قوانين كرة السلة
إعداد :عنات درايغور
• أمامكم عارضة تتعلق بأهم قوانين كرة السلة
. 2015-2014
قوانين اللعبة ديناميت لذلك سنجدد العارضة حسب التغيرات
األكثر تجدي ًدا وقرارات ال FIBA
ترجمة  :وصال شوفانية

تعريفات:
•
•
•
•

لعبة كرة السلة :عبارة عن مباراة يشترك فيها فريقان كل فريق
مكون من  5العبين.
الهدف (من المباراة) :هدف كل فريق التصويب على سلة الفريق
الخصم ومنعه من الحصول على الكرة والتسديد في سلته.
تحريك الكرة :يمكن التقدم بالكرة عن طريق تسديدها ,تمريرها بين
العبين زمالء ,ضربها ,دحرجتها او المراوغة بها مع ضرورة
تنطيطها (المحاورة) اثناء الجري في أي اتجاه داخل حدود الملعب.
الفوز بالمباراة :الفريق الذي يحرز أكبر عدد من النقاط في نهاية
الربع الرابع من المباراة أو في نهاية الوقت اإلضافي يكون الفريق
الفائز.

قياسات الملعب:
•
•
•
•
•

طول  28 :م
عرض 15 :م
ارتفاع الحلقة (السلة)3.05 :م
ارتفاع الحلقة (السلة) لجيل  2.60 : 12-10م.
ارتفاع السطح او الحاجز األكثر انخفاضا في الملعب ال يقل
عن  7م

الخطوط  /الحدود
•
•
•
•
•
•
•

خطوط الطول والعرض
خط الوسط
خط الرمية الحرة
منطقة تحديد  3ثواني
نصف دائرة (داخل منطقة ال  3ثواني)
دائرة الوسط ( المنتصف)
منطقة ال  3ثواني

بداية المباراة :
• تمرين تنشيطية /اإلحماء (חימום ) تتم قبل الربع االول والثالث.
• يبدل الفريقان سلتيهما مع بداية الربع الثالث.
• تبدأ المباراة عن طريق قفزة الوسط أي قذف (رمي) الكرة بين العبين خصمين إلى
األعلى ليفوز بها أحد الفريقين
مدة المباراة ,التعادل والوقت االضافي :
• تتكون المباراة من  4ارباع كل ربع  10دقائق.
• في نهاية كل ربع استراحة لمدة دقيقتين وفي منتصف المباراة استر
احة لمدة  15دقيقة .
• إذا تطلب األمر يمكن إضافة مدة زمنية أخرى عبارة عن خمسة دقائق.

وضع الكرة /حالة الكرة
• يمكن ان تكون الكرة حية او ميتة
• تكون الكرة حية:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

ضربها قانون ًيا بواسطة العب قافز خالل قفزة الوسط.
حصول العب على الكرة من قبل الحكم لتنفيذ رمية حرة.
العب موجود خارج حدود الملعب يحصل على الكرة من قبل الحكم إلدخالها
إلى الملعب.
تصبح الكرة ميتة:
عقب تسجيل هدف ميداني أو رمية حرة ناجحة.
إطالق الحكم للصافرة عندما تكون الكرة حية.
بين رمية حرة ألخرى.
سماع صوت انتهاء الوقت(ربع ,وقت اضافي)
انتهاء مدة  24ثانية بينما الكرة حية.

قفزة الوسط:
•

•
•
•

•

•

تستخدم لبدأ المباراة بين العبين خصمين في دائرة الوسط
(المنتصف).
الربع الثاني ,الثالث ,الرابع ,والوقت االضافي تنتقل الكرة الى
سيطرة الفريق حسب الدور .تقذف الكرة أعلى من االرتفاع الذي
يستطيع القافزان الوصول اليه عند القفز.
تبدأ اللعبة عندما يقوم الحكم برمية الكرة لألعلى وعلى الفور يقوم
العب من كل فريق بالقفز التجاه الكرة لضربها
يمنع القافزان من التحرك ومغادرة الدائرة قبل ضرب الكرة
بطريقة قانونية.
ال يحق إلي من االعبين القافزين أثناء قفزة الوسط مسك الكرة أو
ضربها اكثر من مرتين قبل أن يلمسها احد االعبين الموجودين
خارج دائرة الوسط ,وقوعها على األرض ,أو ارتطامها بلوحة
السلة.
إذا لم تضرب الكرة من قبل أحد الالعبين أو كالهما أو إذا وقعت
على األرض قبل لمسها من قبل أحد الالعبين تعاد قفزة الوسط.

كيفية اللعب بالكرة؟
• الجري مع الكرة ,ركلها عن قصد بواسطة أي جزء من القدم
أو ضربها بقبضة اليد يعتبر مخالفة.
• لمس او مالمسة الكرة بالقدم عن طريق الخطأ او بالصدفة
ال اليعتبر مخالفة.

تجميع النقاط؟
•
•
•
•

الرمية الحرة تكسب الرامي بنقطة واحدة.
سلة ميدانية من منطقة النقطتين تكسب الرامي نقطتين.
سلة من خارج خط الثالث نقاط تكسب الرامي  3نقاط.
إذا المست قدم أحد الالعبين خط الثالث نقاط تعتبر السلة من
منطقة النقطتين ويحصل على نقطتين .

السيطرة على الكرة
• يسيطر العب على الكرة عندما يمسك أو ينطنط ( يحاور)
بكرة حية أو عندما تكون بحوزته كرة حية.
• فريق يسيطر على الكرة عندما يمتلك أحد العبيه كرة حية
أو عند تمرير الكرة بين أعضاء الفريق.
• سيطرة الفريق على الكرة تنتهي عند حصول العب من
الفريق المنافس على الكرة أوعندما تصبح الكرة ميتة أوعند
ترك الالعب للكرة في محاولة تسديد على السلة أو القيام
برمية حرة.

ادخال الكرة للملعب:
•
•
•
•
•
•

بعد هدف (سلة).
بعد حصول خطأ (مخالفة).
العب يدخل الكرة للملعب:
ال يخطو الالعب داخل الملعب قبل او في وقت اطالق الكرة.
ال يمكن لالعب اإلمساك بالكرة أكثر من  5ثواني قبل تحريرها.
عند لمس العب موجود داخل الملعب للكرة تشغل ساعة الوقت.

تبديل الالعبين
•
•
•
•

يحق للفريق استبدال العب في كل مرة يتوقف بها العلب:
خالل جميع االستراحات
في كل مرة توقف بها المباراة بسبب خطأ (مخالفة).
حكم الوقف في المباراة.

استراحات (وقت مستقطع)
• يحق لكل فريق استراحتان في النصف األول وثالث استراحات في
النصف الثاني.
• تقييد جديد في القانون :عندما تظهر ساعة الوقت  2:00دقيقتان حتى نهاية
المباراة ال يحق للفريق استعمال اكثر من استراحتين(حتى لو لم يستغل
الثالث استراحات المسموحة له في النصف الثاني).
• يحق لكل فريق استراحة واحدة خالل الوقت االضافي (بدون أي عالقة
لعدد االستراحات المتبقية له من الربع الرابع).
استراحات (وقت مستقطع) مصرح
• استراحة (وقت مستقطع) طلب من قبل مدرب أو مساعد مدرب أحد
الفريقين.
• ال تزيد مدة استراحة (الوقت المستقطع) عن دقيقة واحدة.
• يمكن الحصول على استراحة (وقت مستقطع) في حال اصبحت الكرة
الميتة ,ادخال (سلة) في حق الفريق الذي طلب استراحة (الوقت
المستقطع) ,قبل أو بعد إحراز هدف (سلة).

اخطأ (مخالفات)
•
•

•
•

خطأ (مخالفة) :هو عبارة عن عدم التقيد بالقوانين.
العقوبة :تنتقل الكرة إلى حوزة الفريق الخصم بهدف
إدخالها من خارج حدود الملعب من أقرب نقطة
(مكان) لحصول الخطأ (المخالفة) إال في حاالت
شاذة.
العب خارج الحدود وكرة خارج الحدود
العب خارج الحدود :مثال العب ينقذ كرة في
الهواء خارج الحدود.
كرة خارج الحدود :على االرض ,الخط أو خارجه,
على داعم لوح السلة ,أو في الجزء الخلفي للوح.

قوانين:
قانون المحاورة (التنطيط)
• العب يسيطر على كرة حية في الملعب يرميها ,يمررها ,يضربها يدحرجها,
ينططها ( يتقدم بها عن طريق المحاورة) أو يسددها عمدا نحو لوح السلة.
• ال يجوز تنطيط الكرة( المحاورة بها) امساكها وتنطيتها مجددا إال اذا كانت
هنالك محاولة تسديد على السلة أو العب منافس لمس الكرة.
قانون المشي :االرتكاز على القدم الخلفية
• العب يمسك كرة حية :في الملعب كلتا قدميه على األرض ,عند رفعه
الحداهما تصبح االخرى قدم ارتكاز ( רגל ציר) .عند بدء المحاورة التنطيط
يمنع رفع قدم االرتكاز (רגל ציר ) قبل ترك الكرة لليد.
• العب يحرك  :القدم التي تالمس االرض هي قدم االرتكاز .إذا هبت على
األرض بعد القفز على قدم واحدة هي قدم االرتكاز  .إذا هبت على األرض
بعد القفز على كلتا قدميه ورفع واحدة تصبح األخرى قدم االرتكاز

قانون ال  3ثواني
•

•
•
•
•

ال يجوز لالعب مهاجم أن يبقى في المنطقة المحرمة منطقة ال  3ثواني في
الوقت الذي يمتلك فريقه كرة حية في الجزء األمامي للملعب وساعة الوقت
تعمل /.ال يجوز لالعب أن يبقى أكثر من  3ثواني تحت سلة الفريق المنافس
المنطقة المحرمة منطقة ال  3ثواني أثناء استحواذ فريقه للكرة ومسكه إياها.
إال في الحاالت التالية:
محاولة خروج من المنطقة
محاولة تسديد إلى السلة
ينطنط الكرة (يحاور بها )ويتوجه إلى السلة بوقت أقل من  3ثواني

قانون ال  5ثواني
• يجب على ا لالعب أن يمرر الكرة ,يصوبها إلى السلة أو يحاور بها ينططها
خالل  5ثواني إذا طبق عليه العب منافس.
• على الالعب تنفيذ الرمية الحرة في غضون  5ثواني بعد قيام الحكم بتسليمه
الكرة
• عند ادخال الكرة للملعب (رمية جانبية) يجب ادخالها خالل  5ثواني ,على
الالعب تحرير الكرة خالل  5ثواني

قانون ال 8ثواني
•
•

•
•

في كل مرة يسيطر بها العب على الكرة في الجزء
الخلفي التابع لفريقه على الفريق ايصال الكرة للجزء
االمامي من ملعبها خالل  8ثواني
تنتقل الكرة الى الجزء االمامي من الملعب عندما
تكون بحوزة العب هجوم وقدميه في الجزء االمامي
 ,عند لمسه لالعب دفاع أو حكم موجود في الجزء
األمامي .
ارجاع الكرة للجزء الخلفي
يمنع العب استحوذ فريقه على كرة حية في النصف
األمامي من الملعب أن يرجعها إلى المنطقة الخلفية
الخاصة به (نصف ملعبه )

قانون ال  24ثانية
• على الالعب تسديد الكرة في سلة الخصم قبل سماع صوت
ال  24ثانية
• عند خروج الكرة من يد العب يحاول التسديد على السلة
يجب على الكرة مالمسة حلقة السلة أو الدخول بها.
• عندما يسيطر العب على كرة حية داخل الملعب على فريقه
القيام بمحاولة تسديد على السلة خالل  24ثانية إال بعد كرة
مرتدة يبقى له  14ثانية

ساعة ال  24ثانية
مسألة 24/14
• كل خطأ أو فاول في الجزء الخلفي
للفريق المهاجم يتجدد اللعب من
الجزء الخلفي للفريق المهاجم وتعاد
الساعة ل  24ثانية.
• أما إذا كان الخطأ أو الفاول في
الجزء األمامي للفريق المهاجم يتجدد
اللعب من الجزء االمامي للفريق
المهاجم وإذا أظهرت ساعة ال 24
ثانية وقت أقل من  14ثانية تعاد
ساعة ال 24ثانية ل 14ثانية أما إذا
أظهرت الساعة وقت أكثر من 14
ثانية يبقى هذا الرقم وال يغير.

• الساعة ال تعاد إذا أصابت الكرة
للوحة الخلفية للسلة.
• الساعة ال تعاد عند خروج الكرة من
حدود الملعب
• تغير في القانون :كرة مرتدة تمنح
الفريق المهاجم هجمة مدتها  14ثانية
على ساعة التسديد.

اخطأ ( فاول)
•
•

•
•
•
•

الخطأ (الفاول) هو عبارة عن عدم التقيد بالقوانين المتعلقة باالحتكاك مع
العب منافس أو بتصرف غير رياضي.
القانون :الخطأ (الفاول) يسجل في حق الالعب الذي قام به وفريقه يعاقب
حسب البند المالئم في القانون.
فريق موجود في حالة عقاب بسبب عدد األخطاء الجماعية بعد القيام ب 4
اخطأ شخصية (فردية) أو فنية على يد أعضاء الفريق في نفس الربع
لبعة كرة السلة لعبة يتحرك بها  10العبين بسرعة لذلك ال مفر من
االحتكاك بين الالعبين لذلك على الحكام التفكير واتخاذ قرار مالئم ومعرفة
القوانين الكثيرة جيدا حتى يستطيعوا المعاقبة جراء احتكاك معين.
قانون الدفاع:
 5اخطأ  :العب قام ب 5أخطاء شخصية (فردية) يجب عليه مغادرة
الملعب وأن يتم تبديله خالل  30ثانية.

خطأ ارتكب على العب ليس في حالة التسديد على السلة:
• يتم تجديد اللعبة عن طريق ادخال الكرة من خارج اللعبة من منطقة
الفريق الذي لم يقم بالخطأ من أقرب نقطة لمكان حدوث الخطأ.

•
•
•
•
•

خطأ ارتكب على العب يحاول التسديد على السلة:
إذا اخفقت تسديدة عادية بقيمة نقطتين يحصل الالعب على رميتين
حرتين.
إذا ارتكب خطأ على العب أثناء محاولة احراز تسديدة لثالث نقاط
يحصل على  3رميات حرة.
أما إذا ارتكب خطأ على العب أثناء محاولة تسديد ونجح في احراز
تسديدته فتحتسب السلة ويتم منح هذا الالعب رمية حرة واحدة
عد األخطاء:
من الخطأ ال 5يتم منح الفريق الذي تم ارتكاب األخطاء عليه رميتين
حرتين.
في كل ربع يبدأ عد األخطاء من جديد

خطأ مزدوج
• وهو وضع يرتكب فيه العبان خصمان ألخطاء ضد
بعضهما في نفس الوقت تقريبا.
• العقاب :يسجل في حق كل العب خطأ شخصي
(فردي) وال يتم منح رميات حرة

خطأ غير رياضي
• خطأ شخصي لالعب حسب رأي الحكم وهو محاولة
غير مشروعة للعب حسب القوانين
• العقاب :يمنح الفريق المنافس رميتان حرتان إذا تم
ارتكاب الخطأ على العب ليس في حالة التسديد على
السلة .وادخال الكرة من خط الوسط (قدم ,قدم)

خطأ الطرد (االستبعاد)
•

•

•
•

كل تصرف غير رياضي ظاهر لالعب ,مدرب,
مساعد مدرب أو مرافق للفريق هو خطأ طرد
(استبعاد).
العقاب :منفذ الخطأ يطرد (يستبعد) ويتوجه نحو
غرفة التبديل الخاصة بالفريق وينتظر حتى انتهاء
المباراة وإذا أراد يستطيع مغادرة الملعب
يمنح الفريق المنافس رميتين حرتين والحق في
السيطرة على الكرة من منتصف الملعب.
خطأ او خطأن فنيان العب او مدرب.

خطأ فني لالعب
•
•
•
•
•
•

تعريف :اي خطأ ال يتعلق باالحتكاك مع العب منافس:
يخاطب الحكم أو العب منافس بطريقة غير الئقة
استخدام لغة أو اشارات توحي باإلساءة للجمهور
التعلق على حلقة السلة بكل ثقله
العقاب :منح رميتين حرتين للفريق المنافس ويعقبها استحواذ
على الكرة من منتصف الملعب ( تجديد في القانون )
خطأ فني للمدرب ,مساعد مدرب أو مرافق للفريق العقاب
يكون منح رميتين حرتين للفريق المنافس ويعقبها استحواذ
على الكرة من منتصف الملعب ( تجديد في القانون )

الرمية الحرة
•

•
•

•

عندما يسلم الحكم الكرة لالعب للقيام برمية حرة عليه تحرير الكرة
خالل  5ثواني.
أماكن وقوف الالعبين المساك الكرة المرتدة يكون مع أفضلية للدفاع
من الجهة األولى على طول المستطيل (من السلة إلى خط الرمية
الحرة) مدافع مهاجم مدافع ومن الجهة األخرى مدافع مهاجم.
في وقت تحرير الكرة يسمح لالعبين الموجودين في منطقة الكرة
المرتدة (עמדת הריבאונד ) الدخول ألى منطقة المستطيل ,وليس
قبل ذلك .وأي ً
ضا يمنع الرامي من مالمسة خط الرمية الحرة أو جزء
الملعب الموجود خلف خط الرمية الحرة حتى تالمس الكرة الحلقة أو
تدخل بها.
الالعبين الموجودين خلف خط الثالث نقاط خالل الرمية الحرة ال
يستطيعون دخول المنطقة حتى تالمس الكرة الحلقة (السلة).

اهم التغيرات في قوانين كرة السلة :2014-15
 -1جزء منتصف الدائرة هو منطقة بدون اخطأ المهاجم لهذه المنطقة هو جزء
من هذه المنطقة ولهذا الالعب الموجود خارج المنطقة ولكن قدمه تمس الخط
يعامل كيف يعامل من موجود في نصف الدائرة .
 -2وقت مستقطع( استراحة) تقيد جديد في القانون عندما تظهر ساعة الوقت
دقيقتان  2:00حتى نهاية المباراة ال يستطيع للفريق استعمال أكثر من استراحتان
(حتى لو لم يستغل ال  3استراحات المسموحة له في النصف الثاني).
 – 3قانون ال  24ثانية -عندما يسيطر فريق مهاجم على كرة مرتدة المسة الحلقة
بعد محاولة تسديد الى السلة ,أو بعد رمية حرة واحدة  /األخيرة او تمريرة  ,ساعة
الوقت تعاد ل  14ثانية فقط.
 – 4خطأ فني لالعب او مدرب:
العقاب رمية حرة واحدة وادخال الكرة من منتصف الملعب مقابل لطاولة
التسجيل .العب يستبعد بعد الخطأ الفني الثاني.
 -5تم توسيع الحاالت التي يستطيع فيها الحكام استعمال منظومة االعادة
(מערכת הילוכים חוזרים מוניטור ) اذا كانت موجودة في الملعب وفق
القوانين االخرى .

بالنجاح !!!
فحصة العارضة من قبل الحكم في الدوري الممتاز
يوحاي شولمن.
تستطيعون ايجاد كتاب القوانين بكامله ومقاالت
اخرى متعلقة بكرة السلة في الرابط التالي :
www.ANATDRAIGOR.COM

