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 المخالفات.- 22مادة

 تعريف:1 -22

 المخالفة هي كسر لقواعد اللعبة .



 الجزاء:2 -22

تمنح الكرة للمنافس لرمية إدخال من خارج الحدود عند 

ما لم تكن أقرب نقطة للمخالفة باستثناء خلف اللوحة مباشرة,

 هناك محددات في قواعد اللعب.

 مخالفة ثالث ثوان. -26مادة

 القاعدة  26-1

اليجوز لالعب البقاء أكثر من ثالث ثوان متواصلة 1  -26-1

عندما يكون فريقه مسيطراً  في المنطقة المحرمة للمنافسين

 على كرة حية في المنطقته االمامية والساعة في حالة دوران.

 لالعب الذي :يجب السماح 2 -26-1

 . يسعى في المحاولة لمغادرة المنطقة المحرمة 

  يكون في المنطقة المحرمة عندما يكون هو أو أحد

وتكون الكرة في حالة زمالئه في وضع التصويب 

مغادرة أو تركت للتو يد)يدي( الالعب لتصويبة 

 ميدانية.

 ( ثالث ثوان 3يكون في المنطقة المحرمة ألقل من)

 والالعب في حالة محاورة لمحاولة إصابة ميدانية .

يجب على الالعب أن يضع كلتا قدميه على األرض 3 -26-1

منطقة خارج المنطقة المحرمة لكي يثبت نفسه خارج ال

 المحرمة.



 الالعب المطبق عليه.-27مادة 

 تعريف:1 -27

يكون الالعب الممسك لكرة حية داخل الملعب مطبقاً عليه 

عندما يكون منافس في وضع دفاعي فعال وبمسافة التزيد 

 متر واحد. (1عن )

 قاعدة :1 -27

يجب على الالعب المطبق عليه أن يمرر, يصوب , يحاور 

 ثوان.( 5بالكرة خالل خمس )

 

 

 المحاضرة الثانية

 الخطأ الشخصي:34-1

الخطأ الشخصي هو خطأ احتكاك العب بمنافس سواء كانت الكرة حية أو 

 ميتة.

اليجوز لالعب ان يمسك ,يعيق,يدفع,يهاجم,يعرقل, او يحول دون تقدم 

العب منافس بمد يده,ذراعه,مرفقه,كتفه,حوضه,ساقه,ركبته اوقدمه وان 

غير طبيعي" اي )خارج اسطوانته( وأن اليشارك الينحني بجسمه بوضع "

 في اي خشونه او لعبة عنيفة.

 الجزاء 34-2

 يحتسب خطأ شخصي على مرتكبه.



اذا ارتكب الخطأالشخصي على العب ليس في وضع التصويب  34-2-1

: 

 من قبل الفريق الذي ارتكب ضده  تستأنف المبارات برمية  ادخال

 الخطأ من المكان االقرب لوقوع الخطأ .

  اذا كان الفريق مرتكب الخطأ في في وضع جزاء الفريق فأن المادة

 )أخطاء الفريق:الجزاء( توضع موضع التنفيذ.41

اذا ارتكب الخطأ على العب في وضع التصويب يجب ان  34-2-2

 ب ما يلي :يمنح الالعب عدد الرميات الحرة حس

  اذا كانت التصويبة من منطقة االصابة الميدانية ناجحة يتم احتسابها

 ( حرة اضافية واحدة.1مع منح رمية )

  اذا كانت التصويبة من منطقة االصابة الميدانية  بنقطتين غير

 ( حرتان.2ناجحة يتم منحه رميتان)

 نقاط غير  اذا كانت التصويبة من منطقة االصابة الميدانية  بثالث

 ( رميات حرة.3ناجحة يتم منحه  ثالث)

  اذا ارتكب الخطأ على العب عند أو قبل لحظة انطالق اشارة ساعة

 المبارات ,مشيرة الى انتهاء فترة  او قبل لحظة انطالق اشارة جهاز 

ثانية ,بينما الزالت الكرة في يد )يدي( الالعب وتنجح  24لــ

حتساب االصابة, ويتم منح رميتان االصابة الميدانية, فأنه اليتم ا

 ( رميات .3( او ثالث)2)

 

 

 الخطاء المزدوج: -35مادة 

الخطأ المزدوج هو وضع يرتكب فيه العبان متنافسان خطأ  35-1

 شخصي ضد بعضهما البعض في نفس الوقت تقريبا.

 الجزاء:35-2

يحتسب خطاء شخصي ضد الالعبين اللذين ارتكباه بدون منح 

 رميات حرة.



 يتم أستئناف المبارات وفقا لآلتي:و-

  اذا سجلت اصابة ميدانية ,او الرمية الحرة االخيرة او الوحيدة ,يتم

منح الكرة لمنافسي الفريق الذي سجل االصابة  برمية ادخال من اي 

 مكان على خط النهائي.

  اذا كان الفريق مسيطر على الكرة او له الحق بالكرة ,تمنح الكرة

 ة ادخال من اقرب لحدوث الخطأ.لهذا الفريق برمي

  , اذا لم يكن اي من الفريقين مسيطراً على الكرة او له الحق بالكرة

 تحدث حالة كرة القفز.

 

 المحاضرة الثالثة

 الخطأ الفني-

 التعريف:36-1

الخطأ الفني هو خطأ العب من دون احتكاك,نتيجة لسللوكه وهلي  36-1-1

 -على سبيل المثال:

المراقلب الفنلي ,إداري الطاوللة أو أفلراد مقعلد الفريلق  لمس الحكلام, -1

 دون احترام.

يتصللل بالحكللام, المراقللب الفنللي ,إداري الطاولللة أو المنافسللين دون  -2

 احترام.

 يؤرجح المرفقين بأفراط. -3

 استخدام لغة أو إيماءات توحي باإلساءة أو تحريض المشاهدين -4

ه قللرب يضللايق منللافس أو يحجللب رؤيتلله عللن طريللق التلللويح بيديلل -5

 عينيه.

تأخير اللعب بتعمد لمس الكرة بعد مرورها عبر السلة أو إعاقة تنفيذ  -6

 رمية إدخال الكرة فوراً .

 يصطنع السقوطةالكتساب خطأ. -7



يتعلللللق بللللالحلق بطريقللللة تجعللللل وزن الالعللللب محمللللوالً بواسللللطة  -8

الحلقة,مالم تكن هناك حالة تعليلق لحظيلة بعلد تهديفلة الكلبس أو كلان 

 أن التعلق لمنع إصابة الالعب نفسة أو العب آخر.في تقدير الحكم 

التلللأثير أو اعاقلللة الهلللدف خلللالل الرميلللة الحلللرة األخيلللرة او الوحيلللدة  -9

بواسللطة المللدافع  وقبللل ان تلمللس الكللرة الحلقللة أو يتبللين ان الكللرة 

 ستلمس الحلقة .

(واحلدة للفريلق  المهلاجم , جلزاء الخطلأ الفنلي عللى 1تمنح رمية حلرة )

 ع .الالعب المداف

 

 

الخطللأ الفنللي علللى طاولللة مقاعللد الفريللق هللو خطللأ نللات  عللن  36-2-1

مخاطبلللة او االتصلللال ملللع لملللس الحكلللم , او المراقلللب الفنلللي ,طاوللللة 

التسلللجيل  أو المنافسلللين,بدون احتلللرام أو أيللله مخالفلللة ل جلللراءات ذات 

 طبيعة إدارية .

أين الالعب للفترة المتبقية من المبارات عند احتساب خط يطرد36-3-1

فنيين عليه,أو خطأين سوء سلوك أو احتسب ضده خطأ فني وخطأ سوء 

 سلوك.

المدرب للفترة المتبقية من المبارات بعدم األهليلة عنلدما  طرديتم  36-4

: 

 ( كنيجة لسوء سلوكه الشخصي.C(فنيين)2يتم احتساب خطأين) -1

(أو واحلدة B( اخطاء فنية إملا أن تكلون كلهلا )3يحتسب عليه ثالث ) -2

( تراكمت نتيجة تصرف مسلكي فاضح ملن قبلل أفلراد مقعلد C)منها 

 الفريق.



-36الالعللب او المللدرب بعللدم االهليللة وفقللاً للمللادة) طللرداذا تللم  36-5-1

(,فلل ن ذلللك الخطللأ الفنللي يكللون هللو الخطللأ الوحيللد الللذي تللتم 4-36(أو)3

 للطردمجازاته واليتم تنفيذ اي جزاءات إضافية 

 الجزاء: 36-2

 إذا ارتكب الخطأ الفني: 36-2-1

  من قبل الالعب(T) يحتسلب خطلأ فنلي ضلده كخطلأ العلب ويسلجل,

 ضمن أخطاء الفريق.

  من قبل أفلراد مقاعلد الفريلق(B) يجلب أن يسلجل الخطلأ الفنلي ضلد,

 المدرب وال يحتسب هذا الخطأ من ضمن اخطاء الفريق.

 ( واحدة متبوعة بـ:1يجب منح المنافسين رمية حرة ) 36-2-2

 ية إدخال من منتصف الملعب المقابل لطاولة التسجيل.رم 

 

 المفاتيح

1- (Cعالمة الخطأ الفني على المدرب بسببه ) نصليب الملدرب ,

 (فنيين ويطرد.2منه خطأين )

2- (B) بسبب الالعبين, نصيب  عالمة الخطأ الفني على المدرب

( اخطلللللللللللللاء فنيلللللللللللللة أو 3الملللللللللللللدرب منللللللللللللله ثلللللللللللللالث)

 (ويطردC(+واحد)Bاثنين)

3- (T خطلللأ فنلللي عللللى الالعلللب بسببه,نصللليب الالعلللب منللله )

 ( ثنين, او خطأ سوء سلوك وخطأ فني ثم يطرد2خطأين)

 المحاضرة الرابعة

 ثمان ثوان -28مادة 



 عندما28-1-1

عندما يحرز الفريق السيطرة على كرة حية جراء رمية ادخال أو تصويبة -

ة االماميلة خلالل غيرناجحة عليه نقل الكرة من منطقتله الخلفيلة اللى المنطقل

 (ثماني ثوان.8)

 يتسبب الفريق في نقل الكرة الى المنطقة االمامية عندما:28-2-1

  ًتلمللس الكللرة المنطقللة االماميللة,ولم يكللن اي مللن الفللريقين مسلليطرا

 عليها.

  تمللس الكللرة أو تلمللس العبللاً مهاجمللاً وكلتللا قدميلله علللى تمللاس مللع

 المنطقة االمامية .

  تمس الكرة أو تلمس العباً مدافعاً يكون جزء من جسلمه عللى تملاس

 مع المنطقة الخلفية .

  تمللس الكللرة حكمللاً يكللون جللزء مللن جسللمه علللى تمللاس مللع المنطقللة

 االمامية للفريق المسيطر على الكرة.

  خللالل المحللاورة مللن المنطقللة الخلفيللة الللى المنطقللة االماميللة عنللدما

ر والكللرة بالكامللل مالمسللا المنطقللة تكللون كلتللا قللدمي الالعللب المحللاو

 االمامية.

(ثمان ثوان من وقت االيقاف عنلدما يلتم ملنح نفلس 8يستمر عد الـ)28-1-3

الفريلق المسلليطر عللى الكللرة رميللة ادخلال مللن المنطقللة الخلفيلة ضللمن مللدة 

 (ثوان كنتيجة لــ:8الـ)

 خروج الكرة خارج الحدود. 

 كرة.إصابة العبا من نفس الفريق المسيطر على ال 

 .حالة كرة القفز 

 .)الخطأ المزدوج)المتقابل 

 .إلغاء جزاءات متساوية على كال الفريقين 

 المحاضرة الخامسة



 خطأ عدم االهلية : 38مادة 

 التعريف 38-1

خطأ عدم االهلية أي سوء سلوك فاضح من العب,العب  38-1-1

 عد مدرب أو نصير فريقامستبعد,بديل,مدرب, مس

يتم استبدال المدرب الذي تلقى خطأ عدم االهلية بمساعد المدرب  38-1-2

الوارد في استمارة التسجيل إذا لم يرد في استمارة التسجيل مساعد مدرب 

 يتم استبداله برئيس الفريق)الكابتن(.

 الجزاء : 38-2

 يحتسب خطأ عدم األهلية على مرتكبه . 38-2-1

ام المواد العائدة لهذه القواعد, عند استبعاد المخالف وفقاً ألحك 38-2-2

يجب عليه التوجه الى غرفة تبديل المالبس لفريقه والبقاء فيها حتى نهاية 

 المباراة أو يغادر المبنى إذا رغب ذلك .

 يجب منح الرميات الحرة الى : 38-2-3

  أي منافس معين من قبل مدربه في حال حصول الخطأ بعدم وجود

 احتكاك . 

 ب ضده الخطأ في حالة حصول الخطأ مع الالعب الذي ارتك

 االحتكاك .

 متبوع بـــ:

 . رمية إدخال من منتصف الملعب المقابل لطاولة التسجيل 

 يكون عدد الرميات المستحقة كاآلتي: 38-2-4

 .رميتين حرتين اذا احتسب الخطأ دون وجود احتكاك 

 ( حرة1رمية)  واحدة إضافية إذا ارتكب الخطأ على العب في وضع

 التصويب واحتسبت اإلصابة.



 (رميات حرة إذا ارتكب الخطأ على العب 3( أو ثالث)2رميتان )

في وضع التصويب ولم تحتسب اإلصابة ,وفقاً للمكان الذي حصلت 

 فيه اإلصابة الميدانية.

 المحاضرة السادسة

 العراك.-39مادة 

 تعريف . 39-1

راك هو اعتداء جسدي متبلادل بلين متنافسلين او اكثلر )العبلون ,وافلراد الع

 مقاعد الفريق(.

تنطبق هذه المادة فقط على افراد مقاعد الفريق الذي يغادرون حدود منطقلة 

 مقعد الفريق أثناء العراك أو أثناء أي وضع قد يؤدي إلى عراك.

 .قاعدة 2 -39

المبعلدين او انصلار الفريلق اللذين  يجب استبعاد البدالء,الالعبين1-2   -39

يغللادرون حللدود منطقللة مقعللد الفريللق أثنللاء عللراك ,او اثنللاء اي وضللع قللد 

 يؤدي الى عراك. 

منطقللة مقعللد   يسللمح للمللدرب ومسللاعد المللدرب فقللط بمغللادرة 2-2 -39

الفريللق أثنللاء العللراك أو اي وضللع قللد يللؤدي الللى عللراك مللن أجللل مسللاعدة 

أو اسلتعادته, وفلي هلذه الحاللة اليلتم اسلتبعاد  الحكام في الحفاظ على النظلام

  المدرب والمساعد المدرب.

إذا ماغادر المدرب أو مساعده منطقة مقعد الفريق وللم يسلاعد أو  39-2-3

 يحاول أن يساعد الحكام في الحفاظ على النظام أو استعادته يتم استبعاده.

 

 

 



 

 

 

 

 الجزاء. 39-3

( بغللض Bيحتسللب خطللأ فنللي واحللد ضللد مللدرب الفريللق , يقيللد) 39-3-1

 النظر عن عدد أفراد مقاعد الفريق ,لمغادرتهم حدود منطقة مقعد الفريق.

اذا تم استبعاد اعضاء من كال الفريقين وفقاً لهلذه الملادة وللم يكلن 2  -39-3

 هناك جزاءات ألخطاء أخرى تذكر للتنفيذ ,تستأنف المبارات كما يلي:

 قفت المبارات بسبب العراك وفي نفس الوقت تقريباً:إذا تو

  تللم تسللجيل اصللابة ميدانيللة ناجحللة ,تمللنح الكللرة للفريللق الللذي سللجلت

 إصابة في سلته لرمية ادخال من أي نقطة من على خط النهائي .

  كللان أحللد الفللريقين مسلليطراً علللى الكللرة أو كللان مسللتحقاً للكللرة ,فلل ن

ال عنلد امتلداد خلط المركلز مقابلل الكرة تمنح لهذا الفريق برمية إدخل

 طاولة التسجيل.

  لم يكن اي من الفريقين مسيطراً على الكرة أو مستحقاً للكرة ,تحلدث

 حالة كرة القفز.

( B 8.3يتم تدوين جميع أخطاء االستبعاد كما هو موصلوف فلي )3 -39-3

 واليتم احتسابها ضمن أخطاء الفريق.

األخطللاء التللي تحللدث قبللل حالللة  يللتم التعامللل مللع جميللع جللزاءات4 -39-3

 )الحاالت الخاصة( . 42العراك وفقاً للمادة 

 المحاضرة السابعة

 Five Fouls by a: خمسة أخطاء على الالعب  40مادة 



 

 Play 1 - 40  الالعب الذي ارتكلب خمسلة أخطلاء شخصلية و   أو فنيلة
يغلادر  يجب أن يتم إبالغه بذلك من قبل قائد طلاقم التحكليم ويجلب عليله أن

 ( ثانية . 30الملعب فورا , ويجب أن يتم استبداله خالل ) 

الخطأمن العب ارتكب ملؤخرا خطلأه الخلامس , يعتبلر خطلأ ملن  2 - 40 
 ( . Bالعب مستبعد ويحتسب ويدون في استمارة التسجيل ضد المدرب ) 

  Team Fouls ; Penalty: أخطاء الفريق : الجزاء  41مادة 
 تعريف :41-1 

 Definition  1-1-41  أخطللاء الفريللق هللي ) شخصللية , فنيللة , سللوء
سلوك أو عدم أهلية ترتكب من قبل العب ويكون الفريلق فلي وضلع جلزاء 

  ( أخطاء فريق بالفترة . 4خطأ الفريق بعد ان يرتكب أربعة ) 
جميلللع أخطلللاء الفريلللق المرتكبلللة فلللي أي اسلللتراحة لعلللب يلللتم  2 - 1 -41

 التالي أو الوقت اإلضافي التالية . اعتبارها كجزء من الربع

جميللع أخطللاء الفريللق المرتكبللة خللالل أي وقللت إضللافي يللتم  3 -1 -41 
 اعتبارها كجزء من الربع الرابع

 قاعدة : 2.41 

 Rule 1-2-41  عندما يكون الفريق في وضع جزاء الفريق , فل ن جميلع
أخطاء الالعبين الشخصية التي تحدث تاليا والمرتكبة على العب لليس فلي 

( حرتين بدال من رمية إدخال ,  2وضع التصويب يتم مجازاتها برميتين ) 
 ويجب أن ينفذ الرميات الالعب الذي ارتكب ضده الخطأ .

خصي من قبل العب الفريق المسليطر عللى إذا ارتكب خطأ ش 2 - 2 -41
كرة حيلة أو الفريلق اللذي ملن حقله رميلة اإلدخلال , فل ن جلزاء هلذا الخطلأ 

 تكون رمية إدخال للفريق المنافس .

 Special Situations: الحاالت الخاصة  42مادة 

  Definitionتعريف  1 - 42
نفلس فتلرة هي الحاالت التي تنشأ عند ارتكاب خطأ ) أخطاء ( إضلافي فلي 

 توقف الساعة التي تلي خطأ أو مخالفة .

 procedureاإلجراء : 2 - 42 

 يتم احتساب جميع األخطاء وتحدد جميع الجزاءات . 1 - 2 - 42 

  يتم إقرار الترتيب الذي حدثت فيه جميع األخطاء. 2-2 - 42 
يتم إلغاء جميع الجزاءات المتساوية ضد كال الفريقين وكذلك  3 - 2 - 42 

جلزاءات األخطللاء المزدوجلة ومللن اللحظللة التلي يللتم فيهلا تسللجيل األخطللاء 
 ويتم إلغاء الجزاءات تعتبر كأنها لم تحدث أبدا



إذا احتسبب خطببأ فنببي فبب ذ جبزاء ذلببك الخطببأ يجببب  ذ ينفببذ  4 - 2 - 42 
اوال بغض النظر عما إذا كاذ ترتيب الجزاءات حددت  وتم الشروع بتنفيذ 

 .تلك الجزاءات 
الحق في حيازة الكرة ) كآخر جزء ملن الجلزاء الواجلب تنفيلذه ( 5 -2.42

 يلغي أية حقوق سابقة لحيازة الكرة .

حالما تصبح الكرة حية للرمية الحرة األولى أو لرمية إدخلال ,  6.  2.42 
  عندها ف ن ذلك الجزاء يصبح غير قابل لالستخدام إللغاء جزاء آخر .

تبقية يتم تنفيذها وفقا للترتيلب اللذي احتسلبت جميع الجزاءات الم 7 -2-42
 فيه .

إذا لم يتبق ضلد الفلريقين جلزاءات التنفيلذ بعلد إلغلاء الجلزاءات  8 -2-42 
 المتساوية تستأنف المباراة كما يلي

 إذا حدثت مخالفة في نفس الوقت تقريبا :

  وسللجلت إصللابة ميدانيللة , يجللب أن تمللنح الكللرة إلللى الفريللق الللذي
مببذ  م مكبباذ خلببف الخببط اإلصللابة لرميللة إدخللال  سللجلت فللي سلللته

  النهائي
  كلان أحلد الفلريقين مسليطرا عللى الكلرة أو لله حلق الكلرة , يجللب أن

تمنح الكرة لذلك الفريق لرمية إدخال ملن الجهلة األقلرب لوقلوع أول 
 مخالفة .

   لم يكن كال الفريقين مسليطرا عللى الكلرة أو لله حلق الكلرة , تحلدث
 حالة كرة قفز .

 حاضرة الثامنةالم

  ربع وعشروذ ثانية : -29مادة

 القاعدة . 29-1

 عندما:1  -29-1

 يحقق العب السيطرة على كرة حية داخل الملعب . -

تكون رميلة ادخلال,تمس الكلرة أو تسلملس بطريقلة مشلروعة ملن قبلل  -

 أي العب في الملعب يكون فريقه مسيطراً على الكرة .

( أربلع 24إلصابة ميدانية ضمن مدة )توجب على فريقه محاولة التصويب 

 وعشرين ثانية .



 ( أربع وعشرين ثانية :24لمشروعية التصويب إلصابة ميدانية خالل )

 24يجب ان تترك الكلرة يلد )يلدي( الالعلب قبلل انطلالق إشلارة الـلـ  

 ثانية.

  بعد ان تترك الكرة يد )يلدي( الالعلب ,يجلب ان تلملس الكلرة الحلقلة

 أو تدخل الكرة السلة.

ثانيلة   24عندما تتم محاولة تصويبة ميدانية قرب نهايلة فتلرة الـلـ2  -29-1

 وتنطلق إلشارة الصوتية لساعة التصويب بينما تكون الكرة في الهواء :

  إذا دخلللت كللرة السلللة ولللم تحللدث مخالفللة يللتم التغاضللي عللن االشللارة

 ويجب ان تحتسب االصابة.

 تحللدث مخالفللة يللتم  إذا لمسللت الكللرة الحلقللة ولللم تللدخل الهللدف ولللم

 التغاضي عن االشارة ويجب أن يستمر اللعب.

  إذا ضللربت الكللرة اللوحللة فقللط )ال الحلقللة( أو أخطللأت الحلقة,تحللدث

مخالفة,وعلى كٍل إذا حقق المنافسون سيطرة مباشرة وواضلحة عللى 

 الكرة ,يتم التغاضي عن االشارة ويجب أن تستمرالمبارات.

 لقة بالتأثير على الهدف وإعاقة الكرة.يجب أن تطبق جميع القيود المتع

 

 اإلجراء : 2 29-

يجب إعادة ضبط ساعة التصويب إذا تم إيقاف المبارات من قبل  2-1 29-

 الحكم:

  لخطأ أو المخالفة )ليس خروج الكلرة خلارج الحدود(بواسلطة الفريلق

 غير المسيطر على الكرة.

 كرة.ألي سبب كان التوقف بسبب الفريق غير المسيطر على ال 

 .ألي سبب مشروع غير مرتبط بأي من الفريقين 

 في هذه الحالة يتم منح الحيازة للفريق الذي كان مسيطراً على الكرة.



  إذا مللا توجللب تنفيللذ رميللة اإلدخللال فللي المنطقللة الخلفيللة , ف نلله يجللب

 ثا( جديدة.24اعادة ضبط ساعة التصويب الى )

  األماميللة, ف نلله يجللب إذا مللا توجللب تنفيللذ رميللة االدخللال فللي المنطقللة

 اعادة ضبط ساعة التصويب على النحو اآلتي:

ثللا( او اكثللر عنللد 14اذا كللان جهللاز سللاعة التصللويب يعللرض رقللم ) -1

الوقت الذي توقفت عندها امبارات ,ف ن جهاز ساعة التصويب يجب 

 أن يبقى كما هو واليعاد ضبطه.

 ثا(او اقلل عنلد الوقلت13اذا كان جهاز ساعة التصويب يعرض رقم) -2

الللذي توقفللت عنللدها المبارات,فلل ن جهللاز سللاعة التصللويب يجللب ان 

ثلا(. وعللى كللل حلال اذا كلان التوقلف ملن قبللل 14يعلاد ضلبطه اللى )

الحكم ألي سبب ليس متعلق بأي من الفريقين, وكان في تقدير الحكم 

ان المنافسين قد وقعوا في موقع ضرر, فيجب استمرار جهاز سلاعة 

 توقفها. التصويب بعد الوقت من لحظة

ثانيلة ,عنلدما 24يجب اعادة ضلبط جهلاز سلاعة التصلويب اللى  2-2 29- 

يللتم مللنح رميللة ادخللال الللى الفريللق المنللافس بعللد ايقللاف المبللارات مللن قبللل 

 الحكام لخطأ او مخالفة ارتكبت من قبل الفريق المسيطر على الكرة .

 

بط بعلد لملس الكلرة لحلقلة سللة الفريلق المنلافس ,يجلب إعلادة ضل3 -2 29-

 ساعة التصويب الى :

 24.ثانية اذا تم السيطرة على الكرة من قبل الفريق المنافس أو 

 14 ثانية اذا تم السيطرة عللى الكلرة ملن قبلل نفلس الفريلق اللذي كلان

 مسيطراً على الكرة قبل ان تلمس الكرة الحلق.

اذا انطلقت اشارة ساعة التصويب بالخطأ بينما كان احد الفريقين  2-4 29-

راً على الكرة او لم يكن اي منهما مسيطراً عللى الكلرة يلتم التغاضلي مسيط

 عن اإلشارة ويجب ان تستمر المبارات .

وعلى كل حال ,اذا كان بتقدير الحكم ان ضرراً لحق بالفريق الحائز على 

الكرة ,فيجب على الحكم ان يوقف المبارات فوراً, ويجب تصحيح الخطأ 



حيازة الكرة للفريق الذي كان مسيطراً  على جهاز ساعة التصويب وإعادة

 على الكرة مسبقاً 

 المحاضرة التاسعة

 بسم هللا الرحمذ الرحيم

 ملخص االخطاء الشخصية

 الشخصي أالخط -اوال 

 p  رمزه 

  ويستبعد  (5) منه  نصيب الالعب
 , المسك, االعاقة(.خطأ على المهاجم يحدث عن طريق االحتكاك مثل) الدفع, 

 -:التصويبقاعدة 

 شخصي.  أخط اذا كان الالعب في وضع التصويب وحدث ضده

ة و ثالثلةالمحرمهل ةيعطى راميتين اذا كانت من داخل المنطق -:ةاذا لم تدخل الكر. 1
 رميات اذا كانت من خارجها

 ةواحدة رميه حر ه+اعطاءةصاباال ةتحسب قيم -:اما اذا دخلت. 2
 الخطا الشخصي ضد الفريق

الشخصي ليس ملن  أبعدها كل خط ةاخطاء شخصي 4الواحده  ةالفتر لكل فريق خالل
 .رميتين حرتينى  ضد الفريق جراء تصويب يعط

 مثال :

خطلا شخصلي يكلون هلو األول عليله واالول عللى الفريلق  2A. اذا ارتكب الالعلب 
شخصي ايضا سيكون  A4في هذه الفترة ) الربع(, ثم استأنف اللعب وارتكب زميله 

هو االول على الالعب والثاني على الفريق وهكذا . وعند انتهلاء الفتلرة الربلع االول 
اخطاء الفريلق تشلطب أي يلتم مسلحها ويبلدا ملن جديلد حسلاب اخطلاء للفريلق خلالل 
الربللع الثللاني اي بمللا معنللاه لكللل فريللق اربللع اخطللأ خللالل كللل ربللع مللن المبللاراة اي 

 طللاء , والربللع الثللاني اربعللة وكللذلك الربللع الثالللث والرابللع ( )الربللع االول اربعللة اخ
يتحول بعدها جزاء الخطأ من رمية ادخال الى رميتين حلرتين للفريلق المنلافس بينملا 

 اخطاء الالعبين تستكمل الى نهاية المباراة

 

(P-P1-P2-P3) 
ضلده   للرموز تمثل عدد الرميلات الممنوحله لالعلب اللذي أرتكلب ةاالرقام المصاحب

                                                                                                                                                                                                                                      الخطاء.



 

 

 
 الفني أالخطثانيا. 

 T1رمزه 

 هو خطاء سوء سلوك

 ويطرد( 2)نصيب الالعب منه 

 فقط ةواحد ةحرة جزاءه رمي

 حاالته

 االعتراض على قرارات الحكم.  .1
 التعلق بالحلق بافراط. .2
 القيام بفعل يسيئ للسلوك. .3
 داخل الملعب. ةاذا خلع الالعب قميص .4
تصلويب او  ةقام الالعب المدافع بالصراخ بوجه الالعب الذي هو في حال اذا .5

 وضع يده امام عينيه.



 

 

 

 
  المتعمد  أالخط
 u2رمزه 

 .ةميتين حرتين+ حيازه للكرر -جزاءه :
 ويطرد (2)نصيب الالعب منه 

 حاالته

 متعمده. ةكل ضرب او سحب او مسك او اعاق 

 .كل لعب ليس على الكرة هو متعمد 

 2فني لالعب يطرد. أخط 

 2 متعمد لالعب يطرد. أخط 

 1 متعمد لالعب يطرد. أخط 1فني+  أخط 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ةخطا عدم االهلي

 D2رمزه

 ( فقط ويطرد الالعب.1نصيب الالعب منه ) 

 ةجزاءه: رميتين حرتين+حيازه للكر
 حاالته

 العراك (1
 فني أخط 2 (2
 متعمد أخط 2 (3
 البصق بوجه الالعب (4
 يؤدي الى خطر على حياه الالعبكل لعب بعنف  (5
 



 
 

 
 

 االستبعاد(-ما الفرق بين )الطرد

 االحتياط ةيحق لالعب الجلوس على مصطب-االستبعاد:

يخرج الالعب الى المنازع وال يحق له الجلوس مع الالعبين االحتياط او -الطرد:

 الجمهور.

 الماحضرة العاشرة

 ملخص المخالفات

 هو مسك الكره والجري بها بدون عمليه الطبطبه.اوال: مخالفه المشي/
 

 



 

بعد اجراء عمليه الطبطبه ومسك الكره يحق لالعب اما  ثانيه: مخالفه دبل درابيل
 ان يصوب او يعطي مناوله الى الزميل وال يحق له معاوده الطبطبه مجددا.

 

 
 

قتة األمامية /اليسمح للفريق المسيطر على كرة حية في منط ثالثاً:مخالفة االرجاع

 التسبب في عودة الكرة الى منطقته الخلفية بطريقة غير مشروعة .

 

 
 



ال يحق لالعب المهاجم التواجد داخل المنطقه المحرمه للفريق  مخالفه ثالث ثواذ
 المنافس بكرة أو بدون كرة الكثر من ثالث ثوان بشرط االستفاده من موقعه .

 

 
 

 

 

ال يحق لالعب المهاجم الحائز على الكره االحتفاظ بالكره  مخالفه خمس ثواني
 الكثر من خمس ثوان عند الحاالت التاليه:

 رميه االدخال-

 الرميه الحره-

  االطباق-
:هويكون الالعب الممسك لكره حيه داخل الملعب مطبقا عليه عندما يكون  االطباق

 متر. 1منافسه في وضع دفاعي فعال و بمسافه ال تزيد عن 
 



 
 

يجب على الفريق المهاجم نقل الكره من ساحه الخلفيه الى  مخالفه ثماذ ثواذ
 الساحه االماميه خالل مده اقصاها ثمانيه.

 
 

يحق للفريق المهاجم الحائز على الكره انهاء هجمته خالل مده  ثانية 24مخالفه 
 ثانيه. 24اقصاها 

لفريق الخصم ولمست الكره مالحظه اذا قام الفريق المهاجم بالتصويب على سله ا
ثاني  14ثانيه يتم انزال الوقت الى  24الحلق دون ان تتدخل قبل انتهاء مده ال 

  مهما كان زمان الهجمه.
 



 
 

 مالحظة  ان جزاء جميع المخالفات هو نقل الحيازة للفريق المنافس فقط
 تسلسل االجراء ضد المخالفة هو :

 صافرة واليد مفتوحة ومرفوعة لألعلى  -1
 نوع المخالفة  -2
 اتجاه اللعب -3

 

 

 

 


