .گیرد می

های اول، دوم و سوم باخت جریمه بگیرد در  ، تیمی که در یکی از بازی3از  0های حذفی  و بازی( رفت و برگشت)بازی  0در   0.0.02

 .نخواهد بود ءقابل اجرا 9از  1حذفی های  این قانون در بازی. مجموع بازنده خواهد بود

های انجام  باخت جریمه دریافت نماید، بایستی از تورنمنت اخراج شود و نتایج بازی ،اگر در یک تورنمنت تیمی برای دومین بار   0.0.02

 .باشد شده توسط آن تیم فاقد اعتبار می
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 باخت غفلت . 12ماده 
 مقررات       2.12

 .نفر برسد 0در زمین بازی به کمتر از برای بازی گیرد، اگر تعداد بازیکنان آماده آن تیم  خت غفلت مییک تیم با          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جریمه      12 .1

تر داشته باشد همان نتیجه قابل قبول خواهد بود ولی چنانچه از نظر امتیاز باالتر  گیرد امتیاز پایین اگر تیمی که باخت غفلت می   2.0.02

 .بندی دریافت کند تیم بازنده باید یک امتیاز در جدول رده. بر صفر برای تیم مقابل ثبت خواهد شد 0تیجه باشد، بازی با ن

 .تیمی که در بازی اول یا دوم باخت غفلت بگیرد در مجموع بازنده خواهد بود( رفت و برگشت)بازی  0برای    0.0.02
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 ها تخلف - قانون پنجم

 

 ها لفتخ. 11ماده 
 تعریف      2.11

 .باشد یکی تخطی از قانون می تخلف

 جریمه      1.11

  ترین محل که تخطی صورت گرفته، به جز پشت تخته در اختیار تیم حریف توپ برای پرتاب به داخل از بیرون زمین و نزدیک            

 .مگر اینکه در قانون غیر از این ذکر شده باشد. گیرد رار میق

 

 بازیکن خارج از زمین و توپ خارج از زمین . 12ماده 

 تعریف      2.12

یا  ،که روی خط اوت ءبدن یا ویلچر او با بیرون از زمین یا هر شی ءیک بازیکن خارج از زمین است زمانی که قسمتی از اعضا 2.2.03

 .خارج یا باالی زمین باشد، تماس پیدا کند

 :کند زمانی که لمس می شود توپ خارج از زمین محسوب می  0.2.03

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

 که روی خط اوت، خارج یا باالی زمین باشد ءبیرون زمین یا هر شی. 

 که در باالی زمین بازی قرار دارد ءپایه نگهدارنده تخته، پشت تخته یا هر شی. 

 مقررات     12. 1

حتی اگر بعد از آن . را با توپ قبل از رفتن به بیرون از زمین داشته باشد مسئول تخلف خواهد بودبازیکنی که آخرین تماس    2.0.03

 .توپ با اشیاء دیگری هم تماس پیدا کرده باشد

مین اگر 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 ز  0.0.03

 .بوده مسئول این تخلف خواهد بود

بال اتفاق  دو تیم در حین وضعیت توپ مشترک به زمین دفاعی خود یا به بیرون از زمین برود، وضعیت جامپ( های)اگر بازیکن 3.0.03

 .افتد می

د، گرچه آخرین تماس با بازیکن توپ را به حریف بزند و سپس توپ به اوت برود، توپ باید به حریف واگذار شو "عمدااگر بازیکن   4.0.03

 .آن تیم بوده باشد
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 دریبل کردن  . 14ماده 
 تعریف      2.14

غل  ،زدهطوری که توپ را پرتاب کرده، ضربه باشد به  توپ زنده توسط بازیکنی که کنترل آن را در اختیار دارد می دریبل حرکت 2.2.04

 .زندببه زمین را توپ  یا دهد و می

 :زمانی که بازیکنی کنترل توپ زنده را در زمین بازی بدست آورده شود وع میدریبل شر  0.2.04

 کند ، یا های بزرگ ویلچر خود را پوش زده و توپ را هم دریبل می همزمان چرخ 

یا اینکه گیرد،  زانو قرار نمی زند در حالی که توپ در بغل او بدون حرکت است، بین دو های بزرگ خود یک یا دو پوش می به چرخ  3.2.04

 خواهد تکرار نماید، یا تواند این ترتیب را هر چند بار که می بازیکن می. دستش باشد و سپس توپ را دریبل نماید در

 هر دو ترتیب را یکی در میان استفاده نماید، یا 

  ،ا بازیکن دیگری به تخته پرتاب کند و قبل از تماس ب "عمدادریبل کند یا بر روی زمین پرتاب کند، ضربه بزند، غل بدهد

 .آن را لمس نماید

 آورد این حرکت  دهد و دوباره کنترل آن را بدست می زمانی که بازیکن به طور تصادفی کنترل توپ زنده را در زمین از دست می  4.2.04

 .شود نامیده می فامبل

 :شود موارد زیر دریبل محسوب نمی  1.2.04

 شوت کردن پی در پی برای گل زدن. 

 وع یا خاتمه دریبلدر شر فامبل. 

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

 باشد ضربه زدن به توپ زمانی که در کنترل بازیکن دیگری می. 

 منحرف کردن پاس و به دست آوردن کنترل توپ. 

 ه با زمین برخورد کند، به شرطی که دست به دست کردن یک یا دو دست توپ و اجازه مکث دادن به آن قبل از اینک

 .مرتکب تخلف تراولینگ نشود

 آورد دست به را توپ کنترل دوباره و بزند تخته به را توپ. 

 (سه پوش)تراولینگ    .15ماده 
 تعریف      2.15

 :های زیر تواند با توپ زنده در زمین به هر سمت که بخواهد حرکت کند با در نظر گرفتن محدودیت بازیکن می  2.2.01

 تا باشد زمانی که توپ را در اختیار دارد 0ها نباید بیشتر از  تعداد پوش زدن. 

  توپ زدنبدون دریبل  ،بار پوش زدن 0 به ستشده ا باید قسمتی از دریبل محسوب شود، که محدود پیوتهر حرکت. 

 .شود پوش زدن محسوب نمی ءجز (ها)ترمز کردن چرخ در حرکت جلو یا عقب با دست  0.2.01

 .شود هرگونه تخطی از این ماده تخلف محسوب می      1.15
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 سه ثانیه   .16ماده 
 مقررات      2.16

زمانی که تیم او در زمین کنترل توپ زنده را  ،ثانیه پی در پی باقی بماند 3حریف بیشتر از  هدر منطقه محدود تواند نمیبازیکن   2.2.06

 .ندک در اختیار دارد و ساعت بازی کار می

 :که  زمانی اجازه داده شودباید به بازیکن   0.2.06

 باشد در حال اقدام برای ترک کردن از منطقه محدوده می. 

  باشد و توپ از دست بازیکن رها شده یا در  هم تیمی او در حالت شوت کردن می یادر منطقه محدوده است در حالی که او

 .باشد او می (یها)حال رها شدن از دست

  ثانیه در آنجا باشد 3زمانی که کمتر از  ،ریبل زدن برای شوت کردن در منطقه محدودهددر حال. 

خارج از  "کوچک عقب کامال (های )و چرخ شویلچر یها همه چرخبازیکن باید  ارج از منطقه محدوده باشد،برای اینکه بازیکن خ  3.2.06

 .منطقه محدوده باشد

 دفاع نزدیک از بازیکن   .17ماده 
 تعریف      2.17

       بر روی بازیکنی که توپ زنده را نباشد، متر  2از  ای که بیشتر که حریف در وضعیت دفاع فعال در فاصلهاست زمانی دفاع نزدیک 

 .دهد انجام می ،در داخل زمین در اختیار دارد

 مقررات     1.17

 .ت یا دریبل کندثانیه توپ را پاس، شو 1شود بایستی در مدت  بازیکنی که دفاع نزدیک می

 هشت ثانیه   .18ماده 
 مقررات     18 .2

 : هر زمانی که  2.2.08

 آورد، یا نترل توپ زنده را به دست میبازیکنی در زمین دفاعی خود ک 

  در پرتاب به داخل، توپ لمس کند یا به طور قانونی توسط بازیکنی در زمین دفاعی لمس شود و تیمی که پرتاب را انجام

 دفاعی خود در اختیار داشته باشد، ازیکنش همچنان کنترل توپ را در زمینداده است ب

 .ثانیه به زمین حمله خود ببرد 8آن تیم باید توپ را در مدت  

 :برد زمانی که یک تیم توپ را به زمین حمله می  0.2.08

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

 ( های )های ویلچر او و چرخ مس کند یا به طور قانونی توسط بازیکن مهاجمی لمس شود که همه چرختوپ بازیکنی را ل

 .باشد کوچکش در زمین حمله می
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  که قسمتی از ویلچر او در تماس با زمین  ییا به طور قانونی لمس شود به وسیله بازیکن مدافعبازیکنی را لمس کند توپ

 .باشد می خود دفاعی

  در تماس با زمین حمله متعلق به تیمی که کنترل توپ را در اختیار دارد  دن اوکه قسمتی از ب نمایدس را لم داورتوپ

 .باشد می

 (های) های ویلچرش و چرخ در هنگام دریبل از زمین دفاعی به زمین حمله، بازیکن دریبل کننده و توپ و تمامی چرخ 

 .مله باشندکوچک عقب در تماس با زمین، کامال در برخورد با زمین ح

 کوچک عقب کامال با زمین حمله تماس داشتند که (های) های ویلچرش و چرخ بازیکن دریبل کننده و تمامی چرخ: 

o ش نگه دارداجازه دارد توپ را با یک یا دو دست 

o (روی دو پا. )ش بگذاردتوپ را در بغل 

 ؛کنترل توپ را در اختیار داشته است "دفاعی به تیمی که قبال زمانی که پرتاب به داخل در زمین شودمحاسبه  بایدثانیه  8ادامه   3.2.08

 :فتداتفاق بی او موارد زیر 

 توپ به خارج از زمین رفته است. 

 بازیکن همان تیم آسیب ببیند. 

 خطای فنی از آن تیم اعالم شود. 

 بال به وجود آید وضعیت جامپ. 

 خطای طرفین اعالم شود. 

 حذف شودهای مساوی هر دو تیم  جریمه. 

ار دارد و به طور عمدی توپ را به زمانی که بازیکن در زمین دفاعی کنترل توپ را در اختی ،ثانیه محاسبه خواهد شد (8)ادامه  4.2.08

 .زند تا به زمین دفاعی برگردد کند یا می حریف در زمین حمله پرتاب می
 

 ثانیه 14   .19ماده 
 مقررات     2.19

 : هر زمانی که  2.2.07

 آورد، بدست می زمین بازیرا در داخل  زندهکه کنترل توپ  بازیکنی 

  در پرتاب به داخل، توپ در داخل زمین بازیکنی را لمس کند یا به طور قانونی توسط بازیکنی لمس شود و تیمی که پرتاب

 .به شوت نمایدثانیه اقدام  04آن تیم باید در مدت . را انجام داده است همچنان کنترل توپ را در اختیار داشته باشد

 :ثانیه به طور قانونی انجام شود 04برای اینکه شوت در مدت   

  بازیکن رها شود و (های)ثانیه به صدا درآید از دست 04توپ باید قبل از اینکه بوق 

 بازیکن، توپ باید به حلقه برخورد کند یا وارد سبد شود (های)بعد از رها شدن توپ از دست. 

ثانیه به صدا در  04باشد، بوق  میشود و در حالیکه توپ در هوا  ثانیه اقدام به شوت می 04ه خاتمه زمان زمانی که نزدیک ب 0.2.07

 :آید می
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 اگر توپ وارد سبد شود، تخلفی صورت نگرفته باید از بوق صرفنظر شود و گل قبول خواهد بود. 

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

 .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

 .داشت خواهد ارجحیت ثانیه 04 بوق به چراغها این ،باشد شده تجهیز زرد های چراغ به بازی باالی تخته که زمانی

 روش      1.19

 :متوقف شده باشد داورثانیه زمانی که بازی توسط  04ثانیه باید بازگردانده شود به  04  2.0.07

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

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

 دها ربطی نداشته باش برای به هر دلیل قانونی که به هیچ کدام از تیم، 

اگر پرتاب به داخل  شود، سپسمی همان تیمی که قبال کنترل توپ را در اختیار داشته واگذار در این حالت مالکیت توپ باید به 

 :آن تیم

 گردد ثانیه جدید برمی 04ثانیه به  04فاعی اجرا شود، دستگاه در زمین د. 

  ثانیه باید به روش زیر تنظیم گردد 04در زمین حمله انجام شود، دستگاه: 

o  ثانیه به همان صورت  04ثانیه نشان داده شود، دستگاه  04ثانیه یا بیشتر در زمان توقف بازی بر روی دستگاه  24اگر

 .مان زمانی که متوقف شده است ادامه خواهد یافتباقی خواهد ماند و از ه

o  24ثانیه باید به   04ثانیه نشان داده شود، دستگاه  04ثانیه یا کمتر در زمان توقف بازی به روی دستگاه  23اگر 

 .ثانیه برگردانده شود

 داورندارد و به قضاوت  ارتباطی نونی که به هیچ یک از تیم هامتوقف شود برای هر دلیل قا داوربه وسیله به هر حال اگر بازی 

 .ثانیه باید از همان زمانی که متوقف شده است، ادامه پیدا کند 04دهد، دستگاه می تیم حریف را در وضعیت نامطلوبی قرار 

 ،(باشد می هم توپ رفتن اوت به شامل) باشد توپ کننده کنترل تیم تخلف یا خطا دلیل به ،داور بوسیله بازی توقف اگر 0.0.07

 .شود واگذار جدید ثانیه 04 و باید ،شده واگذار حریف تیم به داخل به پرتاب

به  پرتاب یک جدید مهاجم تیم به تناوبی مالکیت در اگر کند، کار به شروع جدید ثانیه 04 با باید ثانیه 04 دستگاه همچنین

 .شود واگذار داخل

 :متی آن توسط داخل به پرتاب اگر سپس

 کند کار به شروع جدید ثانیه 04 از باید ثانیه 04 دستگاه ،شود گذاشته ءرااج به دفاعی زمین در. 

 کند کار به شروع ثانیه 24 از باید ثانیه 04 دستگاه ،شود گذاشته ءاجرا به حمله زمین در. 
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، بازی باید با یک شود متوقف برای تیمی که کنترل توپ را در اختیار دارد داورتوسط بازی برای اعالم خطای فنی هر زمانی که   3.0.07

ثانیه نباید از سرگیری شود و ادامه  04. شودتوقف شده است به جریان گذاشته پرتاب به داخل از نزدیکترین محلی که بازی م

 . پیدا می کند از جایی که متوقف شده است

 در را توپ مالکیت تیمی اینکه از پس میدهد، نشان اضافی وقت و چهارم کوارتر در را کمتر یا دقیقه 0 بازی وقت که زمانی 4.0.07

 مجدد شروع برای داخل به پرتاب بگیرد تصمیم تا دارد را حق این تیم آن مربی ، گیرد می استراحت ایمت دارد و  دفاعی زمین

 آنجا در بازی که جایی به مکان ترین نزدیک و دفاعی زمین در یا شود انجام حمله زمین در داخل به پرتاب خط از بازی

 .است شده توقفم

 : شود ءاجرا زیر روش به باید داخل به پرتاب استراحت، تایم از پس

 داخل به پرتاب این و باشد اوت به توپ رفتن نتیجه در داخل به پرتاب اگر : 

 .نماید کار به شروع شده، متوقف که زمانی از باید ثانیه 04 دستگاه باشد، تیم دفاعی زمین در -

 شود، می داده نشان ثانیه 04 دستگاه روی بر کمتر یا ثانیه 23 ثانیه 04 دستگاه اگر باشد،  تیم حمله زمین در -

 ثانیه 24 از باید میدهد،  نشان را بیشتر یا ثانیه 24 ثانیه 04 دستگاه اگر .یابد ادامه شده متوقف که زمانی از باید

 .کند کار به شروع

 زمین در داخل به پرتاب این و باشد (اوت به توپ رفتن فتخل بجز)تخلف  یا خطا یک نتیجه در داخل به پرتاب اگر : 

 .کند کار به شروع جدیدثانیه  04 با باید ثانیه 04 دستگاه باشد، تیم دفاعی -

 .کند کار به شروع ثانیه  24 از باید ثانیه 04 دستگاه باشد،  تیم حمله -

 زمین در آن اگر ، واست آورده دست هب را جدید مالکیت یک که باشد تیمی توسط شده گرفته استراحت تایم اگر : 

 .کند کار به شروع جدیدثانیه  04 از باید ثانیه 04 دستگاه باشد، تیم دفاعی -

 .کند کار به شروع ثانیه 24 از باید ثانیه 04 دستگاه باشد،  تیم حمله  -

    یا ورزشی غیر خطای جریمه انعنو به تیم حمله زمین در داخل به پرتاب خط از داخل به پرتاب یک تیمی هرگاه به  1.0.07

  .کند کار به شروع ثانیه 24 از باید ثانیه 04 دستگاه گردد، واگذار دیسکالیفه

 :ثانیه باید بازگردانده شود به  04بعد از تماس توپ با حلقه تیم مهاجم،   6.0.07

 04  کنترل توپ را بدست بیاورد حریفثانیه، اگر تیم. 

 24 توپ را بدست  مجددکنترل  ،قبل از برخورد توپ با حلقه کنترل توپ را در اختیار داشته است ثانیه، اگر همان تیمی که

 .بیاورد
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 04بوق دستگاه  ،که یکی از تیم ها کنترل توپ را در اختیار دارد یا هیچکدام از تیم ها کنترل توپ را در اختیار ندارند اگر زمانی  9.0.07

 .از بوق صرفنظر شود و بازی ادامه پیدا کند درآید بایستی اشتباه به صداثانیه به 

، تیمی که کنترل توپ را در اختیار دارد در وضعیت نامطلوبی قرار گیرد، بایستی بازی متوقف شود، داوربه هر حال اگر به قضاوت 

 .به همان تیم واگذار شود "مجدداثانیه تصحیح شده و مالکیت توپ  04دستگاه 

 دفاعی برگشت توپ به زمین  .22ماده 
 تعریف      2.22

 :وپ زنده را در زمین حمله دارد زمانی که کنترل ت تیمی  2.2.32

 هنگامی که بگیرد، به دست آورد یا دریبل بزند با توپ در  ،ویلچرش یبازیکنی از آن تیم لمس کند زمین حمله را با تمام

 زمین حمله، یا

 توپ برای پاس بین بازیکنان آن تیم در زمین حمله باشد. 

از آن  یشود اگر یک بازیکن تیمی که کنترل توپ زنده را در زمین حمله دارد، باعث برگشت غیرقانونی توپ به زمین دفاعی می 0.2.32

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 

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

 بعد از تماس توپ با زمین دفاعی همان تیم باشد. 

به هر حال اگر . شود ها در زمین حمله اعمال خواهد شد، پرتاب به داخل را هم شامل می در تمامی وضعیت ها این محدودیت

هایش بر  کنترل توپ را بدست آورد و دست ،سط زمین بزندبازیکنی توپ حریف خود را در حین پاس دادن در نزدیکی خط و

اعمال  ،به همراه توپ نتواند حرکت خود را قبل از اینکه به زمین دفاعی برگشت داده شود متوقف کندو  هایش نباشد چرخ

 .نخواهد شد

 مقررات      1.22

 .ت غیر قانونی توپ به زمین دفاعی خود شودتیمی که کنترل توپ زنده را در زمین حمله در اختیار دارد نباید باعث برگش

 

 

 جریمه      2.22

و به جز پشت تخته،  ترین محل که تخطی صورت گرفته دیکتوپ برای پرتاب به داخل به تیم حریف در زمین حمله آن تیم در نز  2.3.32

  .شود واگذار می
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 (بلند شدن)لیفتینگ  . 22ماده 
 لیفتینگ - تعریف       2.22

به طوری که هر دو طرف باسن با او برای کسب برتری ناعادالنه توسط توسط بازیکن و باال بردن آنها عمل بلند کردن باسن ها  2.2.32

 . تماس نداشته باشدویلچر سطح نشیمنگاه یا تشک 

ت یا پاس حریف شو( بالک کردن)بازیکن نباید از روی ویلچرش برای شوت کردن، ریباند و پاس دادن توپ یا اقدام برای بریدن 

 .آغازین کوارتر اول نماید جامپ بالیا تالش برای زدن توپ در بلند شود هم تیمی خود  هیا اقدام برای پاس مطمئن ب

های ویلچرش از روی زمین  قسمت یمباعث شود تمااست، های بزرگ رها شده  که هر دو دستش از روی چرخ زمانیبازیکن نباید   0.2.32

 (پریدن) .شودبلند 

 جریمه      1.22

 .خطای فنی برای فرد خاطی اعالم خواهد شد  2.0.32

فنی  پرتاب به داخل به اجرا گذاشته می شود توسط تیمی که قبل از اعالم خطای ه در ادام، واگذار شود پرتاب آزاد باید به حریف 2            

اگر هیچ تیمی کنترل توپ را در .مان بازی متوقف شده استدر آن زکنترل توپ را در اختیار داشته است، از نزدیک ترین محلی که 

  .اختیار نداشته بوده باشد، یک موقعیت توپ مشترک بوجود می آید

 .بر روی بازیکن در حال شوت انجام شود ،شوتکردن بالک برای لیفتینگ در نتیجه یک اقدام  اینکهجز             

به باید ت باشد، یک خطای فنی برای بازیکن خاطی اعالم و در حال شو شوت برای بازیکن ه یک اقدام بالکاگر لیفتینگ در نتیج 0.0.32

 :در ادامه ی واگذار شود آزاد ( های )تعدادی پرتاب بازیکن در حال شوت

 شود پرتاب آزاد به او داده می 2 باشد، رد قبول میاگر پرتاب با موفقیت انجام شود، آن گل مو. 

  می شودپرتاب آزاد به او داده  0، و موفق نباشدتیازی انجام شود ام 0اگر پرتاب از منطقه. 

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

 ل از یا درست قب ،اضافی هایوقت/ کوارتر پایان  بوق خاتمه بازی برایبه صدا درآمدن یا درست قبل از،  ،دهدرخ  اگر لیفتینگ

افتد و پرتابش گل  یبازیکن باشد و بر روی او خطا اتفاق ب( های)، هنگامی که توپ هنوز در دستثانیه 04به صدا درآمدن بوق 

 .پرتاب آزاد به او تعلق خواهد گرفت 3یا  0. شود، آن گل قابل قبول نخواهد بود

که کنترل توپ را برعهده داشته است و یا اینکه توپ را شوت چهار مورد باال، بازی توسط پرتاب کننده و بوسیله تیمی در هر یک از 

 .کرده بوده، از نزدیک ترین محلی که در آن زمان بازی متوقف شده است، به اجرا گذاشته می شود

باسن خود را آورد هر دو طرف  و باال میخم شده اعالم شود برای بازیکنی که به جلو برای برداشتن توپ از روی زمین  باید تخلف     2.22

 .باشدنتماس در گیرد  به طوری که با تشک و صندلی ویلچر یا پشتی که در ویلچر مورد استفاده قرار می
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 (یک ور شدن)تینگ تیلی -تعریف       4.22

یک چرخ را به همراه های بزرگش نیست،  یک ور شدن حرکتی است که به وسیله بازیکنی که یک دست یا دو دستش به چرخ

کند که  کند، دریافت یا سعی می کند، دفاع می کند و همزمان شوت می از روی زمین بلند می اش وچک جلویییک چرخ ک

 .حرکت قانونی استیک یک ور شدن  .کندمی شرکت  بین الطرفین اول بازی ضربه زدن پاس را دریافت نماید، ریباند کند یا در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قوانین و مقررات داوری بسکتبال با ویلچر1212
   

 Page 49 of 201  2 ژانویه 0202

 

 

 

 خطاها -قانون ششم 

 خطاها.  21ماده 
 تعریف      2.21

 .باشد یا یک رفتار غیر ورزشی می/ خطا یکی تخطی از قانون در رابطه با برخورد شخصی غیر قانونی با حریف یا ویلچر او و   2.2.30

 بازیکن خاطی علیه برگه امتیازاتصرفنظر از جریمه، هر خطا پس از اعالم در . هر تعداد خطا می تواند علیه یک تیم اعالم شود  0.2.30

 .مقررات جریمه خواهد شداین و برابر ثبت 

 .دشو از بازیکن محسوب می جزئیویلچر به عنوان  :توجه

 اصول کلی برخورد.  22ماده 
 اصل سیلندر      2.22

این . گردد اصل سیلندر به عنوان فضای داخل یک سیلندر فرضی که توسط بازیکن و ویلچرش روی زمین اشغال شده تعریف می

 :شود به باشد و محدود می فضا شامل فضای باالی سر بازیکن می

  گاه و میله افقی در قسمت جلوی ویلچر، ها و تکیه کف دست جلواز 

  های بزرگ و بیرونی چرخ لبهاز عقب به 

   زمین در تماس است های بزرگ در جایی که با ی چرخلبه بیرون طرفیناز. 

 در جلوی ویلچر امتداد داده شوند، به  ،گاه یا میله افقی تکیه هنه بیشتر از محدودتوانند در جلوی سی ها و بازوها نمی دست

های بزرگ بر طبق  فاصله بین چرخ. دست و ساعد رو به باال قرار دارند شده وبازوها از آرنج خم در این حالت شکلی که 

 .ها متغیر خواهد بود خمیدگی چرخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیلندر ویلچر  - 6شکل 
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 سیلندر ویلچر -اصول عمودی     1.22

فضا اشغال  ،باشد میخود که به صورت عمودی  بدنو  شویلچر (سیلندر)حق دارد به اندازه  یدر زمین بسکتبال، هر بازیکن 

 .کند

کوچک  (های) شامل چرخ ،ها تمامی چرخ و سیلندر تشکیل شده به عنوان یک شکل هندسی به وسیله بازیکن، ویلچرش  :توجه

 .شود ماس با زمین تا باالی سر، تعریف میجلو در ت

 .گیرد و ویلچر بازیکن را در بر می بدناین اصل فضایی را که در روی زمین توسط ویلچر اشغال شده و همچنین فضای باالی سر 

قانونی خود خارج شود و با بدن یا ویلچر حریف که در وضعیت عمودی سیلندر  (سیلندر)به محض اینکه بازیکن از حالت عمودی 

 . باشد خود خارج شده است مسئول برخورد می (سیلندر)باشد برخورد نماید بازیکنی که از حالت عمودی  خود می

 .باشد، جریمه شود خود می ها و بازوهایش را به باالی سر خود برده و در سیلندر بازیکن مدافع نباید به خاطر اینکه دست

 : بازیکن مدافعی که در وضعیت دفاع قانونی قرار دارد بوجود آید، به وسیلهبازیکن مهاجم نباید باعث شود برخوردی با 

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

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

 وضعیت دفاع قانونی     2.22

 :کند زمانی که ازیکن مدافع وضعیت دفاع قانونی را ایجاد میب

 مسیر حریف را پوشش بدهد؛ یا 

 زمان الزم را به حریف بدهد تا از اجازه همان زمان، در آورد به شکلی که  ی را در مسیر حریف به وجود او وضعیت دفاع

 .برخورد با او جلوگیری کند

 باشد جهت حرکت بازیکن می ،مسیر بازیکن. 

 خواهد بود ،کند حرکت میدر جهت ویلچراز طرفین که  از عرض صندلی ویلچرسیر بازیکن به اندازه امتداد دو خط موازی م. 

این تعریف بدین معنی نیست . باشد می داوریابد نقطه مرجعی برای  د میدو خط موازی که از طرفین صندلی ویلچر امتدا :توجه

 .باشد ن نمیها جزء ویلچر یا قسمتی از بازیک که چرخ

ض مسیر حریف به شکلی قرار دهد که کل این عرض را ربرای پوشش دادن مسیر حریف، بازیکن باید وضعیت ویلچر خود را در ع

 .پوشش دهد

 .های عقب ویلچر حریف قرار دهد تواند ویلچر خود را مابین چرخ بازیکن نمی

. اجراست، اما در داخل سیلندر که بدن و ویلچر او قرار دارد وضعیت دفاع قانونی بازیکن در فضای باالی سر بازیکن نیز قابل

 .در فضای باالی سرش نگه داردو ولی باید در داخل سیلندر فرضی  ،های خود را باالی سرش باال ببرد تواند دست بازیکن می
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 که کنترل توپ را در اختیار دارد دفاع از بازیکنی     4.22

شود باید به حریف فاصله و زمان کافی را به جهت اجتناب از برخورد بدهد تا او  قف میبازیکنی که در مسیر حرکت حریف متو

 .بتواند بایستد و یا تغییر مسیر بدهد

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

 ز برخورد زمان و فاصله کافی را به او بدهددهد باید برای اجتناب ا که مسیر حریف را پوشش می یبازیکن. 

بازیکن با توپ، در حال حرکت یا ایستاده، باید انتظار دفاع را داشته و آماده ایستادن یا تغییر مسیر باشد هنگامی که حریف دفاع 

  .آورد قانونی در جلو او به وجود می

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

 آورد باید این وضعیت را حفظ کند، بدین معنی که او نباید  موقعی که بازیکن مدافع وضعیت دفاع قانونی را به وجود می

ا مانع عبور دست یا بازوی خود را از سیلندر ویلچرش بیرون آورده و یا به طور غیر قانونی ویلچر خود را حرکت دهد ت

 .بازیکن حریف با توپ شود

 :ندباید از اصول زیر استفاده ک داور شارژ /سد هنگام قضاوت وضعیت 

  به وسیلهباشد بازیکن مدافع اول باید وضعیت دفاع قانونی خود را به وجود آورده: 

o پوشش دادن مسیر حریف یا 

o  به همچنین )ان از برخورد جلوگیری شود وضعیت دفاعی در مسیر حریف به طوری که در آن زمبه وجود آوردن

 .(مراجعه شود 8.33و  9.33و  6.33های  ماده

  بازیکن مدافع ممکن است ثابت باشد، یا به طرف جلو یا عقب حرکت کند ضمن اینکه وضعیت دفاع قانونی خود را حفظ

 .ش دهدپوشرا دارد که اول قصد حرکت به جلو  نماید، به خصوص که مسیر حرکت بازیکن حریف را

 مسیر  ، در صورتیکه مدافع به شکل قانونی. بازیکن مدافع باید نقطه مورد نظر را برای دفاع از مهاجم زودتر از او اشغال کند

 .باشد که او قبل از مهاجم نقطه مورد نظر را اشغال کرده است این بدین معنی می ،حرکت مهاجم را پوشش دهد 

 .ل برخورد مهاجم با توپ خواهد بوداگر سه مورد باال اتفاق بی افتد، عام

 که کنترل توپ را در اختیار ندارددفاع از بازیکنی      5.22

توسط  "تواند آزادانه به هر قسمت از زمین بازی حرکت کرده و هر مکانی از زمین که قبال در اختیار ندارد میرا بازیکنی که توپ 

 .بازیکن دیگری اشغال نشده باشد را اشغال نماید

 ی گرفتن یک وضعیت دفاع قانونی نزدیک حریف، بازیکن باید زودتر از حریف در آن نقطه قرار بگیردبرا. 

 تواند دارای یک وضعیت قانونی باشد که زودتر  بازیکن مدافع در صورتی می. بازیکن مدافع باید زودتر در آن نقطه قرار بگیرد

 .ه باشدترل توپ را ندارد به آن نقطه رسیداز بازیکن حریف که کن

اما . های خود در مسیر حریف مانع حرکت او شود تواند با باز کردن دست که بازیکن مدافع وضعیت دفاع قانونی را دارد، نمی زمانی

هایش را جلو بدن خود قرار دهد، یا ویلچر خود را  تواند برای پرهیز از آسیب دیدگی در همان محل خود چرخیده یا دست او می
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، موقعیت خود را در مسیر حریف به طور قابل توجه تغییر داورنکه در چرخاندن ویلچرش بنا به تشخیص بچرخاند، به شرط آ

 .ندهد

 :گیرد زمانی که بازیکن مدافع وضعیت دفاع قانونی را به خود می

 ایددور از بازیکن حریف برای نگهداشتن وضعیت دفاع قانونی خود حرکت نمبه تواند ثابت بوده یا در عرض یا  او می. 

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

 درصندلی خود در منطقه ترمز حریف که کنترل توپ را در اختیار ندارد، ثابت باشد و بخواهد  امتدادبازیکن مدافعی که در 

 .تناب از برخورد را بدهدمنطقه ترمز حریف حرکت کند باید به حریف زمان و فاصله برای اج

 بستن مسیر حرکت حریف     6.22

یکی از آنها ( در یک جهت)کنند  افتد که یک یا دو بازیکن که به صورت موازی حرکت می بستن مسیر حرکت موقعی اتفاق می

 .گیردده و در مقابل مسیر حریف قرار می چرخی ،تغییر دادهجهت حرکتی خود را 

گیرد به شرط اینکه وضعیت زیر بدر مسیر حریف قرار  "تواند قانونا ست چه با توپ و یا بدون توپ میبازیکنی که در حال حرکت ا

 :را رعایت نماید

 تواند  می کهبایست قبل از جلوترین قسمت ویلچر حریف دیده شود،  بندد می که مسیر را می یمحور چرخ عقب بازیکن

 .باشد ،ی مخصوص که دارای برآمدگی در قسمت جلو ویلچر استگاه یا جلوترین قسمت در ویلچرهای دارای طراح تکیه

 بندد باید فاصله و زمان الزم را به حریف بدهد تا از برخورد جلوگیری نماید بازیکنی که مسیر را می. 

 . مسئول برخورد بازیکن حریف خواهد بود سپساگر بازیکنی به صورت قانونی مسیر حریف را ببندد، 

دهد و  دهد که یک بازیکن با توپ یا بدون توپ، تغییر جهت می یک برخورد شخصی است و زمانی رخ می بستن مسیر غیر قانونی

 .کند از مسیر حرکت بازیکن حریف بدون اجازه دادن به او برای توقف یا تغییر جهت عبور نماید تالش می

 موارد فاصله و زمان     7.22

 .دباش توقف فوری ویلچر با سرعت زیاد غیر ممکن می

به علت . شود بایستی فاصله کافی بین ویلچر خود و حریف را رعایت کند بازیکن در حال حرکت که در جلو حریف متوقف می

 .ترمز کرده و متوقف شود و یا اینکه تغییر مسیر بدهد بدون اینکه برخوردی صورت گیردتا اینکه حریف فرصت داشته باشد 

باید  تغییر می دهدمسیر ویلچر را  "آید و احتماال ترمز با الستیک ویلچر به وجود  ربرخورد جزئی که تصادفی باشد و در اث از

 .صرفنظر کرد

 .دارد کردن رابطه مستقیم با سرعت ویلچر برای توقفبوسیله بازیکن فاصله مورد نیاز 

 قانونی و غیر قانونی :اسکرین کردن     8.22

 .آورد به محل دلخواه در زمین تاخیر یا ممانعت به عمل می ،ف بدون توپاسکرین کردن اقدامی است که از رسیدن بازیکن حری
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  :مانی است که بازیکن اسکرین کننده ز قانونیاسکرین 

  باشد ثابت (داخل سیلندر خود)در زمان برخورد. 

 یک وضعیت قانونی در زمین داشته باشد. 

  تواند  اسکرین کننده می ،لو یا کنار انجام گیرددر ج ،دید بازیکن حریف ثابت یا بدون حرکت در محدودهاگر اسکرین

 .به وجود آورد با او تر بخواهد بدون برخورد را تا هرچه نزدیک خود اسکرین

  انجام گیرد اسکرین کننده ( در جلو یا کنار) ،دید بازیکن حریف ثابت یا بدون حرکت خارج محدودهاگر اسکرین در

 .بدون برخورد جزئی، اسکرین را به وجود آوردالبته حریف که بخواهد،  تر به تواند اسکرین را تا هر چه نزدیک می

  بازیکن اسکرین کننده باید مسیر بازیکن . باشد، موارد فاصله و زمان باید اعمال شود حرکتاگر بازیکن حریف در حال

که توانایی جلوگیری از اسکرین شونده را پوشش دهد یا به اندازه کافی فضا برای بازیکن اسکرین شونده در نظر بگیرد 

 .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. 

 :ده زمانی است که بازیکن اسکرین کنن غیر قانونیاسکرین 

  باشد حرکتدر زمان برخورد در حال. 

 شود موارد زمان و فاصله را رعایت نکرده باشد است و برخورد ایجاد می در حرکتن حریف زمانی که بازیک. 

 نتواند مسیر حریف را پوشش دهد. 

 شارژ کردن     9.22

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 

 .آید می

 کردن دس    22.22

 .شود کردن برخورد شخصی غیر قانونی است که مانع پیشروی حریف با توپ یا بدون توپ می سد

برخوردی به  حریف او ثابت یا در حال فاصله گرفتن از او باشد و و در حال حرکت باشد، کند زیکنی که اقدام به اسکرین میبا 

 .شده است سدمرتکب خطای  وجود آورد

حریف وضعیت خود را  زمانی کهدر تغییر بدهد روبروی حریف قرار گیرد و وضعیت خود را  ،ر نظر گرفتن توپاگر بازیکنی بدون د

 .مسئول اولیه برخورد خواهد بود به غیر از اینکه عوامل دیگری وجود داشته باشد ،و برخوردی به وجود آید دهد تغییر می

 .باشد کردن یا نگه داشتن عمدی بازیکن اسکرین شونده میمنظور از عوامل دیگری وجود داشته باشد هل دادن، شارژ 

خواهد از او عبور کند،  و آرنج خود را بیرون سیلندر خود باز کند ولی زمانی که حریف می (ها)، بازو(ها) تواند دست بازیکن می

شد و برخورد ایجاد شود خطای سد ابیرون از سیلندر ب (ها)یا آرنج (ها)اگر بازو. بایستی آنها را در داخل سیلندر خود قرار دهد

 .باشد یا نگه داشتن می کردن
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 (ها)یا بازو /و( ها )تماس با حریف با دست    22.22

 .باشد خطا نمی "مابه خودی خود، لزو ،(ها )لمس کردن حریف با دست

آورد یا  ای بدست می منصفانه باید تشخیص دهند و تصمیم بگیرند که آیا بازیکنی که تماس را به وجود آورده، امتیاز غیر داوران

 .محدود شود، چنین برخوردی خطا خواهد بودکردن نه، اگر برخورد باعث شود که آزادی عمل حریف در حرکت 

یا  (ها)افتد که بازیکن مدافع در وضعیت دفاعی خود قرار دارد و دست زمانی اتفاق می (ها)یا بازو (ها)استفاده غیر قانونی از دست

 .تا مانع پیشروی او شود قرار دهد،حریف با توپ یا بدون توپ بر روی  راخود ( یها)بازو

 .خشونت کشیده شدن بازی شودبه  بعلت اینکه ممکن است منجر،باشد،  با دست خطا می ،حریف با توپ یا بدون توپ مکررلمس 

 :خواهد شد  در موارد زیر مرتکب خطا بازیکن مهاجم صاحب توپ

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

 "بازیکن مدافع برای مانع شدن از وی برای بازی یا خارج کردن از بازی، یا بدست آوردن توپ یا برای ایجاد  "دادن هل

 .فضای بیشتر بین خود و بازیکن مدافع

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

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

 تا بتواند توپ را راحت دریافت نماید. 

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

 فضای بیشتری بین خود و بازیکن مدافع ایجاد کند. 
 

 اع غیر قانونی از پشتدف   21.22

این . گیرد دفاع غیر قانونی از پشت یک برخورد شخصی توسط بازیکن مدافع با حریف یا ویلچر او است که از پشت صورت می

 .کند برخورد او از پشت با بازیکن مهاجم و ویلچرش را توجیه نمی ،کند موضوع که بازیکن مدافع برای توپ بازی می

 نگه داشتن   22.22

این برخورد . شود اشتن یک برخورد شخصی غیر قانونی با حریف یا ویلچرش است که باعث تداخل در آزادی عمل او مینگه د

 .گیردبتواند با هر کدام از اعضای بدن یا ویلچر صورت  می( نگه داشتن)

 هل دادن    24.22

با قدرت حرکت کند یا  یبازیکنشد که در آن با ای بدن و ویلچر میهل دادن یک برخورد شخصی غیر قانونی با هر کدام از اعض

 .تالش کند که بازیکن حریف با توپ یا بدون توپ را حرکت دهد

 



 قوانین و مقررات داوری بسکتبال با ویلچر1212
   

 Page 13 of 201  2 ژانویه 0202

 

 

 

 زدن گول   25.22

 را چنین این نمایشی شآمیز اغراق حرکات با یا است شده انجام خطا او روی کند وانمود بازیکن که عملی هر شامل زدن گول

 .آورد دست به سودی آن نتیجه در و است هداد رخ خطایی او روی ،کهانجام دهد 

 خطای شخصی .24ماده 

 تعریف      2.24

  در زمان زنده یا  که ممکن است ،(شود که ویلچرش را شامل می) است برخورد غیر قانونی با بازیکن حریفیک خطای شخصی   2.2.34

 .مرده بودن توپ صورت گیرد

شود، باعث نگه  (سیلندر خود خارج)رنج، شانه و یا خم کردن بدن به طوری که از یک بازیکن نباید با استفاده از دست، بازو، آ

 .کردن و یا مانع حرکت وی شود و همچنین باید از خشونت در طول بازی اجتناب نماید دس ،داشتن، شارژ کردن، هل دادن

 جریمه     1.24

 .یک خطای شخصی باید علیه بازیکن خاطی اعالم شود             

 :باشد اگر خطا روی بازیکنی انجام شود که در حالت شوت نمی  2.0.34

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

  گردد اعمال می 42اگر تیمی که مرتکب خطا شده است در وضعیت جریمه خطای تیمی باشد، ماده.  

باشد، بایستی به آن بازیکن پرتاب آزاد که تعداد آنها به شرح زیر خواهد  اگر خطا روی بازیکنی انجام شود که در حال شوت می  0.0.34

 :واگذار شود بود

 پرتاب آزاد 2الوه بر آن اگر شوت برای گل به ثمر رسیده باشد، گل قبول بوده و ع. 

  پرتاب آزاد 0ناموفق بوده باشد، امتیازی انجام شده و  0اگر شوت از منطقه. 

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

  صورت  یخطایی بر روی بازیکن ثانیه، 04اه بوق پایان کوارتر یا بازی و یا بوق دستگبا به صدا درآمدن همزمان قبل یا اگر

 0 باید و سپس توپ رها شده و گل شود، گل قبول نبوده ویکن می باشد باز( های)در حالی که توپ هنوز در دست ،گیرد

 .پرتاب آزاد واگذار خواهد شد 3یا 

 

 

 خطای طرفین  .25ماده 
 تعریف      2.25

/ یا غیرورزشیبه طور همزمان مرتکب خطای شخصی  "بازیکن حریف بر روی یکدیگر تقریبا 0خطای طرفین وضعیتی است که   2.2.31

 .شوند می هدیسکالیف
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 :شود  بکارگرفته زیر شرایط باید شود گرفته نظر در طرفین خطای عنوان به خطا 0 اینکه برای  0.2.31

 باشد بازیکن خطای خطا، دو هر. 

 باشد فیزیکی برخورد شامل خطا دو هر. 

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

 از خطای غیر ورزشی و دیسکالیفه باشد شخصی یا ترکیبی خطا دو هر. 

 

 جریمه     1.25

هیچ پرتاب آزادی واگذار نخواهد . شود برای هر کدام از بازیکنان خاطی اعالم می دیسکالیفه/ یا غیرورزشی یک خطای شخصی

 :کند شد و بازی به شرح زیر ادامه پیدا می

 اگر همزمان با خطای طرفین

 اب آزاد به ثمر برسد، توپ برای پرتاب به داخل از هر نقطه از پشت خط انتهایی به تیمی که گل به ثمر برسد، یا آخرین پرت

 .شود گل خورده واگذار می

 ترین محل وقوع  ها کنترل توپ یا مالکیت توپ را در اختیار داشته باشد، توپ برای پرتاب به داخل از نزدیک یکی از تیم

 .شود خطا به همان تیم واگذار می

 آید به وجود می جامپ بالها کنترل توپ را در اختیار نداشته باشند، وضعیت  از تیم هیچ کدام. 

 

 خطای فنی  .26ماده 
 مقررات اجرایی      2.26

    هیات اعضاء و محروم و ذخیره بازیکنان مربیان، مربیان، کمک، اداره مناسب بازی مستلزم همکاری کامل و صادقانه بازیکنان  2.2.36

 .باشد در صورت حضور می ،، داوران میز و ناظر فنیانداوردو تیم با هر  همراه

هر تیم باید بهترین تالش خود را برای پیروزی انجام دهد ولی این تالش نباید خارج از روحیه ورزشکاری و بازی جوانمردانه   0.2.36

 .باشد

 .وم این قانون باید به عنوان خطای فنی در نظر گرفته شودی از روح و مفهکاری مکرر یا عمدی و یا عدم پیروهرگونه عدم هم  3.2.36

های بسیار کوچک، که غیر عمدی بوده و تاثیر مستقیمی بر روی بازی  د با دادن اخطار یا حتی گذشت از تخطیتوان می داور  4.2.36

 .تکرار شود "همان تخطی کوچک پس از اخطار مجددامگر اینکه . ندارند، از اعالم خطای فنی جلوگیری نمایند

جریمه آن همانند اینکه در . اگر تخطی بعد از زنده شدن توپ مشخص گردد، بازی باید متوقف شده و خطای فنی اعالم شود  1.2.36

تمام مواردی که در زمان بین تخطی و توقف بازی اتفاق افتاده است، با ارزش و معتبر . همان زمان اتفاق افتاده اعمال خواهد شد

 .خواهد بود
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 تعریف      1.26

 :شود ها نمی باشد، ولی محدود به آن خطای فنی یک خطای بدون برخورد و دارای ماهیت رفتاری است که شامل موارد زیر می  2.0.36

 انداورتوجهی به اخطار  بی. 

 تن بر روی نیمکت هاناظر فنی، داوران میز، تیم حریف و یا نفرات مجاز به نشس ،داورانبا غیر محترمانه یا ارتباط / و  رفتار. 

  داوران میز و یا حریفدر صورت حضور ، ناظر فنیانداورارتباط غیر محترمانه با ،. 

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

 دست انداختن و تمسخر کردن تیم حریف. 

  او برای ایجاد  انو نزدیک چشم مقابلدر  (ها )دستادن قرار د/ تکان دادن  بازیکن حریف وسمت تحریک یا هجوم به

 .اختالل در دید او

 ها چرخش بیش از حد آرنج. 

 شود یا به وسیله جلوگیری از انجام سریع پرتاب  ایجاد تاخیر در بازی به وسیله لمس عمدی توپ بعد از اینکه وارد سبد می

 .به داخل

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

  کردن زمین برای هر دلیل غیر مجازترک. 

 گاه برای بدست آوردن برتری ناعادالنه پاها از روی تکیه نبلند کرد 

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

  (بلند شدن)لیفتینگ. 

خطایی است که به علت اعتراض یا ارتباط یا لمس غیر  هستند، نیمکت نشستن بر رویی که مجاز به خطای فنی برای افراد  0.0.36

 .شود ، ناظر بازی در صورت حضور، داوران میز یا حریف یا هر گونه ایجاد اختالل در روند بازی اعالم میانداورمحترمانه 

اخراج  بازیادامه از  خطای فنی 2خطای غیر ورزشی و  2خطای غیر ورزشی، یا  0، یا خطای فنی 0 باید پس از دریافتبازیکن   3.0.36

 .شود 

 :ادامه بازی زمانی کهشود از  اخراجباید مربی   4.0.36

  خطای فنی  0او(C) به علت رفتار غیر ورزشی خود دریافت نماید. 

  که همه آنها ،خطای فنی 3او (B)  خطای فنی از آنها یا یک باشد(C)راد مجاز به نشستن ، در نتیجه رفتار غیر ورزشی اف

 .دریافت نمایدبر روی نیمکت تیم، 

شود و  می ءدیسکالیفه شوند، فقط جریمه مربوط به خطای فنی اجرا 4.0.36 ماده  و 3.0.36مربی برابر ماده  کن یابازی اگر  1.0.36

 .جریمه اضافی برای دیسکالیفه شدن اعمال نخواهد شد
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. نتیجه یک درخواست از سوی مربی برای کنترل ویلچر یک بازیکن تیم حریف باشدهمچنین ممکن است یک خطای فنی در   6.0.36

اگر . دیسکالیفه خواهد شد 3.2.38داور تشخیص دهد که ویلچر آن بازیکن غیر قانونی است، آن بازیکن بر اساس ماده ر سراگ

 .اعالم شود (C)ویلچر یک خطای فنی داور تشخیص دهد که ویلچر او قانونی است باید برای مربی درخواست کننده کنترل سر

 جریمه     2.26

 :اگر خطای فنی اعالم شود  2.3.36

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

 .خواهد شد

  باید یک خطای فنی علیه مربی اعالم شود و  افرادی که مجاز به نشستن بر روی نیمکت هستند خطای فنی اعالم وتوسط

 .به عنوان خطاهای تیمی محسوب نخواهد شد

 :با به دنبال آن باید بازی. می شودپرتاب آزاد به حریف واگذار  یک  0.3.36

 یا داشته است را توپ کنترل که تیمی توسط باید داخل به پرتاب آزاد، پرتاب از بعد .شود ءاجرا آزاد پرتابباید  "سریعا 

 ءاجرا به است، متوقف شده بازی که جایی به محل نزدیکترین از است، فنی خطای اعالم زمان در توپ دریافت مستحق

 .شود گذاشته

 اعالم شده خطاهای برای احتمالی جرائم از یک هر ترتیب به توجه بدون شود، ءاجرا "سریعا باید آزاد پرتاب همچنین 

 را توپ کنترل تیمی که توسط باید داخل به پرتاب آزاد، پرتاب از عدب. است شده شروع قبال که جرائمی اجراء یا دیگر

 شده متوقف بازی که جایی محل به نزدیکترین از ،بوده فنی خطای اعالم زمان در توپ دریافت مستحق یا است داشته

 .شود  گذاشته ءاجرا به است،

 خط پشت مکان از هر از داخل به پرتاب با باید بازی باشد،ده موفق بو آزاد پرتاب آخرین یا باشد، رسیده ثمر به گلی اگر 

 .شود شروع "مجددا انتهایی

 می اتفاق جامپ بال وضعیت یک نباشد، توپ دریافت مستحق یا باشد نداشته اختیار در را توپ کنترل تیمی هیچ اگر 

 .افتد

  شود می انجام مرکزی دایره در کوارتر اولین روعش برایبین الطرفین با.  

  

 خطای غیر ورزشی  .27ماده 
 تعریف     27 .2

 :داوربازیکنی است که به قضاوت  دبرخور خطای غیر ورزشی  2.2.39

  باشد یک برخورد معمولی و مستقیم برای توپ نمیتالش و با توجه به روح قانون. 

 توسط بازیکنی که سعی در بازی کردن برای توپ را دارد ،برخورد شدید بیش از حد. 

 بازی انتقال در مهاجم تیم پیشروی توقف منظور به مدافع بازیکن ضروری غیر وردبرخ. 

 .است کردهن آغاز را خود شوت به اقدام مهاجم بازیکن که میگردد اعمال زمانی تا این
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  هیچ می باشد وحریف  سبدبه سمت  پیشرفتدر حال  ی کهمهاجماز پشت یا کنار با  به وسیله بازیکنغیرقانونی برخورد 

برای بستن مسیر  قانونیمگر اینکه یک اقدام و تالش  نمی باشد در حال پیشرفت، توپ و سبد،بین بازیکن  بازیکن دیگری

 .بازیکن حریف باشد

 .است نکرده آغاز را خود شوت به اقدام مهاجم بازیکن که میگردد اعمال زمانی تا این

 کوارتر چهارم یا کمتر دقیقه آخر  0 ی زمانی که نشان می دهد کن مدافع بر روی حریف در زمین بازبرخورد به وسیله بازی

برای در اختیار گذاشتن بازیکن  داور، هنگامی که توپ خارج از زمین برای پرتاب به داخل و در دست وقت اضافیو هر 

 . باشد و این یک نوع بازی بسکتبال با ویلچر معمولی نمی باشد روع کننده پرتاب به داخل میش

 .دت تفسیر و فقط عمل را قضاوت نمایباید خطای غیر ورزشی را در طول بازی به طور یکنواخ داور  0.2.39

 

 جریمه     1.27

 .خطای غیر ورزشی باید علیه بازیکن خاطی اعالم شود  2.0.39

 :روی آن خطا انجام شده واگذار خواهد شد و در ادامهآزاد به بازیکنی که  (های)پرتاب  0.0.39

 دوش میانجام  خط پرتاب به داخل در زمین حمله تیماخل از پرتاب به د. 

  دوش کوارتر در دایره مرکزی انجام میاولین  برای شروعبین الطرفین. 

 :های آزاد به شرح زیر خواهد بود تعداد پرتاب

 پرتاب آزاد 0: شوت نیست صورت گیرد در حال اگر خطا روی بازیکنی که. 

 پرتاب آزاد 2گیرد و توپ گل شود، گل قبول خواهد بود و عالوه بر آن بصورت  اگر خطا روی بازیکن در حال شوت. 

 پرتاب آزاد 3یا  0: گیرد و توپ گل نشودبصورت  اگر خطا روی بازیکن در حال شوت. 

 ازی ب ادامهاز  شود مرتکب خطای غیر ورزشی  2خطای فنی و  2خطای فنی، یا  0یا خطای غیر ورزشی  0بازیکن زمانی که   3.0.39

 .شودمی اخراج 

   شود و جریمه اضافی برای  می ءدیسکالیفه شود فقط جریمه مربوط به خطای غیر ورزشی اجرا 3.0.39بازیکن برابر ماده  اگر  4.0.39

 .دیسکالیفه اعمال نخواهد شد

 
 

 

 خطای دیسکالیفه  .28ماده 
 تعریف     2.28

 و بازیکنان ذخیره مربیان، کمک مربیان،کار غیر ورزشی است که توسط بازیکن یا خطای دیسکالیفه هرگونه عمل یا رفتار آش 38. 2. 2

 .شود می انجام همراه هیات ءاعضا و محروم

اگر نام کمک . دریافت کند بایستی کمک مربی که نام او در جدول وارد شده است جایگزین او شود دیسکالیفهاگر مربی خطای  38 .2 .0

 .جایگزین او خواهد شد (CAP)د، کاپیتان مربی در جدول ثبت نشده باش
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و ناظر بازی قبل از شروع تورنمنت ویلچر را کنترل  2.3به منظور کمک به تیم در تایید تجهیزاتشان با الزامات مورد نظر در ماده  38 .2 .3

ی با الزامات مورد نظر در نماید، این بر عهده بازیکن است که اطمینان حاصل کند که ویلچرش در زمان ورود به زمین باز می چک

هرگونه تغییر در ویلچر که برخالف این قوانین باشد، آشکارا یک رفتار غیر ورزشی واضح به حساب . مطابقت دارد 2.3ماده 

بازیکن مسئول تجهیزات خود و . یندنسبت به کنترل ویلچرها اقدام نما "ها مستقیما توانند در جریان بازی می انداور. آید می

به  یچنین بازیکن. باشد گردد، می تغییرات که به عنوان یک عمل عمدی برای برخورداری از برتری ناعادالنه تلقی میهرگونه 

اگر مشخص شود همان بازیکن برای بار دوم در تورنمنت مربوطه ویلچر خود . محسوب خواهد شد دیسکالیفهعنوان عامل خطای 

 .ورنمنت اخراج گردداست، باید از ترا تغییر داده و دستکاری کرده 

 

 خشونت     1.28

توسط داوران  "این عمل باید سریعا. خشونت ممکن است بر خالف روحیه ورزشکاری و بازی جوانمردانه در طول بازی رخ دهد 2.0.38

 .متوقف شود و در صورت نیاز از نیروی انتظامی حاضر استفاده شود

باید برای متوقف کردن این عمل اقدامات  انداورزمین یا اطراف آن صورت بگیرد،  در داخل ،که خشونت بین بازیکنان یهر زمان 0.0.38

 .ضروری را انجام دهند

سرداور باید این . مقصر باشند، بایستی دیسکالیفه شوند انداورهر کدام از نفرات فوق که در اعمال خشونت علیه بازیکن مقابل یا   3.0.38

 .زارش دهداتفاق را به کمیته برگزاری مسابقات گ

چنانچه تماشاچیان برای خشونت وارد زمین شوند، . توانند وارد زمین شوند می انداورافراد نیروی انتظامی در صورت درخواست  4.0.38

 .ان حفاظت نمایندداورها و  تا از تیم ودهدخالت نم "افراد نیروی انتظامی باید فورا

ها زیر نظر کمیته برگزاری  ها و خروجی رختکن و ورودی های، اتاقهال راهروشام زمین بازی و اطراف آنهای  تمامی محوطه 1.0.38

 .مسابقات و نیروی انتظامی قرار دارد

باعث وارد شدن خسارت  ی که مجاز به نشستن روی نیمکت تیم هستند،نباید اجازه دهند اعمال فیزیکی بازیکنان یا افراد انداور  6.0.38

 .به وسایل و تجهیزات بازی شود

 . باید به مربی تیم خاطی اخطار داده شود "مشاهده شود، سریعا انداورنانچه چنین رفتاری توسط چ

 .دنماینعلیه فرد یا افراد خاطی اعالم یا دیسکالیفه یک خطای فنی  "توانند سریعا در صورت تکرار چنین اعمالی می
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 جریمه    2.28

 .شود یک خطای دیسکالیفه باید علیه فرد خاطی اعالم 2.3.38

به این قوانین اخراج شود، بایستی زمین بازی را ترک کرده و تا پایان بازی در رختکن تیم  مانی که فرد خاطی طبق مواد مربوطز 0.3.38

 .تواند سالن و ساختمان را ترک نماید خود باقی بماند و یا در صورت تمایل می

 :آزاد باید واگذار شود (های )پرتاب 3.3.38

 شود، اگر برخورد فیزیکی وجود نداشته باشد یم حریف که توسط مربی مشخص میبه هر بازیکن ت. 

 به بازیکنی که برخورد فیزیکی با او صورت گرفته است. 

  :و در ادامه

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

  شود در دایره مرکزی انجام می کوارتراولین  برای شروعبین الطرفین. 

  :های آزاد به شرح زیر خواهد بود تعداد پرتاب 4.3.38

 پرتاب آزاد 0: اگر خطا برخورد فیزیکی نباشد. 

  پرتاب آزاد 0: گیردباگر خطا بر روی بازیکنی که در حال شوت نیست صورت. 

  پرتاب  2الوه بر آن گیرد و توپ گل شود، گل قبول خواهد بود و عباگر خطا بر روی بازیکنی که در حال شوت باشد صورت

 .آزاد

 پرتاب آزاد 3یا  0: اگر خطا بر روی بازیکن که در حال شوت باشد صورت گیرد و توپ گل نشود.  

 آزاد پرتاب 0: شود دیسکالیفه مربی اگر. 

 بتث مربی نام به فنی خطای یک شوند، دیسکالیفه همراه ءاعضا از یکی یا محروم بازیکن ذخیره،بازیکن  مربی، کمک اگر 

  .آزاد پرتاب 0: می شود

 منطقه ترک دلیل به همراه ءاعضا از یکی یا محروم بازیکن ذخیره، بازیکنمربی، کمکبرای  دیسکالیفه اگر ،عالوه به

 :باشد نزاع حین در نیمکت

o به ها دیسکالیفه تمام .آزاد پرتاب0: محروم بازیکن و ذخیره بازیکنمربی، کمک برایها  دیسکالیفهاز  هر یک برای 

 .شود می ثبت خاطی فرد نام

o شود ثبت مربی نام به باید ها دیسکالیفه تمام. آزاد پرتاب 0: همراه هیات ءاعضا برای ها دیسکالیفه هر یک از برای. 

 حریف تیم آزاد های پرتاب با که باشند داشته وجود مساوی های پرتاب اینکه مگر شود، ءاجرا باید آزاد های پرتاب تمامی

 .دباشن شده کنسل
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 نزاع  .29ماده 
 تعریف      29 .2

ذخیره، مربیان، کمک مربیان، بازیکنان  بازیکنان، بازیکنان)یا چند نفر از دو تیم  0نزاع یک واکنش و درگیری فیزیکی بین 

 .باشد می( اعضاء هیات همراهو محروم 

تیم که محوطه نیمکت را در  روم و اعضاء هیات همراهبازیکنان ذخیره، مربیان، کمک مربیان، بازیکنان محاین ماده فقط در مورد 

 .خواهد بود ءنمایند، قابل اجرا زمان نزاع یا هر وضعیت منجر به نزاع ترک می

 مقررات     29. 1

ه نزاع تیم که محوطه نیمکت را در زمان نزاع یا هر وضعیت منجر ب اعضاء هیات همراهها، بازیکنان محروم از بازی کردن یا  ذخیره  2.0.37

 .شوند دیسکالیفهنمایند، بایستی  ترک می

برای  انداورفقط مربی یا کمک مربی اجازه دارند محوطه نیمکت را در زمان نزاع یا هر وضعیت منجر به نزاع ترک نمایند، تا به   0.0.37

 .شوند دیسکالیفهدر این وضعیت آنها نباید . حفظ و برقراری نظم کمک نمایند

در جهت حفظ و برقراری نظم  انوردارک نماید و هیچ تالشی برای کمک به تیا کمک مربی محل نیمکت را / و اگر مربی   3.0.37

 .شود دیسکالیفهند، باید ننمای

 جریمه     2.29

 برای (B)شوند، فقط یک خطای فنی  نمایند و دیسکالیفه می صرفنظر از تعداد افراد نیمکت تیم که محوطه نیمکت را ترک می  2.3.37

 .گردد مربی اعالم می

باقی نمانده باشد، بازی به شرح زیر  ءاگر برابر این ماده افراد نیمکت هر دو تیم دیسکالیفه شوند و جریمه خطای دیگری برای اجرا  0.3.37

 :شود دنبال می

 :همزمان با توقف بازی به علت نزاع "اگر تقریبا

  پشت خط انتهایی به تیمی هر نقطه از توپ برای پرتاب به داخل از به ثمر برسد، یا آخرین پرتاب آزاد گل در حین بازی

 .شود که گل خورده واگذار می

 کرد، توپ برای پرتاب به داخل به  ها کنترل توپ را در اختیار داشته باشد یا بازی را بایستی آن تیم شروع می یکی از تیم

 .شود واگذار می ،توپ در زمان شروع نزاع ر گرفتنقرا از نزدیکترین مکان به محلاز خط پرتاب به داخل  تیم همان

 آید به وجود می جامپ بالت ها کنترل توپ را در اختیار نداشته باشند، وضعی هیچ کدام از تیم. 

 .خطاهای تیمی محسوب نخواهند شد ءدر جدول ثبت شده و جز B .8 .3تمامی خطاهای دیسکالیفه برابر ماده   3.3.37

 .شود ءتعیین و اجرا 40شود، باید برابر ماده  طاهای بازیکنان درگیر در نزاع یا هر وضعیتی که منجر به نزاع میتمامی جرایم خ  4.3.37

 هیات اعضاء از یک هر یا محروم بازیکنان ذخیره، بازیکنان مربی، کمک علیه بر احتمالیخطاهای دیسکالیفه  جرائم تمامی  1.3.37

 ششم مورد 4.3.38 ماده طبق باید اند، داشته حضور شده نزاع به منجر که ضعیتیو در یا داشته شرکت نزاع در که همراه

 .شوند جریمه
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 قوانین عمومی - قانون هفتم

 خطا توسط بازیکن 5  .42ماده 
ا ترک شود و بایستی زمین بازی ر به او اطالع داده می داوربازیکنی که پنج خطا اعم از شخصی و یا فنی انجام داده است توسط     2.42

 .ثانیه تعویض شود 32 مدتاو باید در . نماید

اگر بازیکنی که قبال پنجمین خطای خود را انجام داده، مرتکب خطا شود، این خطا به عنوان خطای بازیکن محروم از بازی تلقی      0.42

 .شود در جدول ثبت می (B)شده و به نام مربی 

 جریمه: خطاهای تیمی   .42ماده 
 ریفتع      42 .2

یک تیم زمانی در . یک خطای تیمی، شخصی، فنی، غیر ورزشی و دیسکالیفه می باشد که توسط بازیکن مرتکب شده باشد 2.2.42

 .انجام داده باشد کوارترخطا در یک  4گیرد که  وضعیت جریمه خطای تیمی قرار می

بعدی در نظر گرفته  یا وقت اضافه کوارترای انجام شده در خطاه باید جزءشود،  تمامی خطاهایی که در اینتروال تایم انجام می  0.2.42

 .شود 

 .شودکوارتر چهارم در نظر گرفته خطاهای تیمی ادامه بعنوان باید شود  اضافی انجام می  هر وقتتمامی خطاهایی که در   3.2.42

 مقررات      42 .1

تمام خطاهای انجام شده بر روی بازیکنی که در حال شوت نمی گیرد،  که یک تیم در وضعیت جریمه خطای تیمی قرار می زمانی 2.0.42

 .شود پرتاب آزاد، به جای پرتاب به داخل جریمه می 0باشد، با 

اگر خطا توسط بازیکنی که تیمش کنترل توپ زنده را در اختیار دارد یا کنترل توپ را در اختیار خواهد داشت، صورت بگیرد،  0.0.42

 .شود به حریف جریمه میتوپ مالکیت چنین خطاهایی با واگذاری 

 های ویژه وضعیت  . 41ماده 
 تعریف      2.41

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

 روش      1.41

 .شود باید ثبت و جرایم مشخص تمامی خطاها   2.0.40
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 .های انجام شده باید مشخص شود تمامی تخطی ترتیب  0.0.40

خطاهایی . اند با یکدیگر حذف شوند و تمامی جرایم خطا طرفین باید به همان ترتیبی که اعالم شده ها تیم تمامی جرایم مساوی  3.0.40

 .اند باشد که انجام نشده شوند مانند این می که جرایم آنها حذف می

 برای احتمالی جرائم از یک هر ترتیب به توجه بدون شود، اجراء ابتدا آن در جریمه ود، بایدش اعالم فنی خطای یک اگر 4.0.40

 .است شده شروع "قبال که جرائمی اجراء یا دیگر شده اعالم خطاهای

 هیات اعضاء از یک هر یا محروم بازیکن ذخیره، بازیکن خطای فنی برای سرمربی به علت دیسکالیفه شدن کمک مربی اول،اگر 

باید به ترتیبی که تمامی خطاها و تخلف ها اتفاق افتاده است اجراء شوند، مگر اینکه . همراه باشد، جریمه آن اول اجراء نمی شود

 .کنسل شده باشند

 .شوندهای توپ حذف  باید مابقی مالکیتباشد و  می ءفقط مالکیت مربوط به آخرین جریمه قابل اجرا  1.0.40

 .مانده حذف شود تواند با جرایم باقی شود، این جریمه دیگر نمی اولین پرتاب آزاد و یا پرتاب به داخل زنده میزمانی که توپ در   6.0.40

 .شوند ءاند، اجرا مانده باید به همان ترتیبی که اعالم شده جرایم باقی  9.0.40

 .نده باشد، بازی به شرح زیر شروع خواهد شدباقی نما ءای دیگری برای اجرا اگر، بعد از حذف جرایم مساوی دو تیم، جریمه  8.0.40

 :اگر همزمان با وقوع اولین تخطی

  یمی که گل خورده تپشت خط انتهایی به هر نقطه از به ثمر برسد، توپ برای پرتاب به داخل از یا آخرین پرتاب آزاد گل

 .شود واگذار می

 ترین محل به وقوع خطا  پ برای پرتاب به داخل از نزدیکها کنترل یا مالکیت توپ را در اختیار داشته باشد، تو یکی از تیم

 .شود به همان تیم واگذار می

 آید به وجود می جامپ بالها کنترل یا مالکیت توپ را در اختیار نداشته باشند، وضعیت  هیچ کدام از تیم. 

 های آزاد پرتاب   .42ماده 
 تعریف      2.42

امتیاز از پشت خط پرتاب آزاد و داخل نیم دایره پرتاب آزاد، داده  2ازیکن برای بدست آوردن پرتاب آزاد فرصتی است که به یک ب  2.2.43

 .شود می

الکیت توپ پس از آن، در نتیجه جریمه یک خطا، بدین صورت معنی های آزاد و م های آزاد و یا تمامی پرتاب یک سری پرتاب  0.2.43

 .شود می

 مقررات      1.42

 :شود شود، پرتاب های آزاد به صورت زیر واگذار می خطای شخصی اعالم میکه یک ی زمان  2.0.43
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 آزاد را انجام دهد (های )بازیکنی که خطا روی او صورت گرفته است باید پرتاب. 

 را انجام دهدآزاد  (یها )اگر درخواست تعویض با آن بازیکن شود، بایستی قبل از ترک زمین پرتاب. 

 شدن، زمین را ترک نماید، بازیکن جایگزین او  دیسکالیفهخطا و یا  1ت آسیب دیدگی یا در صورتی که او بایستی به عل

های در داخل  چنانچه هیچ بازیکنی برای تعویض وجود نداشته باشد، هر یک از هم تیمی. دهد را انجام می آزاد( یها )پرتاب

 .م دهدآزاد را انجا (های )تواند پرتاب شود می او که توسط مربی مشخص می زمین

آزاد  (های )تواند پرتاب شود، می که توسط مربی مشخص می حریفشود، هر کدام از بازیکنان تیم  زمانی که خطای فنی اعالم می  0.0.43

 .را انجام دهد

 :پرتاب کننده پرتاب آزاد باید  3.0.43

 تواند  کوچک جلو می (های) چرخ. پشت خط پرتاب آزاد و داخل نیم دایره پرتاب آزاد قرار گیرد شهای بزرگ ویلچر چرخ

 .دنگیربجلوتر از خط پنالتی قرار 

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

 رها نماید ،دهد در اختیار او قرار میتوپ را  داورثانیه از زمانی که  1 ظرف. 

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

  عمل گول زدن را انجام ندهدبرای پرتاب آزاد. 

متری  2تا عمق  وگیرند بها قرار  گیرند، باید یک در میان در این مکان ریباند برای پرتاب آزاد قرار می یها بازیکنانی که در مکان  4.0.43

 (.9شکل )ا فضا در نظر گرفته شده است برای آنه

 :های آزاد این بازیکنان نباید در حین پرتاب

 در محلی که به آنها تعلق ندارد قرار بگیرند. 

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

 .ناحیه خنثی شوند

 ایجاد کنند ا اعمال خود برای پرتاب کننده پرتاب آزاد مزاحمتبا حرکات ی. 

های عقب نزدیک خط انتهایی روی  گیرد به طوری که چرخ نزدیک خط انتهایی قرار می ،بازیکن مدافع در اولین جایگاه ریباند  1.0.43

تواند تا  مستقر در جایگاه پرتاب می های عقب ویلچر سایر بازیکنان چرخ. گیرد قرار می امتداد خط انتهاییعالمت مشخص شده 

این محل نقاط خنثی که در جایگاه پرتاب با . قرار گیرد (چپ و راست)فاصله نصف عالمت تعیین شده در جایگاه ریباند در سمت 

 .شود مییین شده است را شامل عالمت تع
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 های آزاد موقعیت بازیکن در طول پرتاب -7شکل 

 

خط پرتاب آزاد و بیرون خط سه  امتدادهای ریباند قرار ندارند بایستی تا اتمام پرتاب آزاد، در پشت  سایر بازیکنان که در مکان  6.0.43

 .امتیازی باقی بمانند

می بازیکنان باید در پشت پرتاب به داخل وجود دارد، تماهای دیگر یا  پرتاب( ها)یآزاد یک سر (های)زمانی که در ادامه پرتاب  9.0.43

 . امتداد خط پرتاب آزاد و بیرون خط سه امتیازی باقی بمانند

 .باشد تخلف می 7.1.42و  6.1.42 ، 4.1.42 ، 2.1.42  گونه تخطی از مادههر
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 جریمه     2.42

 .ست آمده قابل قبول نخواهد بوداگر تخلف توسط پرتاب کننده پرتاب آزاد صورت گیرد، توپ وارد سبد شده و امتیاز به د   2.3.43

مگر اینکه در ادامه . شود امتداد خط پرتاب آزاد به تیم حریف واگذار میاز توپ برای پرتاب به داخل از بیرون خط کناری و   

 .آزاد دیگری یا مالکیت توپ وجود داشته باشد( های)پرتاب

 :یکنان به غیر از پرتاب کننده صورت گیرداگر پرتاب آزاد وارد سبد شود و تخلفی توسط سایر باز   0.3.43

  ز قابل قبول شودامتیاباید. 

 صرفنظر شود( ها)باید از تخلف. 

 .شود پشت خط انتهایی به تیم حریف واگذار میهر نقطه از آزاد باشد، توپ برای پرتاب به داخل از در صورتی که آخرین پرتاب 

 :ورت بگیرد توسطاگر پرتاب آزاد وارد سبد نشود و تخلفی ص   3.3.43

  در آخرین پرتاب آزاد، توپ برای پرتاب به داخل از بیرون خط کناری و امتداد خط  هم تیمی اوبازیکن پرتاب کننده یا

 .شود مگر اینکه بعد از پرتاب مالکیت توپ وجود داشته باشد پرتاب آزاد به تیم حریف واگذار می

  شود ین به پرتاب کننده واگذار میپرتاب کننده، پرتاب جایگز حریفیکی از بازیکنان. 

  آید به وجود می جامپ بالدر آخرین پرتاب آزاد، وضعیت  دو تیمبازیکنان هر. 

 

 تصحیح اشتباهات  .44ماده 
 تعریف       2.44

 :توانند آن را تصحیح نمایند در اجرای قانون اشتباه کنند فقط در موارد زیر می "در صورتی که سهوا انداور

 آزاد غیر قانونی (های)ودن پرتابواگذار نم. 

 آزاد قانونی (های )واگذار نکردن پرتاب. 

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

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

 روش کلی      1.44

، ناظر در صورت حضور، یا داوران میز، قبل از داوران بوسیله تصحیح باشند باید برای اینکه اشتباهاتی که در باال ذکر شد قابل  2.0.44

 .توپ زنده شود، شناسایی و کشف شود "و مجددا (یک فاز بازی)کارکردن ساعت بازی و مرده شدن توپ  و زنده شدن توپ

ها در وضعیت  د به طوری که هیچ کدام از تیممتوقف نماین "برای تصحیح اشتباه بازی را سریعا ،به محض کشفند توا می داور  0.0.44

 .نامطلوبی قرار نگیرند
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تمامی خطاهای انجام شده، امتیازات بدست آمده، زمان سپری شده و هرگونه فعالیت اضافی که بعد از وقوع اشتباه و قبل از   3.0.44

 .کشف آن اتفاق افتاده است، معتبر باقی خواهد ماند

کند، مگر اینکه در قانون غیر  ای که برای تصحیح اشتباه متوقف شده بود، ادامه پیدا  بایستی از نقطهبازی  ،پس از تصحیح اشتباه  4.0.44

توپ باید به تیمی که مالکیت توپ را در زمان توقف بازی برای تصحیح اشتباه در اختیار داشته است، . از این ذکر شده باشد

 .واگذار شود

 :، وباشد هنوز قابل تصحیح میزمانی که اشتباه کشف شد   1.0.44

 باشد، بایستی دوباره وارد زمین  به طور قانونی تعویض شده و در نیمکت میو باشد  بازیکنی که در تصحیح اشتباه درگیر می

تواند در بازی  پس از تصحیح اشتباه او می .شود شود تا در تصحیح اشتباه شرکت نماید که در این زمان او بازیکن تلقی می

تواند زمین را ترک  ماند مگر اینکه دوباره یک درخواست قانونی برای تعویض انجام شود که در این صورت او میباقی ب

 .نماید

 پنج خطا یا دیسکالیفه شدن، تعویض شده است جایگزین او بایستی کمک یا دریافت به علت آسیب دیدگی ی کهبازیکن ،

 .در تصحیح اشتباه شرکت کند

 .جدول توسط سرداور دیگر قابل تصحیح نخواهد بود ءتصحیح، پس از امضا اشتباهات قابل  6.0.44

ثانیه به وسیله داوران میز، که شامل امتیاز، تعداد  04یا مسئول  وقت نگهدارهرگونه اشتباه در ثبت امتیازات توسط منشی،   9.0.44

 ءدر هر زمان قبل از امضا انداورتواند توسط  ثانیه سپری شده یا حذف شده، می 04های استراحت، زمان و  خطاها، تعداد تایم

 .جدول توسط سرداور، تصحیح شودنمودن 

 روش ویژه      2.44

 :آزاد غیر قانونی( های)واگذار نمودن پرتاب  2.3.44

 :کند آزادی که به اشتباه انجام شده است بایستی کنسل شود و بازی به شرح زیر ادامه پیدا ( های)پرتاب

 روع به کار نکرده باشد، توپ بایستی برای پرتاب به داخل از امتداد خط پرتاب آزاد، به تیمی که اگر ساعت بازی ش

 .های آزاد آن کنسل شده است، واگذار شود پرتاب

 اگر ساعت بازی شروع به کار کرده باشد و: 

o  ر زمان وقوع اشتباه مالکیت توپ را در اختیار دارد، همان تیمی است که دکه در زمان کشف اشتباه کنترل یا تیمی

 کنترل توپ را در اختیار داشته است، یا

o اه کنترل توپ را در اختیار ندارد،ها در زمان کشف اشتب هیچ کدام از تیم 

 .توپ بایستی به تیمی که مالکیت توپ را در زمان وقوع اشتباه در اختیار داشته است، واگذار شود

 تیمی که کنترل یا مالکیت توپ در زمان وقوع اشتباه را در  ان کشف اشتباهکرده باشد و در زم اگر ساعت بازی شروع به کار

اختیار داشته است، کنترل یا مالکیت توپ را در اختیار نداشته باشد و تیم حریف کنترل توپ را در اختیار داشته باشد، 

 .آید به وجود می جامپ بالوضعیت 
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  آزاد  (های)، خطایی اتفاق افتاده باشد که جریمه آن پرتابه باشدساعت بازی شروع به کار کرداگر در زمان کشف اشتباه

شود و توپ به تیمی که مالکیت توپ را در زمان وقوع اشتباه در اختیار داشته است،  ءآزاد اجرا (های)باشد بایستی پرتاب

 .واگذار شود

 :آزاد قانونی (های)واگذار نکردن پرتاب  0.3.44

 ی در مالکیت توپ صورت نگرفته باشد، بازی باید پس از تصحیح اشتباه، و واگذاری اگر از زمان وقوع اشتباه تغییر

 .های آزاد، همانند هر پرتاب آزاد معمولی دیگر ادامه پیدا کند پرتاب

 را با پرتاب به  بازی به جای پرتاب آزاد و همان تیم اگر از زمان وقوع اشتباه تغییری در مالکیت توپ صورت نگرفته باشد

 .باید از اشتباه صرفنظر شود ،کسب امتیاز نماید کند وغاز داخل آ

 .آزاد را دارد (های )قصد انجام پرتاب "اجازه دادن به بازیکنی که اشتباها   3.3.44

آزاد انجام شده و مالکیت توپ اگر قسمتی از جریمه باشد، بایستی لغو و باطل اعالم شوند و توپ برای پرتاب به  (های)پرتاب

بازی ادامه پیدا کند و برای تصحیح اشتباه متوقف شده مگر اینکه شود،  متداد خط پرتاب آزاد به تیم حریف واگذار میداخل از ا

شروع  "در این صورت بازی باید از جائیکه برای تصحیح اشتباه متوقف شده است مجددااجراء جرایم بیشتر، اعمال و یا برای  است

  .شود
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 : ، داوران میز، ناظر بازیداوران - قانون هشتم

 وظایف و اختیارات                        

 ، داوران میز و ناظرداوران  .45ماده 
 .کنند که داوران میز و ناظر بازی در صورت حضور، به آنها کمک می. باشند داور می 0یا  2شامل یک سرداور و  داوران     2.41

 .باشند ثانیه می 04شامل منشی، کمک منشی، وقت نگهدار و مسئول  زداوران می     0.41

های اصلی او در طول بازی نظارت بر کار داوران میز، کنترل  وظیفه. ، در صورت حضور، بین منشی و وقت نگهدار باید بنشیندناظر    3.41

ک تیم در زمین بازی و کمک به سر داور و کارت شناسایی بازیکنان و اطمینان از بیشتر نشدن مجموع امتیازات بازیکنان ی

 .باشد روان بازی می برای اجراء (ان)داور

 .های داخل زمین داشته باشند تعیین شده برای یک بازی نباید هیچ گونه ارتباطی با تیم داوران     4.41

مجاز به هیچگونه تغییری در آن ، داوران میز و ناظر بازی باید بازی را برابر این مقررات قضاوت نمایند و داوران   5.45

 .باشند نمی

 .باشد جوراب مشکی و کفش مشکی بسکتبال می ،، شلوار بلند مشکیداوریشامل پیراهن  داورانلباس      6.41

 .و داوران میز باید لباس متحد الشکل پوشیده باشند داوران     9.41

 وظایف و اختیارات: سرداور  .46ماده 
 : سرداور باید

 .گیرد بررسی و تایید نماید که در طول بازی مورد استفاده قرار میرا کلیه تجهیزاتی     46 .2

 .ثانیه و کورنومتر را تعیین و مشخص نماید و داوران میز را به رسمیت بشناسد 04ساعت بازی،      46 .0

ها برای بازی مناسب  اگر هیچ کدام از این توپ. دتوپی که توسط تیم میزبان تهیه شده انتخاب نمای 0توپ بازی را از بین حداقل    46 .3

 .ترین توپ موجود را انتخاب نماید تواند با کیفیت نباشد، او می

 .نباید به هیچ یک از بازیکنان اجازه دهد از اشیائی استفاده کنند که ممکن است به سایر بازیکنان آسیب برساند    46 .4

 .انجام دهدو وقتهای اضافی دیگر را  همه کوارترها در شروعرا  مالکیت تناوبیپرتاب به داخل و کوارتر اول  شروعبین الطرفین      46 .1

 .متوقف نماید ،کند اختیار دارد بازی را زمانی که شرایط ایجاب می     46 .6

 .گیری نماید اختیار دارد باخت فنی جریمه را تصمیم      9.46
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 .بازی یا هر زمانی که الزم بداند، بررسی نماید به دقت جدول بازی را در خاتمه      8.46

 اختیارات. باشد آنها با بازی می ارتباطو  انداورقضاوت  پایاننماید، که این عمل  ءدر خاتمه بازی جدول بازی را تایید و امضا     7.46

و با به صدا در آمدن بوق پایان بازی و  آغازشوند،  دقیقه قبل از شروع بازی طبق برنامه بازی، زمانی که وارد زمین می 02 انداور

 .پذیرد خاتمه می انداورتایید آن توسط 

 :جدول در پشت آن موارد زیر را توضیح و ثبت نماید ءقبل از امضا    22.46

 ،هرگونه باخت فنی یا خطای دیسکالیفه 

  دقیقه قبل از شروع بازی  02زمان  که درهمراه  هیات اعضاء و مربیان، کمک مربیان، تیم، اعضاءهرگونه رفتار غیر ورزشی

 .جدول اتفاق افتاده است ءیا پس از پایان زمان بازی و قبل از تایید و امضا

 .باید یک گزارش کامل به مسئولین برگزاری مسابقات ارائه نمایند (ناظر در صورت حضور یا) در چنین مواردی سرداور، 

، ناظر در (ان)تواند برای اتخاذ تصمیم نهایی با داور او می. تصمیم نهایی را اتخاذ نماید انداوردر صورت لزوم یا عدم توافق بین    22.46

 .صورت حضور و یا داوران میز مشورت نماید

  .شودمراجعه  Fبه ضمیمه "لطفا برای بازی هایی که از سیستم پخش فوری استفاده می شود،   20.46

 مانده باقی کوارتر شروع به دقیقه 3 و 1.2 که زمانی سوم و اول کوارتر در شد، داده العاط او به نگهدار وقت توسط اینکه از پس  23.46

 ،است مانده باقی اضافی وقت هر و چهارم و دوم کوارترشروع  تا ثانیه 32 که زمان هر همچنین سرداور. بدمد خود سوت در باید

 .بدمد خود سوت در باید

 :ها مطمئن باشد توسط تیم 23 را انجام دهد تا از رعایت ماده (ها)یلچرنظارت مستقیم برای بررسی کردن و   24.46
 

 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. 

 .گیری نماید مقررات ذکر نشده است، تصمیم اختیار دارد در هر موردی که در این   21.46

 وظایف و اختیارات: انداور  .47ماده 
ها و محوطه بیرون  اختیار دارند در مورد هرگونه تخطی از قانون، در داخل یا خارج از زمین، شامل میز داوران، نیمکت تیم انداور    2.49

 .گیری نمایند خط اوت قضاوت و تصمیم

بازی را با دمیدن در سوت  ان ضروری بدانندداوریا هر زمانی که وقت اضافی و  کوارتران وقوع تخطی از قانون، خاتمه ان در زمداور    0.49

شود، در سوت  ان نباید پس از گل شدن توپ در حین بازی یا در پرتاب آزاد یا زمانی که توپ زنده میداورخود متوقف کنند، 

 .خود بدمند

 :گیری در مورد تخلف یا برخورد شخصی، در هر لحظه اصول مقدماتی زیر را در نظر بگیرند تصمیمان باید هنگام داور     3.49
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 روح و مفهوم قوانین و نیاز به حفظ و کنترل شدت بازی. 

 نباید جریان بازی را به علت یک برخورد شخصی تصادفی که هیچگونه ان داور. زیان/  سعی در به کارگیری مفهوم سود

در وضعیت مطلوب یا  را هیچ کدام از بازیکنان وبر ندارد  اطی یا ضرری برای بازیکن حریف درخ سودی برای بازیکن

اگر بازیکن در  ،توان تصادفی تلقی کرد در بسکتبال با ویلچر، برخوردهای جزئی را می. دهد، متوقف نماید نامطلوبی قرار نمی

 .شدبا حال تالش برای ترمز کردن و یا تغییر مسیر ویلچر خود می

 ها و رفتار بازیکنان و مدیریت در طول بازی یکنواختی در رعایت عقل سلیم در هر بازی، در ذهن داشتن توانایی. 

  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

، اتفاقات اعتراض پس از دریافت دالیلباید ( ناظر در صورت حضور یا)داور ها سر کدام از تیم در صورت ارائه اعتراض توسط هر     4.49

 .به مسئولین برگزار کننده مسابقات گزارش نمایند کتبی صورت بهروی داده را 

دقیقه بعد از آسیب دیدگی عمل نماید، بازی ادامه  1د تا مدت آسیب ببیند یا به هر دلیلی نتواند به وظایف خو داوریک اگر     1.49

 داورآسیب دیده با یک  داورمگر اینکه امکان جایگزین  نمایدقضاوت  بازی را به تنهاییباید  ،باقیمانده (ان)داورخواهد یافت و 

 .نمایندگیری  در این مورد تصمیم پس از مشورت با ناظر، در صورت حضور،باید دیگر  (ان)داور. مورد تایید وجود داشته باشد

 .برای تمامی مسابقات بین المللی در صورت نیاز به مکالمه، برای روشن شدن تصمیم باید از زبان انگلیسی استفاده شود      6.49

ه بگیرد یا آن را زیر دیگر را نادید (ان)داورگیری نماید ولی مجاز نیست تصمیم  اختیار دارد در حیطه وظایف خود تصمیم داورهر      9.49

 .سوال ببرد

 و بوده نهایی خیر، یا شده اتخاذ به درستی تصمیم یک اینکه از صرفنظر ان،داور توسط بسکتبال رسمی قوانین تفسیر و اجراء      8.49

 (.شود همراجع C پیوست به )مجاز باشد  اعتراض که مواردی در بجز شود، گرفته نادیده یا و واقع اعتراض مورد تواند نمی

 وظایف: منشی و کمک منشی  .48ماده 
 :باید برگه ثبت امتیازات را در اختیار داشته باشد و موارد زیر را ثبت نماید منشی     2.48

 زمانی که یک . شوند هایی که وارد بازی می ها، با وارد کردن اسامی و شماره بازیکنان شروع کننده بازی و تمامی ذخیره تیم

آید، او باید آن را در اولین  ها و یا شماره بازیکنان به وجود می بازیکن شروع کننده، ذخیره 1ر رابطه با تخطی از قانون د

 .برساند داورترین  فرصت به اطالع نزدیک

 های آزاد های بدست آمده در حین بازی و پرتاب جمع امتیازات، به وسیله وارد کردن گل. 

 داوربه اطالع  "خطا توسط هر یک از بازیکنان آن را سریعا 1اید بعد از انجام منشی ب. خطاهای اعالم شده علیه بازیکنان 

به . برساند داوربه اطالع  "او باید خطاهای مربیان را ثبت کند و در صورتی که باید دیسکالیفه شوند، آن را سریعا. برساند

 خطای 2 و فنی خطای 2 یازیکن، خطای غیر ورزشی توسط با 0خطای فنی یا  0همین صورت او باید بعد از انجام 

 .شود اخراج بازی از باید بازیکن آن و برساند داوربه اطالع  "آن را سریعا بازیکنان، از یک هر توسط غیرورزشی
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 نماید در فرصت تایم استراحت آن را به اطالع داوران  که مربی درخواست تایم استراحت می او باید زمانی. های استراحت  تایم

استراحت  (های)آگاه سازد که دیگر تایم داورشود، مربی را از طریق  های استراحت یک تیم تمام می مانی که تایمبرساند و ز

 .ندارد در این نیمه یا وقت اضافی

 منشی باید در خاتمه نیمه اول سریعا جهت مالکیت تناوبی را به . با استفاده از فلش مشخص نماید ،مالکیت تناوبی بعدی را

 .ها تغییر دهد ن حلقهعلت عوض کرد

در صورت به وجود آمدن هرگونه اختالف بین . کند کمک می و وقت نگهداربا تابلو امتیازات کار کرده و به منشی کمک منشی     0.48

 .تابلو امتیازات و جدول بازی که قابل حل نباشد، جدول بازی مالک خواهد بود و تابلو امتیازات باید مطابق جدول اصالح شود

 :اگر اشتباه در ثبت امتیازات در جدول بازی کشف شود      3.48

  ،باید تا مرده شدن توپ صبر کند و سپس بوق خود را به صدا درآورد وقت نگهداردر طول بازی. 

 جدول بازی توسط سرداور اشتباه باید تصحیح شود، حتی اگر در نتیجه بازی تاثیرگذار  ءبعد از خاتمه بازی و قبل از امضا

 .باشد

 جدول توسط سرداور، اشتباه دیگر قابل تصحیح نخواهد بود و سرداور یا ناظر، در صورت حضور، باید یک  ءبعد از امضا

 .گزارش کامل به کمیته برگزاری مسابقه ارسال نمایند

باید امتیاز . کندبازیکن تیم در زمین کمک  1بندی  باید به منشی در تحقق صحت جمع کل امتیار کالس کمک منشییا  ناظر      4.48

تجاوز نکند، ناظر یا کمک منشی باید مراتب را به منشی اطالع دهند که او نیز به ( 0.12ماده )امتیاز  24یک تیم از قانون 

 .سرداور اطالع دهد، در این صورت سرداور یک خطای فنی علیه مربی تیم متخلف اعالم نماید

 وظایف: وقت نگهدار  .49ماده 
 :دار باید یک ساعت بازی و کورنومتر در اختیار داشته باشدوقت نگه     2.47

 را کنترل نماید اینتروالهای  مقدار زمان بازی، تایم استراحت و زمان. 

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

 ان را آگاه سازدداوربه هر صورت ممکن  "سریعانیاید یا شنیده نشود،  هر زمانی که بوق به صدا در. 

  تعداد خطاهای انجام شده توسط هر بازیکن را با بلندکردن تابلو مخصوص اعالم نماید، به طوری که برای هر دو مربی

 .قابل رویت باشد "کامال

  انتهای میز منشی و در ادامه چهارمین خطای تیمی در یک کوارتر و پس از زنده شدن توپ، عالمت خطای تیمی را در

 .نزدیک به نیمکت تیمی که در وضعیت جریمه خطای تیمی است قرار دهد

 ها را انجام دهد تعویض. 

  صدای بوق او ساعت بازی یا بازی  .میرد و قبل از اینکه دوباره زنده شود به صدا درآورد زمانی که توپ می فقطبوق خود را

 .شود و باعث مرده شدن توپ نمی کند نمیرا متوقف 

 :را به صورت زیر کنترل نماید زمان بازیوقت نگهدار باید      0.47

 کند ساعت بازی شروع به کار می: 
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o  لمس شود جامپ بال، زمانی که توپ به طور قانونی توسط یکی از بازیکنان درگیر در جامپ بالدر. 

o  در داخل زمین بازیکنی را لمس کند بعد از آخرین پرتاب آزاد ناموفق، زمانی که توپ در حال زنده شدن است، توپ

 .لمس شود ییا توسط بازیکن

o  در پرتاب توپ به داخل، زمانی که توپ در داخل زمین بازیکنی را لمس کند یا به طور قانونی توسط بازیکنی لمس

 .شود

 شود زمانی که ساعت بازی متوقف می: 

o  به طور خودکار متوقف نشده باشدرسد، اگر  به پایان مییا وقت اضافی زمان بازی در خاتمه کوارتر. 

o دمد، در حالی که توپ زنده است در سوت خود می داور. 

o دورده است درخواست تایم استراحت بنمایتیمی که گل خ. 

o  اضافی گلی در حین بازی به ثمر برسد  هر وقتدقیقه یا کمتر تا پایان کوارتر چهارم یا  0در. 

o  ها کنترل توپ را در اختیار دارد به صدا درآید ثانیه زمانی که یکی از تیم 04بوق دستگاه. 

 :را بصورت زیر کنترل نماید تایم استراحتزمان وقت نگهدار باید      3.47

  دهد بالفاصله کورنومتر را فعال کند دهد و عالمت تایم استراحت را نشان می در سوت خود می داورزمانی که. 

  وق خود را به صدا درآوردثانیه از زمان تایم استراحت ب 12پس از گذشت. 

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

 :را به صورت زیر کنترل نماید بازی اینتروال تایمهای  وقت نگهدار باید مقدار زمان     4.47

  قبلی، کورنومتر را فعال نمایدیا وقت اضافی  کوارتربالفاصله پس از خاتمه. 

  اطالع دهد داورانرا به باقی مانده است،  کوارتردقیقه تا شروع   1.2دقیقه و  3اول و سوم زمانی که  کوارترقبل از شروع. 

  باقی مانده است بوق خود  کوارتر یا وقت اضافیثانیه تا شروع  32دوم، چهارم و هر وقت اضافی زمانی که  کوارترقبل از آغاز

 .را به صدا درآورد

 د را به صدا درآورد و همزمان کورنومتر را متوقف نمایددر پایان اینتروال تایم بوق خو. 

 وظایف: ثانیه 14مسئول   .52ماده 

 :باید و ثانیه را در اختیار دارد 04دستگاه  ،ثانیه 04مسئول 

 :زمانی که شروع به کار کند، "شروع یا مجددا     2.12

 ز آن، تنها لمس توپ توسط بازیکنان حریف باعث بعد ا. آورد در داخل زمین بازی یک تیم کنترل توپ زنده را بدست می

ثانیه جدید نخواهد شد، اگر مالکیت توپ عوض نشود و تیمی که کنترل توپ را در اختیار داشته  04 زمانشروع شدن 

 .است، همچنان آن را در اختیار داشته باشد

  توسط بازیکنی لمس شود و تیمی که پرتاب در پرتاب به داخل، توپ در داخل زمین بازیکنی را لمس کند یا به طور قانونی

 .را انجام داده است همچنان کنترل توپ را در اختیار داشته باشد
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کنترل توپ را در اختیار  "زمانی که به دالیل زیر توپ برای پرتاب به داخل به تیمی که قبال ،شود نمی متوقف اما شروع مجدد    0.12

 :شود در نتیجه داشته است، داده می

  به بیرون از زمین رفته باشدتوپ. 

 بازیکن همان تیم آسیب ببیند. 

 شود مرتکب فنی خطای یک تیم همان. 

  به وجود آید جامپ بالوضعیت. 

 خطای طرفین. 

 جرایم مساوی برای هر دو تیم حذف شود. 

 بیشتر یا ثانیه 24 ثانیه 04  دستگاه که زمانی است، رویت قابل مانده باقی زمان و برنمی گردد، جدید ثانیه 04 به اما متوقف،

 از داخل به پرتاب یک است داشته اختیار در را توپ کنترل "قبال که تیمی به همان تخلف، یا خطا اعالم از پس و دهد نشان را

 .می گردد واگذار حمله زمین

 :، بدون اینکه نشان داده شود، زمانی کهشود شروع می "ثانیه متوقف و مجددا 14     3.12

 ر قانونی وارد سبد شودتوپ به طو. 

 و کنترل توپ بعد از لمس حلقه بدست  و حلقه گیر کند مگر اینکه توپ بین تختهوپ حلقه تیم مقابل را لمس نماید و ت

 .افتد تیمی که قبل از لمس حلقه کنترل توپ را در اختیار نداشته است، می

 پرتاب به داخل در زمین دفاعی به تیم واگذار شود: 

o (.به غیر از رفتن توپ به اوت)طا یا تخلف در نتیجه یک خ 

o است نداشته اختیار در را توپ کنترل "قبال که تیمی برای و بین الطرفین وضعیت یک نتیجه در. 

o باشد نمی مرتبطتوپ را در اختیار دارد  مالکیت تیمی که برای توقف بازی، به دلیل اعمال. 

o شود، مگر اینکه تیم مقابل در وضعیت  نمی تبطها مر ز تیمبرای توقف بازی، به دلیل اعمالی که به هیچ کدام ا

 .نامطلوبی قرار گیرد

 آزاد به تیم واگذار شود (های)پرتاب. 

 تیمی که کنترل توپ را در اختیار دارد باعث یک تخطی از مقررات شود. 

 :قابل دیدن باشد، زمانی کهثانیه  24، برگردانده می شودثانیه  24 به متوقف و     4.12

 و داشته اختیار در را توپ کنترل این از پیش که شود واگذار تیمی همان به ،حمله زمین در داخل، به پرتاب برای پتو 

 :دهد می نشان را کمتر یا ثانیه 23 ثانیه، 04 تابلوی

o  (.به غیر از رفتن توپ به اوت)در نتیجه یک خطا یا تخلف 

o باشد را در اختیار دارد مرتبط نمی برای توقف بازی، به دلیل اعمال تیمی که مالکیت توپ. 

o مگر اینکه تیم مقابل در وضعیت . شود ها مرتبط نمی برای توقف بازی به دلیل اعمالی که به هیچ کدام از تیم

 .نامطلوبی قرار گیرد

 یک نتیجه در شود واگذار داخل به پرتاب یک باید است نداشته را توپ کنترل "قبال که تیمی به: 
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o ( اوت به توپ رفتن شامل ) لفتخ یا شخصی خطای، 

o بال جامپ وضعیت یک. 

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

  یا در آخرین پرتاب  (اعم از زمانی که توپ بین تخته و حلقه گیر می کند)بعد از تماس توپ با حلقه در یک شوت ناموفق

کنترل توپ را قبل از تماس توپ با حلقه در اختیار داشته  "یا برای یک پاس، اگر دوباره همان تیمی که قبال، ناموفقآزاد 

 .باشد، بدست آورد

 استراحت  تایم از پس می دهد، نشان را کمتر یا دقیقه 0 بازی ساعت اضافی، وقت هر یا چهارم کوارتر در زمانی که

 خط از باید بازی که بگیرد تصمیم مربی است، خود دفاعی زمین در توپ مالکیت مستحق که تیمی توسط شده استفاده

 .دهد نشان را بیشتر یا ثانیه 24 ثانیه، 04 تابلو و یابد ادامه حمله زمین در داخل به پرتاب

کنترل  اضافی وقت یا ارترکوشود زمانی که در هر یک از  میرد و ساعت بازی متوقف می ، بعد از اینکه توپ میخاموش شود    1.12

 .پایان بازی زمان باقی مانده استثانیه به  24جدیدی به تیمی واگذار گردد در حالی که کمتر از 

ها کنترل توپ را  شود، مگر اینکه یکی از تیم و یا باعث مرده شدن توپ نمی ،کند ثانیه ساعت بازی یا بازی را متوقف نمی 04بوق 

 .در اختیار داشته باشد
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 بندی بازیکن سیستم کالس - انون نهمق

 بندی امتیازات بازیکن سیستم کالس  .52ماده 
 تعریف       2.52

بندی  بندی خود را از طریق کمیته کالس بایست کارت رسمی کالس هر بازیکن می IWBF و رسمیدر یک مسابقه اصلی   2.2.12

با و  داورتوسط برای هر تورنمنت رسمی  ممکن است ،دی امتیاز بازیکنبن کارت کالس. در اختیار داشته باشد IWBFبازیکن 

در کنار موارد دیگر، این کارت . گیردانجام ب IWBFبندی توسط  توجه به چک کردن بازیکن قبل از مسابقه برابر اصول کالس

امتیاز ممکن است در طول آن تورنمنت  بندی بازیکنان، این برابر دستور العمل کالس. باشد بندی بازیکنان می بیانگر امتیاز کالس

 بازیکن بر عهده ناظر، در صورت حضور،مسئولیت تعیین اعتبار کارت شناسایی و امتیاز هر . تغییر کند پلی آفو تا مرحله حذفی 

 .کند گیری می و نسبت به این مورد تصمیممی باشد در میز منشی مستقر شده 

 .باشد می 1.4 و IWBF ،2  ،1.2  ،0 ، 1.0  ،3  ،1.3  ،4 بندی و امتیاز بازیکن در  سیستم کالس

 .بیشتر باشدامتیاز  24بندی بازیکنان حاضر در بازی نباید از  در هر زمان از بازی جمع امتیازات کالس     0.12

سابقات ممکن است در سایر م. باشد می ءکه در زیر آمده است قابل اجرا IWBFاین جمع امتیازات در مسابقات رسمی  :توجه

 .جمع امتیازات تغییر کند این

  مسابقات اصلی و رسمیIWBF عبارتند از: 

 قهرمانی جهان برای مردان. 

 قهرمانی جهان برای زنان. 

 مسابقات پارالمپیک برای زنان و مردان. 

  سال 03قهرمانی جهان برای مردان زیر. 

  سال 01قهرمانی جهان برای زنان زیر. 

 سال مردان 03سال زنان و زیر  01ی جهان مردان، زنان، زیر مسابقات انتخابی برای قهرمان. 

 مسابقات انتخابی برای پارالمپیک زنان و مردان. 

 

 جریمه     2.52

تجاوز کند، یک خطای فنی برای مربی آن تیم اعالم خواهد شد و با  24اگر هر زمان در طول بازی مجموع امتیاز تیمی از 

 .در شروع بازی یا در هر زمان مشابه آن ادامه خواهد یافتبندی  تصحیح مجموع امتیازات کالس
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.A         انداورعالئم 
2. A     می باشد انرداوشود تنها عالئم  شان داده میعالئمی که با دست در این مقررات ن. 

0. A      (.زبان انگلیسیبه مللی های بین ال در بازی)شود  در زمان گزارش به میز منشی ارتباط کالمی به شدت توصیه می 

3. A       باشد آشنایی داوران میز با این عالئم از اهمیت باالیی برخوردار میهمچنین. 

 یعالئم ساعت باز

 شروع بکار ساعت بازی     توقف ساعت بازی برای خطا  توقف ساعت بازی

     
 دست انداختن  بسته مشت یک  باز دست کف

 
 امتیاز دادن

ازامتی 2 امتیاز 1   امتیاز 2    

    

 

 باز انگشت 2  افتاده مچ از انگشت  1  افتاده مچ از انگشت 2

 اقدام :دست یک

 موفق :دست دو هر

4 1 6   

2 1 6 
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 تعویض و زمان استراحت
 

 تایم استراحت تلویزیونی  تایم استراحت  فراخواندن به داخل زمین  تعویض

 
 

 

 
 

 
 

 ، باز دست کف  متقاطع بازوهای

 بدن سمت به حرکت

 ، T شکل 

 اشاره انگشت

 گره با مشتهای باز دستهای 

 شده

 
 عالئم اطالع رسانی

 شمارش قابل مشاهده  لغو بازی ، لغو امتیاز

 

 

 
 مثل دستها یکبار حرکت

 سینه از قیچی،

 دست حرکت با شمارش 

ثانیه 14 شروع مجدد  ارتباط بین داوران   جهت بازی یا اوت  

توپ /عیت جامپ بالوض

 مشترک

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  انگشت اشاره باز  باال به رو شصتانگشت  

 چرخش دست 

 

 اشاره به جهت بازی 

 دستها موازی خط کناری

شصت رو به باال ،سپس اشاره به  

جهت بازی با استفاده از فلش 

 مالکیت تنوابی

23 21 26 

22 21 

7 9 20 8 

24 
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 ها تخلف

 قانونی غیر دریبل  تماس پا یا میله جلو  با زمین  تراولینگ

  

 

 
 

 
 

 کاربرد ندارد

 
 
 
 
 
 
 
                              29    

     ها مشت چرخش

ثانیه 2 ثانیه 5   ثانیه 8    

  
 
  

 باز بازو

 شتانگ 2 دادن نشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انگشت 8 دادن نشان  انگشت 5 دادن نشان 

ثانیه 14  عمدی زدن توپ با پا  برگشت توپ به زمین دفاعی  

   
  

 پا به اشاره  بدن مقابل در دست دادن تکان  دنکن لمس را شانه ها انگشت

27 28 29 

12 10 11 

16 04 01 
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 شماره بازیکنان

22و  2شماره   

 
 شماره دست دو ره

 میدهد نشان را  2

 شماره راست دست

 میدهد نشان را  2

 

5تا  2شماره  22تا  6شماره    25تا  22شماره     

     
 شماره راست دست

 میدهد نشان را 5 تا  2

 شماره راست دست 

 5 تا 2 چپ دست و  5

 میدهد نشان را

 مشت راست دست 

 چپ دست و بسته

 هدمید نشان را 5 تا  2

 

26شماره  14شماره     

 
 

 سپس و دهگان برای 2 شماره دست پشت اول 

 دهد می نشان یکان برایرا  6 شماره دست روی

 سپس و دهگان برای 1 شماره دست پشت اول 

 دهد می نشان یکان برایرا  4 شماره دست روی

 
 
 
 

60 62 

17 18 19 
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42شماره  61شماره     

   

 سپس و دهگان برای 4 شماره دست پشت اول

 دهد می نشان یکان برایرا  2 شماره دست روی

 سپس و دهگان برای 6 شماره دست پشت اول 

 دهد می نشان یکان برای 1 راشماره دست روی

78شماره  99شماره     

 
 

 
 سپس و دهگان برای 7 شماره دست پشت اول

 دهد می نشان یکان برایرا  8 شماره دست روی

 سپس و دهگان برای 9 شماره دست پشت اول 

 دهد می نشان  یکان برایرا  9 شماره دست روی

  

61 66 

34 31 
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 نوع خطاها

(گرفتن)داشتننگه   

اسکرین غیر (مدافع)سد کردن 

 چک کردن با دست  هل دادن یا شارژ بدون توپ  قانونی

       

گرفتن مچ و حرکت به سمت   نمایش هل دادن  هر دو دست به کمر  گرفتن مچ به سمت پائین

لوج  

استفاده غیر قانونی از 

ها     دست  کردن قالب  برخورد غیر قانونی با دست  شارژ با توپ  

 
 

 
 

 
 

 بسته مشت ضربه  دست مچ به ضربه 

 دست کف به

 به دست ضربه 

 دیگر دست ساعد

 سمت به ساعد چرخش 

 عقب

 

 چرخش بیش از حد آرنج

 
 چرخش آرنج به سمت عقب

 
 

36 67 68 37 

42 40 43 42 

44 
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سرضربه زدن به  بلند شدن       سریع بستن مسیر حریف  خطا توسط تیم مالک توپ    

    
 

 
 

 به بسته مشت اشاره  سر با برخورد نمایش

 متخلف تیم سبد سمت

 نمایش بلند شدن با دستها  نمایش گردش ویلچر با مشتها 

 خطا در زمان حالت غیر شوت  خطا در زمان حالت شوت

 

 

 
 دادن نشان سپس بسته، مشت با دست یک

 آزاد پرتابهای تعداد

 اشاره سپس بسته، مشت با دست یک 

 زمین به

 

  

46 46B 46A 41 

49 48 
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 خطاهای ویژه
 

 خطای دیسکالیفه  خطای غیر ورزشی  خطای فنی  خطای طرفین

    
 
  

 بسته مشتهای حرکت

 دست دو

 دستها با Tشکل  نمایش 

 

 سمت به مچ گرفتن 

 باال

 مشت دست دو هر 

 شده

 از غیر مجاز گذشتن  (زدن گول)تمارض کردن

 داخل به پرتاب خط

 

 
 

   IRS بازبینی 

 
 

 
 

    
 

   
   

  
 خط موازات به دست حرکت  ساعد آوردن باال بار دو

 کوارتر دقیقه 2 آخرین در (

 )اضافی وقت و چهارم

 انگشت با دست چرخش 

 افقی صورت به اشاره

  

 

47 12 12 10 

13 
11 14 
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 به میز منشی اعالم گزارش جریمه خطا

 

  بعد از خطا بدون پرتاب آزاد

بعد از خطا توسط تیم مالک 

 توپ

   
 بازی، جهت به اشاره

 با موازی بازوها

 کناری خط

 جهت در شده مشت دست 

 خط با موازی بازی،بازوها

 کناری

 

 سه پرتاب آزاد  دو پرتاب آزاد  یک پرتاب آزاد

     
 انگشت 2 نگهداشتن  انگشت 1 شتننگهدا  انگشت 2 نگهداشتن

 

  

16 

18 17 62 

19 
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 (زیر)فعال  داور -کردن پرتاب آزاد ءاجرا
 

 سه پرتاب آزاد  دو پرتاب آزاد  یک پرتاب آزاد

     
 افقی بصورت انگشت 2  افقی رتبصو انگشت  1  افقی بصورت انگشت  2

 (برای سه داوره و سنتربرای دو داوره  باال )غیر فعال  داور -کردن پرتاب آزاد ءاجرا

 
 سه پرتاب آزاد  دو پرتاب آزاد  یک پرتاب آزاد

     
 انگشتها دست دو هر در  اشاره انگشت

 هم کنار

 دو هر در باز انگشت 2 

 دست

 

 انداورعالئم  -8شکل 
 
  

63 

64 61 

62 60 

66 
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B. برگه ثبت امتیازات 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 برگه امتیازات -9شکل 
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2B.       نشان داده شده است مورد تایید کمیته فنی فدراسیون جهانی بسکتبال با ویلچر  7جدول بازی که در شکلIWBF باشد می. 

0B.      نسخه اصلی، به رنگ سفید، برای . باشد رنگ آنها با یکدیگر متفاوت می باشد که نسخه کپی می 3نسخه اصلی و  2جدول شامل

IWBF اولین نسخه کپی، به رنگ آبی، برای مسئولین برگزاری مسابقات و دومین نسخه کپی، به رنگ صورتی، برای . باشد می

 .باشد تیم برنده و سومین نسخه کپی به رنگ زرد، برای تیم بازنده می

 : توجه

کوارتر اول و برای  قرمزرنگ . ای نوشتن جدول استفاده نمایدخودکار با رنگ متفاوت بر 0شود که منشی از  پیشنهاد می  .2

 یا آبی باید شده ثبت موارد یتمام اضافی، وقتهای تمام برای .دوم و چهارم کوارتربرای  مشکی یا آبی رنگسوم و 

 (.چهارم و دوم کوارتر رنگ هم)باشد  مشکی

 .ورت الکترونیکی تهیه و کامل شودتواند به ص جدول می .0

3B.       منشی باید جدول را برابر روش زیر آماده نمایددقیقه قبل از شروع بازی طبق برنامه 42حداقل ،: 

2.3B.    تیم . در باالی جدول وارد نمایدو ها را در مکان مخصوص  او باید اسامی تیمA ها یا  همیشه تیم میزبان یا برای تورنمنت

 Bتیم  باید  تیم دیگر،. باشد برنامه مسابقات اول آمده  که نام آن دراست شود، تیمی  ایی که در زمین بی طرف انجام میه بازی

 .باشد

0.3B.    مایدناو سپس باید وارد: 

 نام مسابقات. 

 شماره بازی. 

 تاریخ، ساعت و محل مسابقه. 

 آنها ملیت و (ها) داور و سرداور اسامی ( کدهای  باLOC)  
 

 

 

3.3B.     تیمA  در قسمت باالی جدول و تیمB دگیر در قسمت پایین جدول قرار می. 

2.3.3B.  برای هر ، امتیازات کالسبندی  برای تورنومنت ها .را وارد نماید( شماره 0) اعداد کالسبندی هر بازیکندر ستون اول، منشی باید

 .بازی توسط خود تیمها مشخص گردد   

 برگه امتیازاتقسمت باالی  -22شکل 
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0.3.3B.  فهرستبا استفاده از در کنار شماره پیراهن بازیکن مربوطه  حروف بزرگدوم، منشی باید اسامی بازیکنان دو تیم را با در ستون 

  (CAP)کاپیتان هر تیم باید با وارد کردن کلمه .وارد نماید است، شده تهیه او جانشین یا مربی توسط که تیم همراهان

 .ودبالفاصله بعد از نام بازیکن مربوطه مشخص ش

3.3.3B. قسمت در خط یک شده، وارد بازیکن آخرین ردیف بعد از خط در باید منشی نماید، ارائه بازیکن 20 از کمتر اسامی تیمی اگر 

 تا باید افقی خط باشد، بازیکن 22 از کمتر اگر .نماید رسم زمین، داخل بازیکن شماره، نام، بازیکن، شناسایی کارت شماره

 .کند پیدا امتداد پایین تا مورب بصورت و یابد دامها خطاها قسمت به رسیدن

 
 )بازی از قبل ( امتیاز برگه در ها تیم - 22 شکل

 

4.3B.   وارد نماید (حروف بزرگبا ) ید نام مربی و کمک مربی تیم راها، منشی با در قسمت پایین اسامی تیم. 

4B.       ربی بایدمهر دقیقه قبل از شروع بازی مطابق برنامه  22حداقل: 

2.4B.   بندی و شماره آنها را تایید نمایند اسامی بازیکنان، امتیازات کالس. 

0.4B.   وظیفه انجام مربی عنوان به باید باشدکاپیتان نداشته حضور مربی، کمک یا مربی اگر .نام مربی و کمک مربی را تایید نمایند 

 .شود وارد او نام از پس ( CAP ) باید و نماید
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3.4B.    کوچک در ستون بازیکن داخلی مشخص نمایند ×پنج نفر شروع کننده بازی را با کشیدن یک عالمت. 

4.4B.    نمایند ءامضاجدول را. 

 .دهد که اطالعات باال را در اختیار منشی قرار می اول می بایست Aمربی تیم 

5. B     نده را یک دایره بکشیدبازیکن شروع کن 1برای  ×، منشی باید دور عالمت در شروع بازی. 

6. B    بدون )کوچک  ×شود، منشی باید با کشیدن یک عالمت  ای برای اولین بار وارد بازی می زمانی که بازیکن ذخیره ،در طول بازی

 .در ستون بازیکن داخلی ورود آن را به بازی مشخص نماید (دایره

 

 (بعد از بازی)ها در جدول تیم  -21شکل 

7.B       های استراحت زمان 

2.9B.  های مربوطه  یا وقت اضافی در خانه کوارترهای استراحت واگذار شد، بایستی در جدول با وارد کردن دقیقه زمان بازی در هر  زمان

 .ها، ثبت شوند در زیر نام تیم

0.9B.  منشی باید برای تیمی که اولین  .های استفاده نشده کشیده شود خط موازی در خانه 0اضافی، باید   یا وقت در خاتمه هر نیمه

خط موازی برای  0با  در اولین خانهدریافت نکرده است  کوارتر چهارمدقیقه آخر  0 نشان دادن قبل ازتا زمان استراحت خود را 

 .گذاری نماید نیمه دوم عالمت
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8.B       خطاها 

2.8B.   باشد که باید در مقابل نام بازیکن در جدول ثبت شود می دیسکالیفهخطاهای بازیکنان شامل خطای شخصی، فنی، غیر ورزشی یا. 

0.8B.   دیسکالیفه یا فنی خطای شامل که تیم همراه هیات ءاعضا و محروم بازیکنان ذخیره، بازیکنان ،انمربی کمک ،انمربی خطاهای 

 .شود ثبت مربی نام مقابل در باید و باشد می

3.8B.   شود ت میتمامی خطاها به صورت زیر در جدول ثب: 

2.3.8B.  خطاهای شخصی با وارد کردن حرفP شود ثبت می. 

0.3.8B.  خطای فنی بازیکن با وارد کردن حرفT وارد کردن حرف  ید بابا نیزدومین خطای فنی . شود ثبت میT به دنبال آن  ،ثبت شود

 .شود در فضای خالی برای اخراج از بازی وارد می GD حرف یک

3.3.8B. وارد کردن حرف  بابه دلیل رفتار غیر ورزشی خودش  خطای فنی مربیC همچنین برای دومین خطای فنی . شود ثبت می

 .در فضای خالی قرار می گیرد GDدر جدول ثبت شده و در ادامه حرف  Cمشابه نیز حرف 

4.3.8B.  حرف  در نظر گرفته شود باید با وارد کردنمربی که به دالیل دیگری برای خطای فنی هرگونهB  پس از .شود در جدول ثبت

 .ثبت شود GDباید حروف  Cیا   Bدر ادامه در فضاهای خالی بعد از حرف( باشد  Cیکی از آن ها میتواند )سومین خطای فنی 

1.3.8B. خطای غیر ورزشی با وارد کردن حرفU پس از دومین خطای غیر ورزشی نیز حرف . شود ثبت میU  در جدول ثبت شده و در

 .گیرد در فضای خالی قرار می GDادامه حرف 

6.3.8B. قبال که بازیکنی علیه بر غیرورزشی خطای یک یا است شده غیرورزشی مرتکب "قبال که بازیکنی علیه بر فنی خطای یک 

 می داده نشان بعدی خانه در " GD " یک کردن وارد با سپس " T " یا " U " یک کردن وارد با است، کرده دریافت فنی خطای

 .شود

9.3.8B.  با وارد کردن حرف  دیسکالیفهخطایD شود ثبت می. 

8.3.8B. در کنار حرف (3 یا 2،1)های آزاد تعداد پرتاب عددکردن  با اضافهآزاد شود  (های )هر خطایی که شامل پرتابP ، T، C، B U  یا

D  دشونثبت. 

7.3.8B.  با اضافه کردن د باید شو این کتاب حذف می 40آنها برابر ماده باشند و جرایم  و تیم که دارای جرایم مساوی میدتمامی خطاهای

 .دشونثبت  Dیا  P, T, C, B, Uدر کنار حرف کوچک  cحرف 

22.3.8B. منطقه نزاع در که همراه هیات ءاعضا از یکی یا محروم، بازیکن ذخیره، بازیکن مربی، علیه بر شده اعالم دیسکالیفه خطای 

  .گردد ثبتB0  بصورت مربی نام به فنی خطای یک با دبای است، کرده ترک را نیمکت
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22.3.8.B  0 پس ازبایدB یاD  ،حرف F    در تمام فضاهای باقیمانده سرمربی محروم، کمک مربی اول، بازیکن تعویضی یا محروم در یک

 .وضعیت نزاع وارد می شود

20.3.8.B ءاعضا از یکی یا محروم بازیکن ذخیره، کنیازب ،اول مربی کمک سرمربی و دیسکالیفه خطاهای برای مثالهایی 

 : همراه هیات

 :شود به صورت زیر ثبت می سرمربیبرای  دیسکالیفهخطای 

Head coach 988 LOOR, A. D1     

First assistant coach 111 MONTA, B. 

 
    

 

 :شود ثبت می به صورت زیر کمک مربی اولبرای  دیسکالیفهخطای 

Head coach 988 LOOR, A. B1     

First assistant coach 111 MONTA, B. D     
 

 :شود ثبت می به صورت زیربرای بازیکن ذخیره  دیسکالیفهخطای 

 

 و

Head coach 988 LOOR, A. B1     

First assistant coach 111 MONTA, B. 

 
    

:شود زیر ثبت میپنج خطا شده است به صورت  "برای بازیکنی که قبال دیسکالیفهخطای     

 

 و

Head coach 988 LOOR, A. B1     

First assistant coach 111 MONTA, B. 

 
    

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

Head coach 988 LOOR, A. B1     

First assistant coach 111 MONTA, B. 
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23.3.8.B کمک مربی،توسط سر نزاع ترک محدوده نیمکت تیم در زمان برای (اخراج) سکالیفهبرای خطای دی مثالهایی 

 :همراه هیات  ءاعضا از یکی یا محروم بازیکن ها، ذخیره ،اول مربی

 اعالم مربیسر برایD‘0’ یا  B‘0 ’ یفن خطای یک تنها نیمکت، محوطه ترک دلیل به شده اخراج نفرات تعداد به توجه بدون

 .می شود

 :شود می ثبتبه صورت زیر  کمک مربی اولو دیسکالیفه برای سرمربی خطای 

 :اگر فقط سرمربی دیسکالیفه شود

Head coach 988 LOOR, A. D1 F  F 

First assistant coach 111 MONTA, B. 

 
    

 

 :شود اخراج اول اگر فقط کمک مربی

Head coach 988 LOOR, A. B1     

First assistant coach 111 MONTA, B. D  F  F 
 

 :شوند اخراجهر دو  اول اگر مربی و کمک مربی

Head coach 988 LOOR, A. D1 F  F 

First assistant coach 111 MONTA, B. D  F  F 
 

 :شود ثبت زیر صورت به باید ذخیره بازیکن یک اخراج

 :شودوارد  F باید در تمامی فضاهای باقی مانده خطا شود، وارد D باید سپس خطا دارد، 4ای که کمتر از  ذخیرهاگر بازیکن    

 

222 SMITH, E. 9 
 

P1 P1 D F F 

 و

Head coach 988 LOOR, A. B1     

First assistant coach 111 MONTA, B. 

 
    

 

 :شود وارد  Fباید وارد شود، در تمامی فضاهای باقی مانده خطا  D باید سپساگر این پنجمین خطای بازیکنی ذخیره باشد، 

 
    F  

 

 و

Head coach 988 LOOR, A. B1     

First assistant coach 111 MONTA, B.       

221 JONES, M. 8 
 

T2 P6 P2 P1 D 

X 

 

X 
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 :باید به صورت زیر ثبت شود (بیرون رفته)جمین خطای خود را انجام داده استبازیکنی که قبال پن اخراج

هر دو باید در پشت آخرین ،  Fوارد شود، و همچنین  D باید ای خالی برای ثبت خطا نداردبازیکن اخراج شده ای که دیگر فض

 :خطای ثبت شده وارد شود

  DF 

 

 و

Head coach 988 LOOR, A. B1 
 

  

First assistant coach 111 MONTA, B. 

 
    

 

 :ثبت شود زیر صورت به و اعالم مربیسر برای باید همراه هیات اعضاء از یکی اخراج 

Head coach 988 LOOR, A. B1  

  

First assistant coach 111 MONTA, B. 

 
    

 

 برای فنی خطای سه ءجز نباید اما شود،      ثبت بصورت وشود  اعالم سرمربی برای باید همراه هیات اعضاء برای هر اخراجی

 .گردد محسوب مربی اخراج

42.3.8.B کمک نزاع توسط سرمربی، برای ترک محدوده نیمکت تیم در زمان (اخراج)برای خطای دیسکالیفه  مثالهایی 

 :همراه هیات  اعضاء از یکی یا محروم بازیکن ها، ذخیره ،اول مربی

می  اعالم مربیسر برایD‘0’ یا  B‘0’ یفن خطای یک تنها نیمکت، محوطه ترک دلیل به شده اخراج نفرات تعداد به توجه بدون

 .شود

  .ثبت شود D‘0’اگرسرمربی در نزاع فعال و درگیر باشد، باید برای او تنها یک 

 :شود می ثبتبه صورت زیر  کمک مربی اولو خطای دیسکالیفه برای سرمربی    

 :اگر فقط سرمربی دیسکالیفه شود   

Head coach 988 LOOR, A. D1 F  F 

First assistant coach 111 MONTA, B. 

 
    

 

 :اگر فقط کمک مربی اول اخراج شود

Head coach 988 LOOR, A. B1     

First assistant coach 111 MONTA, B. D1  F  F 
 

225 RUSH, S. 15 X  T2 P6 P2 P1 P1 

B 

B 
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 :هر دو اخراج شوند اول اگر مربی و کمک مربی

Head coach 988 LOOR, A. D1 F  F 

First assistant coach 111 MONTA, B. D1  F  F 

 

 :شود ثبت زیر صورت به باید ذخیره یک بازیکن اخراج

 :شودوارد  F باید در تمامی فضاهای باقی مانده خطاوارد شود، باید  0Dسپس  خطا دارد، 4ای که کمتر از  ذخیرهاگر بازیکن    

 

002 MAYER, F. 5 
 

P1 P1 D1 F F 

 و

Head coach 988 LOOR, A. B1     

First assistant coach 111 MONTA, B.       
 

 :شود وارد  F بایدوارد شود، در تمامی فضاهای باقی مانده خطا باید  0Dسپس اگر این پنجمین خطای بازیکنی ذخیره باشد، 

 
  F  

 

 و

Head coach 988 LOOR, A. B1     

First assistant coach 111 MONTA, B.       

 

 :باید به صورت زیر ثبت شود (بیرون رفته)که قبال پنجمین خطای خود را انجام داده است بازیکنی اخراج

هر دو باید در پشت آخرین ،  Fوارد شود، و همچنین  0D باید بازیکن اخراج شده ای که دیگر فضای خالی برای ثبت خطا ندارد

 :خطای ثبت شده وارد شود

  F    1D 
 

 و 

Head coach 988 LOOR, A. B1     

First assistant coach 111 MONTA, B.       

 :ثبت شود زیر صورت به و اعالم مربیسر برای باید همراه هیات اعضاء از یکی اخراج

Head coach 988 LOOR, A. B1 
 

  

First assistant coach 111 MONTA, B. 

 
    

001 JONES, M. 8 
 

T2 P6 P2 P1 D1 

225 RUSH, S. 15 X  T2 P6 P2 P1 P1 

X 

 

X 

 

B0 
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 :ثبت شود زیر صورت به و اعالم مربیسر برای باید همراه هیات اعضاء از دوتا اخراج

Head coach 988 LOOR, A. 
B1 

 

 First assistant coach 111 MONTA, B. 

 
    

 

 برای فنی خطای سه ءجز نباید اما شود، ثبت           بصورت وشود  اعالم سرمربی برای باید همراه هیات اعضاء برای هر اخراجی

 .گردد محسوب مربی اخراج

 .شود نمی محسوب تیمی خطاهای جزء 37 ماده با برابر دیسکالیفه یا فنی خطای: توجه

4.8.B فضاهای خالی که استفاده نشده است بکشدمورد استفاده و  فضاهاییک عالمت بین باید  منشی ،در پایان کوارتر دوم و پایان بازی .

 .نماید پررنگ ضخیم با خط افقی ها رامابقی فضا  منشی باید ،در پایان بازی

9. B    خطاهای تیمی 

2.7B.   برای وارد کردن خطاهای تیمی در نظر گرفته شده است( زیر نام تیم و باالی اسامی بازیکنان)خانه در جدول  4، کوارتربرای هر. 

0.7B.   شی باید خطا را برای آن تیم با کشیدن شود، من  دیسکالیفههر زمانی که یک بازیکن مرتکب خطای شخصی، فنی، غیر ورزشی یا

 .های تعیین شده ثبت نماید بزرگ در خانه ×یک عالمت 

 

B0 B0 

B0 
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22. B     روش ثبت امتیاز 

2.22B.  بایست جریان امتیازات دو تیم را به ترتیب ثبت نماید منشی می. 

0.22B.   ستون در جدول برای ثبت امتیاز وجود دارد 4تعداد . 

3.22B.  ستون سمت چپ برای تیم  0. شود ستون تقسیم می 4ه هر ستون نیز بA  ستون سمت راست  0و

برای هر تیم در نظر گرفته شده  (امتیاز 262) ستون وسط 0ثبت امتیاز در . باشد می Bبرای تیم 

 .است

 :منشی باید

 برای \ و ها دست راست برای /)  ، برای هر گل به دست آمده در جریان بازی یک خطا اوریبابتدا

جمع روی ()ای  و برای هر امتیاز بدست آمده از پرتاب آزاد، یک نقطه پر رنگ دایره(  ها دست چپ

 .امتیازات آن تیم بکشد جدید

شماره بازیکنی که امتیاز را  (جدید  یا  \ یا /کنار ) ، در خانه خالی کنار جمع جدید امتیازاتسپس

 .وارد نمایدبدست آورده است 

22. B     های اضافی دستور العمل: تیازروش ثبت ام 

  2.22B.   شود با کشیدن یک دایره دور شماره بازیکن ثبت می امتیازی بدست آمده توسط بازیکن، 3گل. 

  0.22B.  در  حریفتیم  شود به نام کاپیتان  که توسط بازیکن به طور تصادفی به حلقه خودی زده میگلی

 .شود ثبت می ،داخل زمین بازی

3.22B.   باشد نمی ءبسکتبال با ویلچر قابل اجرابرای. 

 4.22B.  منشی باید یک دایره ضخیم و وقتهای اضافی کوارترهر در پایان ،(O ) دور 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

1.22B.  ی را از آخرین امتیاز بدست آمده قبل ات، منشی باید ثبت امتیازو وقتهای اضافی کوارتر هردر شروع

 .ادامه دهد که قطع شده است

6.22B. اگر بین آنها اختالف . را با تابلو امتیازات تطبیق دهد اتدر هر زمان ممکن منشی باید جمع امتیاز

نسبت به اصالح تابلو امتیازات اقدام  "وجود داشته باشد و جدول صحیح باشد، منشی باید سریعا

تباه اعتراض داشته باشد، باید ها نسبت به تصحیح اش اگر تردید داشته باشد یا یکی از تیم. نماید

 .شود مطلع سازد میرد و ساعت بازی متوقف می داور را به محض اینکه توپ میسر

9.22B.  تعداد یا خطاها تعداد امتیاز، شامل ا کهشده ر ثبت اشتباه است ممکن قانون، مواد اساس بر انداور 

بیش از  اتتصحیح .ء نمایدامضا را شده تصحیح موارد باید سرداور .نمایند تصحیح را استراحت زمان

 .گردد ثبت آن پشت در باید امتیاز برگه حد

 

روند ثبت  -22شکل 

 امتیاز
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 امتیاز برگهقسمت پایین  -25شکل   
 

 

21. B    جمع نهایی: روش ثبت امتیاز 

2.20B.  کوارتر و همه منشی باید امتیاز بدست آمده در آن  ،ی اضافیوقتها آخرینو در خاتمه هر کوارتر

 .را در محل مخصوص قسمت پایین جدول وارد نماید وقتهای اضافی

0.20 B. وارد "(دقیقه:ساعت) بازی پایان زمان " قسمت در را زمان باید منشی، بازیهر  پایان در "فورا 

 .نماید

3.20 B. خط ضخیم افقی زیر آخرین امتیاز بدست آمده توسط هر تیم و  0اید منشی ب ،در پایان بازی

همچنین باید یک خط اوریب تا پایان . شماره بازیکنی که آن را به دست آورده است بکشد

استفاده نشده هر تیم را در بر ( ثبت امتیاز)ها  ستون فوق کشیده به طوری که تمامی شماره

 .گیرد می

4.20 B. شی باید امتیاز نهایی و نام تیم برنده را وارد نمایدمن ،در پایان بازی. 

1.20 B. ثانیه را با  04نام خانوادگی خود، کمک منشی، وقت نگهدار و مسئول  ءسپس منشی باید ابتدا

 .نمایند ءامضا را خود نام کنار باید میز داوران تمام سپس .حروف بزرگ در جدول وارد نماید

 6.20 B.امضاء می و تأیید را جدول که است فردی آخرین سرداور ، (ها)رداو توسطء امضا از پس 

 .باشد می بازی با ها آن ارتباط و انداور قضاوت پایان عمل این .نماید

کاپیتان تیم معترض  ءتیم باید جدول را در محل امضا (CAP)در صورت داشتن اعتراض کاپیتان  :توجه

که اجازه ترک کردن از سوی نیازمتا  ،اختیار سرداور باشندو داوران میز باید در  (ها)داور. نماید ءامضا

 .سرداور داده شود
 

 

  جمع نهایی  -24شکل 
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C        روش اعتراض 

لت قضاوت و اعتقاد داشته باشند که منافعش به ع  یک تیم IWBFاگر، در جریان مسابقات رسمی فدراسیون جهانی بسکتبال با ویلچر 

 :یا هر موضوعی که در بازی اتفاق افتاده ضایع شده است باید به روش زیر عمل شود ](ها)داور -سرداور[داور تصمیم 

2 C.     باشد گرفته قرار نامطلوب تاثیر تحت تیم آن منافع ذیل، موارد از یکی دلیل به اگر کند اعتراض تواند یم یک : 

a) باشد نشده تصحیح داوران توسط که ثانیه 04 یا وقت اشتننگهد امتیاز، ثبت در اشتباه یک. 

b) بازی برگزاری عدم یا ندادن ادامه آن، انداختن تاخیر به یا بازی لغو جریمه، فنی باخت برای تصمیم یک. 

c) صالحیت تایید به مربوط اجرایی قوانین از تخلف یک. 

0 C.     گیرد ارقر بررسی مورد تا گردد ارائه زیر روش به باید اعتراض: 

a)  کاپیتان (CAP) به بازی، نتیجه به نسبت را خود تیم اعتراض بازی، پایان از پس دقیقه 21 تا حداکثر بایدتیم  آن       

 .نماید ءامضا را  "معترض تیم کاپیتان امضا" مخصوص محل و رسانده سرداور اطالع

b)    نماید ارائه سرداور به کتبی صورت به را خود عتراضا دالیل بازی پایان از پس ساعت 2 تا حداکثر باید تیم آن. 

c )   گردد می دریافت مبلغ این ،اعتراض شدن رد صورت در که شود ضمیمه باید دالر 012 مبلغ اعتراض هر برای. 

3 C.     را، است شده ضاعترا به منجر که اتفاقاتی کتبی گزارش اعتراض، دالیل دریافت از پس باید (یا ناظر در صورت حضور)سرداور 

 .نماید گزارش مسئولین برگزاری مسابقات به یا IWBF نماینده به

4 C.    کوتاه در و ودهنم بررسی را است شده ارائه ،شده اعالم روش طبق که مناسبی های درخواست باید مسئولین برگزاری مسابقات 

 مدرک هر از باید اعظاء ینا. نمایند گیری تصمیم ضاعترا مورد در بازی پایان از پس ساعت 04 تا حداکثر و ممکن زمان ترین

 بازبینی یا و بازی از مختلف قسمتهای بازبینی شامل که نمایند اتخاذ متناسبی تصمیمات توانند می و نمایند استفاده معتبری

وجود داشته باشد، این اعضاء ممکن است تصمیم به تغییر نتیجه بازی ندهند، مگر اینکه شواهد و مدارک واضحی . شود بازی کل

 .تحقق می یابد "که اگر اشتباهی برای اعتراض نبوده باشد، نتیجه جدید قطعا

1 C.    یا مجدد بازبینی مورد تواند نمی و شود می گرفته نظر در بازی برای قانونی تصمیم عنوان به مسئولین برگزاری مسابقات تصمیم 

 شده تعیین اجرایی قوانین اساس بر که افراد صالحیت تائید با یمرتبط تصمیم است ممکن ،مگر اینکه .گیرد قرار نظر تجدید

  .گیرد قرار مجدد بررسی مورد ،است

6 C.     مسابقات برای خاص قوانین IWBF است نشده تعیین آنها برای دیگری قوانین که مسابقاتی یا: 

 فنی کمیته اعتراضات تمام بررسی برای مسابقاتمسئولین برگزاری  میشود، برگزار تورنمنت صورت به که مسابقاتی مورد در

 .(شود رجوع IWBF داخلی قوانین به ) صالحیت خواهند داشت
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 انضباطی کمیته افراد، صالحیت با مرتبط های اعتراض بررسی برای مسئولین برگزاری مسابقات برگشت، و رفت بازیهای در

IWBF  بیشتر یا نفر یک شامل مسئولین برگزاری مسابقات باشد، گرفته قرار اعتراض مورد کهی دیگر موارد تمام .بود خواهد 

 (.شود رجوع IWBF داخلی قوانین به) بود خواهد بسکتبال قوانین تفسیر و ءاجرا در خبره افراد از
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.D       ها بندی تیم رده 
2 D.      روش 

2.2 D. باخت هر برای بندی، رده امتیاز 0 برد، هر برای. شوند بندی رده آنها برای شده ثبت باخت برد یا تعداد به توجه با باید ها یمت 

 واگذار بندی رده جدول در بندی رده امتیاز صفر جریمه، فنی باخت هر برای و (غفلت فنی باخت شامل) بندی رده امتیاز 2

 .شود می

0.2 D.  خواهد بود ءبرای رده بندی قابل اجرا( تورنمنت)گر بازی می کننداین روش برای تیم هایی که در گروه تنها یکبار در مقابل یکدی. 

3.2 D.  ن تیم ها با امتیازات برابر باشند، رده بندی بین ای گروه دارایتعداد برنده و بازنده بودنشان در تیم یا بیشتر با بررسی  0اگر

بیشتری به  مراحلباید ن این تیم ها مساوی باشد، اگر بازهم امتیازات بی. بین آنها مشخص خواهد شد( های)احتساب نتایج بازی

 :دوش ترتیب زیر انجام

  بیشتر از بازی های بین آن تیم هاگل های تفاضل. 

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

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

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

 اگر .اگر این معیارها هنوز در پایان مرحله گروهی قابل تصمیم گیری نباشد، باید بر اساس رتبه بندی نهائی پیگیری شود

 .از قرعه کشی استفاده خواهد شد نهائی برابر باشند، برای رده بندی( ها)از طی کلیه مراحل باال هنوز تیم پس

4.2 D.  3.2باید از روش  ،بودناثربخش  ،(ها)بیشتر از یک تیم در رده بندی تیمای هر یک از مراحل فوق در مورد یک یا اگر اجر D. 

 .برای بقیه تیم ها که هنوز رده بندی نشده اند از ابتدا تکرار کرد

1 D.      ها مثال 

2.1 D.    2مثال 

71- 222            C  باB                   11- 222                   B  باA 

91- 82              D  باB                   81- 72                    C   باA 

11- 62              D  باC                   82- 91                     D  باA 

 تیم انجام شده های بازی برد باخت ات رده بندیامتیاز امتیازات بازی ها امتیازات بازی هاتفاضل 

41 + 001-061 1 2 0 3 A 

31 - 092-031 1 2 0 3 B 

1 - 041-042 4 0 2 3 C 

1 - 021-022 4 0 2 3 D 

 مقام چهارم D              مقام دوم         D     Bبرنده در مقابل مقام سوم  B           Cبرنده در مقابل  مقام اول A: بنابراین
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0.0 D.   1مثال 

81- 222            C  باB                   11- 222                    B  باA 

82-91              D  باB                     81- 72                    C   باA 

11- 61             D  باC                    91- 202                    D  باA 

 

 تیم های انجام شده بازی برد باخت امتیازات رده بندی متیازات بازی هاا تفاضل امتیازات بازی ها

71 + 021- 322 6 2 3 3 A 

31 - 061- 032 4 0 2 3 B 

22 - 041- 031 4 0 2 3 C 

12 - 062- 022 4 0 2 3 D 

 مقام اول A: بنابراین

 

 : D, C, Bهای بین  بندی بازی رده

 تیم های انجام شده بازی برد باخت امتیازات رده بندی ی هاامتیازات باز تفاضل امتیازات بازی ها

22 + 261- 291 3 2 2 0 B 

1 - 211- 212 3 2 2 0 C 

1 - 242- 231 3 2 2 0 D 

         مقام چهارم        D  D    مقام سوم برنده در مقابل C           مقام دوم B: بنابراین

      

3.0 D.   2مثال 

71- 222             C  باB                    72- 81                    B  باA 

81- 91              D  باB                   222- 11                   C   باA 

11- 61               D  باC                  202- 91                    D  باA 

 

 

 تیم های انجام شده بازی برد باخت امتیازات رده بندی بازی هاامتیازات  تفاضل امتیازات بازی ها

71 - 322- 021 3 3 2 3 A 

2 061- 061 1 2 0 3 B 

12 + 022- 062 1 2 0 3 C 

41 + 021- 062 1 2 0 3 D 

 مقام چهارم A: بنابراین
 

 



 قوانین و مقررات داوری بسکتبال با ویلچر1212
   

 Page 220 of 201  2 ژانویه 0202

 

 

 

 : D, C, Bهای بین  بندی بازی رده

 تیم های انجام شده بازی برد باخت یازات رده بندیامت امتیازات بازی ها تفاضل امتیازات بازی ها

1 - 282- 291 3 2 2 0 B 

1 + 211- 262 3 2 2 0 C 

2 242- 242 3 2 2 0 D 

 مقام سوم B                 مقام دوم      D            مقام اول    C: بنابراین
 

4.0 D.   4مثال 

72- 222             C  باB                    72- 81                    B  باA 

81- 91               D  باB                  222- 11                   C   باA 

11- 61               D  باC                  202- 91                    D  باA 

 تیم های انجام شده بازی برد باخت امتیازات رده بندی امتیازات بازی ها تفاضل امتیازات بازی ها

71 - 322- 021 3 3 2 3 A 

1 + 062- 061 1 2 0 3 B 

41 + 022- 011 1 2 0 3 C 

41 + 021- 062 1 2 0 3 D 

 مقام چهارم Aبنابراین 

 :D, C, Bهای بین  بندی بازی رده

 تیم انجام شدههای  بازی برد باخت امتیازات رده بندی امتیازات بازی ها تفاضل امتیازات بازی ها

2 291- 291 3 2 2 0 B 

2 211- 211 3 2 2 0 C 

2 242- 242 3 2 2 0 D 

 مقام سوم                   Dمقام دوم                Cمقام اول      Bبنابراین 

 

1.0 D.   5مثال 

72- 222                 F  باB           11- 222                        B  باA 

62- 11                   D  باC          72- 81                         C   باA 

91- 72                   E  باC           91- 202                       D  باA 

91- 221                 F  باC           222- 82                        E  باA 

41- 92                   E  باD          82- 81                          F   باA 

62- 61                   F  باD           71- 222                        C  باB 

82- 91                   F  باE           91- 82                          D  باB                                                                 

82- 91                   E  باB 
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 تیم های انجام شده بازی برد باخت امتیازات رده بندی امتیازات بازی ها تفاضل امتیازات بازی ها

92 + 422- 492 8 0 3 1 A 

 02 - 442- 402 8 0 3 1 B 

42 + 371- 431 8 0 3 1 C 

21 - 362- 341 8 0 3 1 D 

02 - 371- 391 9 3 0 1 E 

11 - 442- 381 6 4 2 1 F 

 مقام ششم F                            مقام پنجم       Eبنابراین 

 

 : D, C, B, Aهای بین  بندی بازی رده

 تیم های انجام شده بازی برد باخت امتیازات رده بندی امتیازات بازی ها تفاضل امتیازات بازی ها

81 + 002- 321 1 2 0 3 A 

31 - 092- 031 1 2 0 3 B 

1 - 041- 042 4 0 2 3 C 

41 - 011- 022 4 0 2 3 D 

 مقام چهارم C C         مقام سوم برنده در مقابل  D    مقام دوم               B Bمقام اول برنده در مقابل  A: بنابراین

 

6.0 D.   6مثال  

72- 71                   F   باB            61- 92                        B  باA 

222- 71                  D  باC           86- 81                       C   باA 

91- 80                    F  باC            91- 99                       D  باA 

91- 221                  F  باC            86- 82                        F  باA 

69- 68                    E  باD           82- 81                        F   باA 

62- 61                    F  باD            91- 82                       D  باB 

19- 82                    F  باE            96- 91                        E  باB 

 تیم های انجام شده بازی برد باخت امتیازات رده بندی امتیازات بازی ها تفاضل امتیازات بازی ها

6 + 370- 378 8 0 3 1 A 

4 + 377- 423 8 0 3 1 B 

30 + 403- 411 8 0 3 1 C 

4 + 397- 383 8 0 3 1 D 

4 + 382- 384 8 0 3 1 E 

12 - 432- 382 1 1 0 1 F 

 مقام ششم F :بنابراین
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 : E, D, C, B, Aهای بین  بندی بازی رده

 تیم های انجام شده بازی برد باخت امتیازات رده بندی امتیازات بازی ها تفاضل امتیازات بازی ها

2 + 320- 323 6 0 0 4 A 

2 -  327- 328 6 0 0 4 B 

0 + 348- 312 6 0 0 4 C 

2 - 327- 328 6 0 0 4 D 

2 - 321- 324 6 0 0 4 E 

 مقام دوم A                                   مقام اول  C: بنابراین

 

 :E, D, Bهای بین  بازیبندی  رده

 تیم های انجام شده بازی برد باخت امتیازات رده بندی امتیازات بازی ها تفاضل امتیازات بازی ها

4 + 212- 211 3 2 2 0 B 

4 - 249- 243 3 2 2 0 D 

2 243- 243 3 2 2 0 E 

 مقام پنجم D          مقام چهارم    E          مقام سوم     B: بنابراین

 

9.0 D.   7مثال 

72- 71                   F  باB             92- 93                        B  باA 

76- 71                   D  باC             86- 81                      C   باA 

91- 80                   E  باC             91- 99                       D  باA 

91- 221                 F  باC             76- 72                        E  باA 

69- 68                   E  باD            82- 81                       F   باA 

91- 82                   F  باD             89- 88                       C  باB 

91- 82                   F  باE             97- 82                        D  باB 

82-97                    E  باB 

 تیم نجام شدههای ا بازی برد باخت امتیازات رده بندی امتیازات بازی ها تفاضل امتیازات بازی ها

0 + 428- 422 8 0 3 1 A 

4 + 427- 423 8 0 3 1 B 

36 + 427- 411 8 0 3 1 C 

4 + 374- 378 8 0 3 1 D 

4 + 374- 378 8 0 3 1 E 

12 - 441- 371 1 1 2 1 F 

 مقام ششم F: بنابراین
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 :E, D, C, B, Aهای بین  رده بندی بازی

 تیم های انجام شده بازی برد باخت امتیازات رده بندی هاامتیازات بازی  تفاضل امتیازات بازی ها

3 - 308- 301 6 0 0 4 A 

2 - 327- 328 6 0 0 4 B 

6 + 344- 312 6 0 0 4 C 

2 - 327- 328 6 0 0 4 D 

2 - 327- 328 6 0 0 4 E 

 مقام پنجم A                                 مقام اول     C: بنابراین

 :E, D, Bهای بین  بندی بازی رده

 تیم های انجام شده بازی برد باخت امتیازات رده بندی امتیازات بازی ها تفاضل امتیازات بازی ها

2 217- 217 3 2 2 0 B 

2 249- 249 3 2 2 0 D 

2 249- 249 3 2 2 0 E 

 ممقام چهار E E           مقام سوم برنده در مقابل              Dمقام دوم Bبنابراین 
 

2D.      باخت جریمه 

2.3 D.   تیمی 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

 .گیرد بندی صفر امتیاز می کند و در رده امتناع کند، باخت فنی جریمه دریافت می

0.3 D.  باشد های انجام شده توسط آن تیم فاقد اعتبار می بار باخت فنی جریمه دریافت کند، نتایج بازی اگر تیمی برای دومین. 

3.3 D.  دور برای باید گروه، در هر (ها)تیم بهترین و کند، دریافت جریمه فنی باخت بار، دومین برای گروهی مسابقات در تیمی اگر 

 .تلقی گردد اثر بی باید مقابل در گروه آخر یمت بازیهای تمام نتایج شوند، انتخاب مسابقات بعدی

 مثال

 .گردد تلقی اثر بی باید بازیهایش اینبنابر است، کرده دریافت فنی باخت مرتبه دو  Aگروه  در   A4 تیم

 :نهایی بندی رده

A گروه     باخت ها  بردها  رده بندی امتیازات   

A2 تیم      4 2 8 

A0 تیم      0 0 6 

A3 تیم      2 4 4 

A4 تیم         
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B گروه     باخت ها  بردها  رده بندی امتیازات   

B2 تیم      6 2 20 

B0 تیم      4 0 22 

B3 تیم      2 1 9 

B4 تیم      2 1 9 

 

 : 4Bو  3B نتیجه بازی های بین تیم های

3B  4باB  88-92      4B  3باB  96-91 

 مقام چهارم 4Bمقام سوم و  3B: بنابراین

 : Bبازبینی شده در گروه رده بندی نهایی 

 

 

 

 

4.3 D. تمام در نهایی بندی رده برای باید کلیه تیم ها و کند دریافت جریمه فنی باخت بار، دومین برای تیمی گروهی مسابقات در اگر 

 قرار ها گروه هر در رده آخرین در که تیمی با شده انجام های بازی تمامی نتایج .باشندمساوی  بازی تعداد رایدا ،ها گروه

 .اثرتلقی گردد بی باید نیز گرفته است،

 مثال

 .گردد تلقی اثر بی باید تیم این های بازی تمام بنابراین است، دریافت کرده جریمه فنی باخت بار دو B گروه در B6 تیم

 :نهایی بندی هرد

 

 

 

 

 

 

 

 

B گروه     باخت ها  بردها   امتیازات رده بندی 

B2 تیم      4 2 8 

B0 تیم      0 0 6 

B3 تیم      2 4 4 

A گروه      باخت ها  بردها   امتیازات رده بندی 

A2 تیم      22 2 02 

A0 تیم      8 0 28 

A3 تیم      6 4   26 

A4 تیم      4 6 24 

A1 تیم      0 8 20 

A6 تیم      2 22 22 

B باخت ها  بردها     گروه  رده بندی امتیازات   

B2 تیم      8 2 26 

B0 تیم      6 0 24 

B3 تیم      4 4 20 

B4 تیم      0 6 22 

B1 تیم      2 8 8 

B6 تیم         
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 : 6Dو  1D نتیجه بازی های بین تیم های

1D  6باD  83-82      6D  1باD  70-72 

 مقام ششم 6Dمقام پنجم و  1D: بنابراین

 : D و C , A رده بندی نهایی بازبینی شده در گروه های 

 

 

 

 

 

 

 : توجه

 معیارباید . شود ایجاد برای همه تیم ها ای مقایسه وهگر یک باید مختلف، های گروه در رده هم های تیم بندی رده تعیین برای

 :شود گرفته بکار ترتیب به زیر

D گروه     باخت ها  بردها   امتیازات رده بندی 

D2 تیم      7 2 27 

D0 تیم      7 2 27 

D3 تیم      6 4 26 

D4 تیم      4 6 24 

D1 تیم      2 7 22 

D6 تیم      2 7 22 

C گروه     باخت ها  بردها  ت رده بندیامتیازا   

C2 تیم      22 2 02 

C0 تیم      8 0 28 

C3 تیم      6 4 26 

C4 تیم      4 6 24 

C1 تیم      0 8 20 

C6 تیم      2 22 22 

C گروه     باخت ها  بردها   امتیازات رده بندی 

C2 تیم      8 2 26 

C0 تیم      6 0 24 

C3 تیم      3 1 22 

C4 تیم      3 1 22 

C1 تیم      2 8 8 

A گروه     باخت ها  بردها   امتیازات رده بندی 

A2 تیم      8 2 26 

A0 تیم      6 0 24 

A3  20 4 4   تیم  

A4 تیم      0 6 22 

A1 تیم      2 8 8 

D گروه     باخت ها  بردها   امتیازات رده بندی 

D2 تیم      9 2 21 

D0 تیم      9 2 21 

D3 تیم      4 4 20 

D4 تیم      0 6 22 

D1 تیم      2 8 8 
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 شده بازبینی نهایی بندی رده از پسدر گروه  شده انجام بازیهای تمام در باخت و برد رتبه بهترین. 

 شده یبازبین نهایی بندی رده از پسگروه  در شده انجام بازیهای تمام در بیشتر بازی امتیاز تفاضل.  

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

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

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

 

 

 

 

 بنابراین

 باخت و برد تبهر بهترین       D0     اول تیم

  C0 و A0 های تیم به نسبت بیشتر بازی امتیاز تفاضل         B0    دوم تیم

 آورده دست به باالتری بازی اما امتیاز C0 تیم با برابر بازی امتیاز تفاضل         A0   سوم تیم

 .آورده دست بهپایین تری  بازی امتیاز اما A0 تیم با برابر بازی امتیاز تفاضل        C0 چهارم تیم

4 D.      (امتیاز مجموع) برگشت و رفت بازیهای 

2.4 D.   بازی یک مثل باید بازی 0 میشود، برگزار (امتیاز مجموع)صورت  به که مسابقات، از سری یک در برگشت و رفت بازی 0برای 

 .شود گرفته نظر در ای دقیقه 82

0.4 D.  شود نمی گرفته نظر در اضافی وقت شد، مساوی امتیاز اول، بازی با اتمام اگر. 

3.4 D.  که نیاز باشد ادامه می یابد تا  ای دقیقه 1 اضافی (ها) وقت هر تعداد با دوم بازی ،شد مساوی بازی دو هر امتیاز مجموع اگر

  .نتیجه تساوی از بین برود

4.4 D.  که بود خواهد تیمی سری دو بازی، برنده: 

 باشد برده را بازی دو هر. 

 است کسب کرده بیشتری امتیازات مجموع دوم بازی پایان در که تیمی ،اشته باشندد برد یک تیم دو هر اگر. 

X گروه     باخت ها  بردها   امتیازات بازی ها تفاضل امتیازات بازی ها   امتیازات رده بندی 

D0 تیم      9 2 21 608 - 102  

B0 تیم      6 0 24 112 - 488 + 63 

A0 تیم      6 0 24 132 - 126 + 01 

C0 تیم      6 0 24 101 - 122 + 01 
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1 D.     مثال ها 

2.1 D.   2مثال 

A  باB  82- 91      B  باA  90- 93 

 (بازی دو هر برنده) می باشد ها بازی سری برنده A تیم

0.1 D.   1مثال  

A ا بB  82- 91      B  باA  93- 90 

 ( A210 - B248 امتیازات مجموع) بود خواهد ها بازی سری برنده A تیم

3.1 D.   2مثال 

A  باB  82- 82      B  باA  70- 81 

 .ندارد اضافی وقت اول بازی (. A261 - B290 امتیازات مجموع) بود خواهد بازی ها سری برنده B تیم

4.1 D.   4مثال 

A با B  82- 81      B  باA  91- 91 

 .ندارد اضافی وقت دوم بازی(.  A211 - B262 امتیازات مجموع) بود خواهد ها بازی سری برنده B تیم

1.1 D.   5مثال 

A  باB  83- 82      B  باA  97- 99 

 : دوم بازی در یاضاف (های)وقت از پس.  A262 - B262 امتیازات مجموع

B  باA  17- 88 

  .(A292 -   B296 امتیازات مجموع) بود خواهد ها بازی سری برنده B تیم

6.1 D.   6مثال 

A  باB  96- 96      B  باA  84- 84 

 : دوم بازی در یاضاف (های)وقت از پس A262 -   .B262 امتیازات مجموع

B  باA  47- 72 

 .(A269 -   B292 امتیازات مجموع) بود خواهد بازی ها سری برنده B تیم
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.E       (یتلویزیون)ای های استراحت رسانه تایم 
2E.       تعریف 

یا  72، 91، 62)ن ای و زمان آ های استراحت رسانه ایمدر مورد استفاده تبرای خودشان توانند  میمسئولین برگزاری مسابقات 

 .گیری نمایند تصمیم( ثانیه 222

1E.      مقررات 

2.0 E.   ای در  های استراحت رسانه زمان .ی بازیهای استراحت عاد باشد، عالوه بر تایم ای مجاز می تراحت رسانهیک زمان اس کوارتردر هر

 .باشد های اضافی مجاز نمی وقت

0.0 E.   ثانیه باشد 222یا  72، 91، 62تواند  می( ای تیمی یا رسانه) کوارتراولین زمان استراحت در هر.  

3.0 E.  باشد ثانیه می 62، کوارترت در هر های استراح  مدت سایر زمان. 

4.0 E.   زمان استراحت در اختیار دارد 3زمان استراحت و در نیمه دوم  0هر دو تیم در نیمه اول. 

 :تواند در هر زمان از بازی درخواست شود و مدت آنها های استراحت می این زمان 

 اولین زمان استراحت در . ثانیه باشد 222یا  72، 91، 62ند توا ای در نظر گرفته شود می اگر به عنوان تایم استراحت رسانه

 یا کوارتر،هر 

 ای توسط هر کدام  باشد، بعد از زمان استراحت رسانه ثانیه می 62ای در نظر گرفته نشود  اگر به عنوان زمان استراحت رسانه

 .ها درخواست شده باشد از تیم

2E.      روش 

2.3 E.  با این حال هیچ ضمانتی برای آن . انجام شود کوارتردقیقه مانده به پایان هر  1ای  استراحت رسانهاین است که زمان  تر مطلوب

 .وجود ندارد

0.3 E.  تقاضای زمان استراحت نکنند، در اولین فرصت زمانی که توپ  کوارتردقیقه مانده به پایان  1ها، تا قبل از  اگر هیچ کدام از تیم

ها  دام از تیمبه حساب هیچ کنباید این زمان استراحت . ای واگذار شود باید زمان استراحت رسانه مرده و ساعت بازی متوقف است،

 .دوش منظور

3.3 E. این زمان استراحت به عنوان زمان  ، زمان استراحت واگذار شود،کوارتردقیقه مانده به پایان  1ها، قبل از  اگر به یکی از تیم

 .شود ای استفاده می استراحت رسانه

4.3 E.   زمان استراحت در نیمه  8زمان استراحت در نیمه اول و  6و حداکثر  کوارترمطابق این روش، حداقل یک زمان استراحت در هر

  .دوم وجود خواهد داشت
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F .      سیستم بازبینی فوری 
2.F       تعریف 

روی صفحه فناوری بر ود با مشاهده وضعیت بازی روشی است که داوران برای تأیید تصمیمات خ )IRS (سیستم بازبینی فوری

 .استفاده می کنند از آن تصویری تأیید شده

1 .F       روش  

2.0.F     از و قبل از امضاء برگه امتیازات  پس از بازیتا  مجازندداورانIRS البته در محدوده تعیین شده مندرج در این  ،استفاده نمایند

 .ضمیمه

0.0.F     از برای استفادهIRS  گردد العمل زیر اعمالدستورباید طبق: 

 تجهیزات  سرداورIRS را قبل از بازی در صورت امکان تائید می نماید. 

 در مورد استفاده از  سرداورIRS  برای بازبینی تصمیم گیری می نماید . 

  چنانچه تصمیم داوران تابع بازبینیIRS شودبازی اعالم  نزمی باید از سوی داوران درتصمیم آن آنگاه  ،باشد. 

  شود و تصمیم گیری باید سریع آغاز بازبینیمیز، ناظر،  داورانطالعات از داوران دیگر، کلیه اجمع آوری پس از. 

 اعالم کننده باشد سرداورچنانچه . در بازبینی شرکت می نمایند( است اعالم کنندهکسی که )و حداقل یک داور  سرداور، 

 . اهی خود جهت بازبینی انتخاب می نمایدداور را برای همراو یک آنگاه 

  در طی بازبینی سرداور اطمینان نماید کهIRS  صفحه نمایشسایر افراد دیگر امکان دسترسی به IRS را نداشته باشند . 

  از تایم استراحت و یا تعویض و قبل از شروع مجدد بازی انجام می شودقبل بازبینی. 

 پس از آن نماید و  اعالمخود را در مورد تصمیم نهایی  ه بوده است می بایست گزارشکنندداوری که اعالم  ،پس از بازبینی

 . گرفته می شودبازی از سر

 بازبینی  تا زمانی می تواند اصالح شود که سیستمتنها ( ها)تصمیم اولیه داورIRS  شواهد روشنی را برای داوران مهیا

 . نماید

 گر امکان بازبینی با دی سرداورتوسط  اتپس از امضاء برگه امتیازIRS وجود ندارد . 

  داوران تا زمان امضاء برگه امتیازات پس از برگزاری مسابقه امکان استفاده ازIRS را دارند . 
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2 .F      مقررات  

 :موارد زیر امکان بازبینی دارنددر بازی   

2.3.F    یا وقت های اضافی در پایان کوارتر، 

o شده باشد رهاکوارتر و یا وقت اضافی  پایانساعت بازی در بوق ل از صدای برای کسب امتیاز قب اقدام شوت . 

o  اگرروی ساعت بازی نمایش داده شده باشد براینکه چه مقدار زمان ، : 

 باشد انجام شده شوتپرتاب کننده  بوسیلهخارج از زمین  تخلف. 

  باشد ثانیه اتفاق افتاده 04تخلف. 

 باشد اتفاق افتادهثانیه  8 تخلف. 

 باشد اتفاق افتاده یا وقت اضافیکوارتر  خطا قبل از پایان. 

0.3.F     نشان می دهدو در هر وقت اضافی دقیقه و یا کمتر را در کوارتر چهارم  0زمانی که ساعت بازی زمان، 

o  پرتاب برای کسب امتیاز قبل از عالمت صدای ساعت بازی در انتهای کوارتر و یا وقت اضافی انجام شده باشد . 

o  در این مواقع. صورت گرفته باشد خطا با فاصله از محل پرتاب توپ 

 اینکه ساعت بازی و یا بازی منقضی شده باشد. 

 اینکه حرکت پرتاب آغاز شده باشد . 

 اینکه توپ همچنان در دستان بازیکن پرتاب کننده باشد. 

o   زمین شده باشد به خارج ازبیرون رفتن توپ  باعثبازیکنی که  تشخیصبرای.  

3.3.F     بازی اززمان طول هر در، 

o انجام شده یامتیاز 3یا  0 موفق پرتابامتیاز  تشخیص برای . 

o  ی که اقدام به پرتابش ناموفق بوده استبازیکناعالم خطا بر روی از  بعد واگذار شود،پرتاب آزاد  3یا  0اینکه . 

o  و  پیدا کند یابد یا تنزل ارتقاءو یا مطابقت دارد یا نه با معیارهای آن ها ، غیر ورزشی و یا اخراج شخصینوع خطای اینکه

 . شودیا بعنوان یک خطای فنی در نظر گرفته 

o  گرددو اصالح چه مقدار زمان باید تصحیح  ،ثانیه 04ساعت بازی و یا زمان  خرابیپس از اینکه . 

o  کننده پرتاب آزادبرای تعیین پرتاب. 
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o  در زمان وقوع هرگونه اقدام خشونت  و سایر اعضاء تیم اول ، کمک مربیناسرمربیمشارکت اعضاء تیم،  شناساییبرای

     .آمیز

 

 پایان قوانین

 و

 روشهای اجرایی بازی
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