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 :سابقه تاریخی بسکتبال 

 

ازی دو تیم سوار مینامند . در این ب پاتونوعی بازی سنتی و قدیمی در میان گله دار ها متداول است که آن را  ،در کشور آرژانتین 

در میدانی وسیع به تاخت و تاز می پردازند و هر تیم کوشش می کند توپی را که شش حلقه مانند دستگیره بر بدنه آن  ،بر اسب 

 به آن سوی میدان برسانند و از سبدی که در انتهای میدان بر روی ستونی ،دی هست با پرتاب کردن و پاس دادن به یاران خو

 .نصب شده عبور دهند 

در  وک تا پوکپاما شباهت بازی پوک تا پوک با ورزش بسکتبال بیش از این است .  ،این بازی تا حدی شبیه به بسکتبال است 

این بازی را که  (در ناحیه مکزیک کنونی  )ویژه اقوام مایا و تولتک میان اقوام متمدن آمریکای جنوبی و مرکزی رواج داشت ، به 

 .با عالقه و هیجان زیادی برگزار می کردند  ،با توپ و حلقه ای ثابت در میدانی وسیع انجام می شد 

 

 تولد ورزش بسکتبال :

 

 .یک دکتر کانادایی که به ایاالت متحده آمریکا مهاجرت کرد و تابعیت آن کشور را گرفت  جیمز نای اسمیت

یعنی زمانی که دکتر نای اسمیت در دانشگاه ورزشی اسپرینگ فیلد واقع در ایالت ماساچوست آمریکا درس می  1981در سال 

تا آمادگی  ،نند در فصل زمستان در سالن به آن بپردازند که دانشجویان بتوا ،رئیس دانشگاه از او خواست ورزشی ابداع کند  ،داد 

 .ظ کنند هاکی و بیس بال در فصل بهار و تابستان حف ،فوتبال : جسمانی خود را برای پرداختن به مسابقات میدانی مثل 

 :ه باشد تدریافت که ورزش جدید باید ویژگی های زیر را داش، دکتر نای اسمیت پس از بررسی رشته های ورزشی موجود 
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 .اصل رقابت در آن رعایت شود .  1    .گروهی و تیمی باشد .  2      .توپ در آن نقش داشته باشد .  1

 .هیچ خشونت و برخورد بدنی ای در آن نباشد .  0.          بر مهارت استوار باشد .  1

د حریف کرد که در آن هر تیم باید سعی می کرد توپ را در سبدکتر نا اسمیت سبدی را در بالکن سالن آویزان کرد و ورزشی را ابداع 

قع تا به حال ارتفاع این بالکن سه متر و پنج سانتی متر بود و از همان مو، بیندازد و از اینکه توپ وارد سبد خودی شود جلوگیری کنند 

 .ارتفاع سبد همان مقدار باقی مانده است 

 

 بسکتبالاین ورزش را  ،با توجه به اینکه در زبان انگلیسی سبد را بسکت و توپ را بال می گویند فرانک ماهان بعدها شخصی به نام 

 .نامید 

اولیه بسکتبال چنین  بعضی مقررات، مقررات دقیقی برای آن بوجود آورد  ،دکتر نای اسمیت برای اینکه بازی بسکتبال خشن نشود 

 :بود 

 . یکدیگر بربایندبازیکنان حق نداشتند توپ را از .  1

 .بازیکن مالک توپ نباید با توپ راه برود .  2

 .تنها بازیکنان بدون توپ می توانستند به هر طرف بدوند .  1

 .بازیکن دارای توپ باید توپ را به یارهای خود پاس دهد و توپ را به آنها برساند .  1

 :قوانین و مقررات بازی بسکتبال 

یک بار  ر چهار سالهکاهش خشونت و افزایش جذابیت و هیجان بازی  ،اساس افزایش سرعت بازی  قوانین و مقررات بسکتبال بر

 مورد بررسی قرار می گیرد و تغییراتی در آن ایجاد خواهد شد 
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آنها عبور دادن توپ  هر تیم شامل پنج بازیکن است و هدف، بازی بسکتبال با دو تیم انجام می شود  تعریف بازی بسکتبال :

 .از حلقه حریف و ممانعت از گل زدن تیم مقابل است 

 اده قرار داد شوت یا غلتاندن مورد استف ،دریبل ، توپ را می توان با رعایت مقررات در هر مسیر از زمین بازی به صورت پاس  

 

ه نه نفر کاهش بعد از مدتی تعداد بازیکنان هر تیم ب، هنگام ابداع ورزش بسکتبال هر تیم دارای یازده نفر بازیکن بود  :نکته 

 .یافت و بعد از آن تعداد بازیکنان هر تیم هفت نفر شد و حاال تعداد بازیکنان هر تیم پنج نفر می باشد

 

 

 :زمین و اندازه ها 

 

 (  متر 2حداقل  )حفظ فاصله موانع از زمین الزامی است ، زمین بازی باید به شکل مستطیل و سطح آن از جنس سخت باشد . 1

 ( .نیز استفاده کرد  11×26میتوان از زمین )  متر باشد10متر در 21زمین باید  رسمیبرای مسابقات .  2

 . متر باشد 7حد اقل ارتفاع سقف سالن باید .  1

 .پهنای خطوط زمین بسکتبال باید پنج سانتی متر و به رنگ سفید باشد .  1
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 خطوط و اندازه های زمین بسکتبال                         

 

 تجهیزات و وسایل ورزش بسکتبال :
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 :تجهیزات و وسایل ورزشی بسکتبال 

 

 تخته و حلقه     .  1

 توپ بسکتبال.  2 

 

 :اندازه های تخته و حلقه 

 سانتی متر 810 × 810 :طول و عرض تخته  

 سانتی متر 59×  95 :طول و عرض مستطیل وسط تخته 

 سانتی متر 10 : فاصله تخته تا حلقه

 .طوری که دو توپ با سایز هفت را بتوان هم زمان با کمی فشار وارد حلقه کرد  - سانتی متر 10 :قطر حلقه 

 سانتی متر 15 – 10: ارتفاع تور 

 سانتی متر 150 : ارتفاع حلقه

 سانتی متر 265 :مینی بسکتبال  حلقهارتفاع 

 

 :جنس اندازه و وزن توپ بسکتبال 

حدود (  7سایز  ) الستیک یا مواد مصنوعی است محیط توپ ،به رنگ نارنجی و جنس آن از چرم  ،توپ این بازی کروی شکل 

 .گرم است   655 - 605سانتی متر است و وزن آن  71
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 :بازیکنان ، مربیان و ذخیره های تیم 

نفر بازیکن برای بازی چهار تا ده دقیقه است . هرتیم دارای یک مربی و درصورت تمایل یک کمک مربی  12هر تیم شامل 

 .است 

ن نامیده می در شروع پنج نفر بازی را آغاز می کنند که بازیک. هر تیم دارای یک کاپیتان است که جزء بازیکنان به حساب می آید 

 .شوند و سایر بازیکنان ذخیره نامیده می شود 

نفر باقی  2یعنی آنقدر بازیکنان اخراج شوند که ) نفر ادامه پیدا کند  2نفر شروع شود و می تواند با  0بازی بسکتبال حتما باید با 

 (بماند 

بازی نمی تواند ادامه پیدا کند چون در شرایطی که توپ باید از بیرون پاس داده شود کسی ، نفر شود  2اگر تعداد بازیکنان زیر 

 . در این شرایط برای تیم یک نفره باخت فنی غفلت ثبت می شود  ،ه این کار را انجام دهد نیست ک

در صورت باخت فنی غفلت اگر امتیاز تیم مورد نظر عقب باشد همان امتیاز ثبت می شود اما اگر جلو باشد باخت دو بر صفر برای 

 .این تیم ثبت می شود 

 :مقررات زمان 

 ( time out) وقت استراحت .  1        ( over time)وقت اضافه .  2وقت بازی              . 1

 :وقت بازی 

 .این بازی در زمان چهار کوارتر ده دقیقه مفید انجام می شود 

 .یعنی در صورتی که توپ در جریان بازی نباشد زمان متوقف می شود : مفید 

دقیقه استراحت و  10رتر های سوم و چهارم را نیمه دوم می نامند بین نیمه اول و دوم کوارتر اول و دوم را نیمه اول و کوا

 .دقیقه استراحت وجود دارد  2بین باقی کوارتر ها و وقت های اضافه 
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 .دقیقه قبل از مسابقه آغاز خواهد شد  11زمان رسمی هر بازی از : نکته 

 

 : ( over time )وقت اضافه 

برای  ،اگر در یک مسابقه دو تیم در وقت قانونی چهار ده دقیقه امتیاز مساوی کسب کردند  ،بازی بسکتبال نتیجه مساوی ندارد 

مشخص شدن نتیجه بازی وقت اضفه داده می شود اگر همچنان در وقت اضافه اول دو تیم مساوی شدند وقت اضافه بعدی اعمال 

 .می شود 

 . شود تا نهایتا یک تیم در یکی از این وقت های اضافه امتیاز باال تری کسب کند و برنده بازی شودآنقدر وقت اضافه داده می 

 .دقیقه می باشد  2زمان هر تایم اضافه پنج دقیقه و استراحت بین هر تایم اضافه 

 

 

 : ( time out )وقت استراحت 

تایم اوت  در نظر گرفته می شود و برای هر وقت  1، و در نیمه دوم  تایم اوت 2 ،در مسابقات برای هر تیم در نیمه اول 

 .زمان هر تایم اوت یک دقیقه می باشد ،  اضافه یک تایم اوت منظور می گردد

 .تایم اوت استفاده استفاده نشده در هر نیمه در نیمه دیگر قابل استفاده نخواهد بود : تذکر 

 

 .برنده بازی شناخته خواهد شد ، در پایان وقت قانونی هر تیم که دارای امتیاز باال تری باشد نتیجه بازی : 
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 .با پنج نفر از هر تیم و با انجام جامپ بال در دایره وسط زمین آغاز می شود و در هر نیمه حلقه ها عوض می شود  :شروع بازی 

 

 . در حین بازی از باال وارد سبد شودتوپ موقعی گل محسوب می شود که گل و ارزش آن : 

 .از پشت منطقه سه امتیازی ، سه امتیاز و در داخل این منطقه دو امتیاز خواهد داشت  ،توپ به ثمر رسیده در جریان بازی 

 .توپ به ثمر رسیده از پشت خط پرتاب آزاد یک امتیاز دارد 

 

 نکته :

 شد بت خواهدز آن توپ برای تیم حریف و به اسم کاپیتان تیم حریف ثخود کند امتیا. اگر تیمی به طور تصادفی توپ را وارد حلقه  1

 .. اگر بازیکنی به عمد توپ را وارد سبد خودی کند گل قبول نیست و توپ اوت محسوب می شود  2

 .. توپی که از زیر وارد حلقه شود اوت محسوب می شود  1

 :قوانین و مقررات بسکتبال 

 

:نموداراین قوانین و مقررات بسکتبال به دو قسمت تخلف و خطا تقسیم می شود مانند   
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قوانین و مقررات بسکتبال

تخل   ا خطا  ا

سایر دریبل منطقه ای زمان

 شت  انیه

 ن   انیه

سه  انیه
بیست و 

 هار  انیه

 ربه  ا

دبل رانین 

زدن

گرفتن

 ل دادن

سد  ردن

شار   ردن

اوتزدن با آرن  نیمه

محاج 

مداف 

 

 

 .تخلف یعنی تخطی از قانون و جریمه آن فقط از دست دادن مالکیت توپ است  :تخلف 

خطا تخطی از قانون است که در اثر برخورد شخصی با حریف و یا با اجرای یک حرکت غیر ورزشی به وجود می  :خطا 

آزاد برای  در شرایطی پرتاب ،ثبت اسم خطا کننده در برگه منشی  ،آید و جریمه آن ازدست دادن مالکیت توپ 

 .تیم حریف 

کن مورد نظر ر برگ منشیگری یک خطای شخصی برای بازیبازیکنی که مرتکب خطا می شود منشی د :خطا های انفرادی 

نج خطا انجام دهد پ (چهار زمان ده دقیقه ای و تایم های اضافه  )ثبت می کند اگر این بازیکن در کل طول مسابقه 

 .از بازی اخراج خواهد شد و بازیکن دیگری باید جایگزین آن شود 
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 .هر بازیکن که مرتکب خطا می شود منشی عالوه بر ثبت خطای انفرادی بازیکن یک خطای تیمی نیز ثبت می کند  :خطا های تیمی 

دو پرتاب آزاد  به تیم مقابل،  هر تیم در هر تایم چهار خطا می تواند انجام دهد اگر تیمی در هر جای زمین مرتکب پنجمین خطا شد

 ،داده می شود 

 .جم را انجام داده است خود مالک توپ بوده باشد مگر اینکه تیمی که خطای پن

 نکته :
 

خطاهای تیمی پس از هر کواتر صفر می شود اما خطاهای انفرادی صفر نمی شوند و در کوارتر بعدی از ادامه شمارش 
 خواهد شد .

 
 وند .نمی شاگر بازی به وقت های اضافه کشیده شود خطاهای تیمی که در کوارتر چهارم شمرده شده اند ، صفر 

 

 :تخلفات 

 :به چهار قسمت تقسیم می شوند که عبارتند از 

 بیست و چهار ثانیه.  1هشت ثانیه    .  1پنج ثانیه    .  2سه ثانیه    . 1: تخلفات زمان :  الف

 :این نوع تخلفات در محدوده مشخصی از زمین انجام خواهند شد که شامل : تخلفات منطقه ای :   ب

.  1(   توی نیمه زمین حمله  )نیمه  . 1(   توی نیمه زمین دفاعی خود  )هشت ثانیه  . 2(   توی مستطیل  )سه ثانیه .  1

 (توی محدوده زمین بسکتبال ) اوت 

روز تخلف های تخطی از این قوانین موجب ب ،باید قوانینی را رعایت کنند ( صاحب توپ  )فرد همراه با توپ  :تخلفات دریبل :  ج

 .رانینگ   خواهد شد .  2دبل    .  1:  

 تخلف ضربه با پا به توپ.  1: سایر تخلفات :  د
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 :تشریح تخلفات زمان 

 

 :سه ثانیه 

 .این قانون مانند آفساید در فوتبال می باشد 

بل از این قانون افراد ق ،این قانون به منظور دور کردن افراد قد بلند تیم حمله کننده از زیر سبد حمله ایجاد شده است 

قد بلند تیم حمله زیر سبد حمله می ایستادند و توپ را دریافت می کردند و بدون هیچ زحمت و هیجانی توپ را وارد 

برای دور کردن افراد قد بلند از زیر سبد حمله و افزایش هیجان و تحرک در بازی قانونی ایجاد  ،سبد حریف می کردند 

با تغییر ذوزنقه به  ،یم مهاجم نمی توانستند بیش از سه ثانیه توی ذوزنقه تیم مقابل بمانند شد که در آن بازیکنان ت

 .مسطتیل این قانون بر روی مستطیل همچنان اعمال می شود 

  (زمین حمله  )وارد زمین تیم مقابل شود  (تیم صاحب توپ ) سه ثانیه از زمانی شمرده می شود که تیم حمله 

بازیکن مهاجم حتی اگر خارج از مستطیل باشد و فقط پایش بر روی خطوط مستطیل باشد سه ثانیه همچنان شمرده می 

 .شود 

ا منظور شوت به هنگامی که توپ ب ،بازیکن همراه با توپ تا پنج ثانیه هم می تواند توی مستطیل حریف بماند 

شمارش  اجم دوباره صاحب توپ شود سه ثانیه از اولسمت سبد پرتاب شود سه ثانیه صفر می شود و اگر تیم مه

 .می شود 

 :پنج ثانیه 

بازیکن صاحب توپ پنج ثانیه وقت دارد تکلیف توپ را مشخص کند یعنی یا پاس دهد یا شوت بزند یا خود شروع به 

 .انجام دریبل کند 

 .این قانون هنگام پرتاب اوت و پرتاب های آزاد نیز اعمال می شود 
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 :هشت ثانیه و بیست و چهار ثانیه 

ده است به منظور این قانون اول سی ثانیه بو ،تیم صاحب توپ فقط بیست و چهار ثانیه وقت دارد که توپ را وارد سبد حریف کند 

 .تحرک و هیجان بازی سی ثانیه به بیست و چهار ثانیه کاهش یافته است  ،افزایش سرعت 

 ( .زمین حمله  )وارد زمین حریف کند  (زمین دفاعی ) از این بیست و چهار ثانیه تیم هشت ثانیه وقت دارد توپ را از زمین خود 

 .اگر در این مدت موفق به انجام این کار نشود داور سوت می زند و تخلف هشت ثانیه را اعالم می کند 

وپ را وارد د زمین حریف کنند باقی زمان تا بیست و چهار ثانیه را وقت دارند تا تاگر بازیکنان توپ را توانستند زیر هشت ثانیه وار

 .سبد حریف کنند 

مثال اگر توپ تا چهار ثانیه وارد زمین حمله شود تیم هنوز بیست ثانیه دگر وقت دارد که نتیجه حمله خود را مشخص کند اگر در این 

 .ه می کند و بیست وچهار ثانیه بوق می زند و داور اعالم تخلف بیست و چهار ثانیمدت نتوانستند توپ را وارد سبد حریف کنند تابل

 

ل شمارش خواهد بیست و چهار ثانیه از او اگر تیم مدافع قبل از اینکه تیم مهاجم از زمین خود خارج شود مرتکب خطا یا تخلف شوند

 .شد 

 ر مرتکب تخلف شود زمان بیست و چهار ثانیه از ادامه شمارش میتیم مدافع اگ  اما اگر تیم مهاجم وارد زمین حمله شده باشد :

 . شود

زمان باقی  باز هم بیست و چهار ثانیه از ادامه هماناگر تیم مدافع مرتکب خطا شود و زمانی بیش از چهارده ثانیه باقی مانده باشد 

 .مانده شمارش می شود 

 هارده ثانیه بر می گردانند زمان را به چ ،هشت ثانیه  مثال ثانیه باقی مانده باشد اگر تیم مدافع مرتکب خطا شود و زمانی کمتر از چهارده
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 تشریح تخلفات منطقه ای :

 (در مورد سه ثانیه و هشت ثانیه قبال توضیح داده شد  )

  : اوت

اگر بازیکنی همراه با توپ از زمین بسکتبال خارج شود خطوط اوت را خود یا توپ لمس کند یا با شیئی که خارج از 

تماس پیدا کند آن توپ اوت محسوب می شود و جریمه آن تعویض  (خود یا توپ  )زمین محسوب می شود 

ن با زمین بازی یا با وری که بازیکمالکیت است که از پشت نزدیک ترین خطوط  طولی یا عرضی زمین بسکتبال ط

 . خطوط در تماس نباشد باید توپ را با پاس دادن وارد جریان بازی کند

در این بازی  ،توی زمین بسکتبال خطوط جزء زمین نیستند پس در صورت تماس با آنها اوت محسوب می شود 

فضا اوت نیست پس توپی که از داخل زمین وارد فضای خارج از زمین شود تا زمانی که به زمین اوت یا به شیئی 

 .که اوت محسوب می شود بر خورد نکند اوت نیست 

 داور یا بازیکنی که خارج از زمین باشند اوت محسوب می شوند پس اگر توپ یا بازیکن صاحب توپ به داور که روی

 .خط اوت ایستاده یا خارج از زمین ایستاده بر خورد کنند توپ اوت محسوب می شود 

 !اوت محسوب می شود  نیززمین بسکتبال است بیرون شیئی که 

پشت تخته و میله های دستگاه سبد که در پشت تخته قرار دارند با اینکه درون زمین هستند اما اوت محسوب می 

 .شوند همچنین دستگاه نمایش بیست و چهار ثانیه در باالی تخته  نیز اوت محسوب می شود 
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 : تخلف نیمه

تیم مهاجم زمانی که زمین دفاعی خود را ترک کردند و وارد زمین حمله شدند دیگر نمی توانند توپ را به زمین دفاعی خود بر گردانند 

 .چه با دریبل چه با پاس 

ت نیمه صور در غیر این صورت تخلف ،که توسط بازیکنان حریف صورت گیرد  ،در صورتی توپ اجازه دارد به زمین دفاعی بر گردد 

 .نزدیک به خط وسط زمین و در سمت زمین حمله باید توپ را با پاس وارد جریان بازی کند  ،گرفته و تیم مقابل از خارج از زمین 

اگر بازیکن همراه با توپ بعد از ترک زمین دفاعی برگردد و خط وسط زمین را چه خودش چه با توپ لمس کند تخلف نیمه انجام 

 .داده است 

ان تخلف نیمه را گرفت که بازیکن همراه با توپ وارد زمین حریف شود اگر بازیکن از خط نیمه رد شود اما توپ در صورتی می تو

شد بازیکن روی خط نیمه زمین با یاتوی زمین خودی باشد یا توپ رد شود و هنوز هر دو پا یا یک پای بازیکن توی زمین خودی 

 .در شرایط ذکر شده هشت ثانیه نیز شمرده می شود ،  انجام نداده استهمچنان می تواند به زمین خودی برگردد و تخلفی 

 

 :تشریح تخلفات دریبل 

 

بازیکن صاحب توپ در صورتی می تواند توی زمین حرکت کند که توپ را به طور متوالی و پشت سر هم به زمین  :تعریف دریبل 

 .بزند به این مهارت مهارت دریبل می گویند 

 .بازیکنان بدون توپ می توانند آزادانه بدون نیاز به انجام مهارتی خاص توی زمین بسکتبال حرکت کنند 

پا های  می توان گفت توپ مانند زنجیری است که یکی از، بازیکن صاحب توپ می تواند فقط یک پای خود را از زمین جدا کند 

 . زنجیر بازیکن باید توپ را به زمین بزند تا بتواند حرکت کند بازیکن را به زمین وصل کرده است و برای رهایی از این
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 :رانینگ 

 . اگر بازیکن صاحب توپ بدون اینکه توپ را به زمین بزند شروع به حرکت کردن کند تخلف رانینگ را انجام داده است

ن مالک توپ بپرد وهمراه با اگر بازیک ،پس بازیکن باید قبل از اینکه حرکت کند یا پای ثابتش از زمین جدا شود دریبل خود را آغاز کند 

 .د یا شوت بزند یا توپ را رها کن ،پس باید قبل از فرود توپ را یا پاس دهد  ،توپ فرود بیاید رانینگ انجام داده است 

ن توپ را دریافت کند و قبل از شروع دریبل خود سه گام برود در این شرایط نیز بازیک( بدون حرکت ) یستاده اگر بازیکن در حالت ا

 . مرتکب تخلف رانینگ شده است

 . اگر بازیکن در حین انجام پیوت هایی متوالی پای ثابت خود را جا به جا کند در این شرایط رانینگ انجام داده است

 .رانینگ انجام داده است ( به جای دریبل زدن  )زمین بغلتاند و با آن حرکت کند اگر بازیکن توپ را روی 

 

 :دبل 

هر بازیکن پس از هر بار دریافت توپ تنها یک بار اجازه دارد دریبل انجام دهد یعنی هنگامی که توپ را دریافت میکند میتواند دریبل 

 .خود را آغاز کند اما اگر دریبل خود را قطع کرد برای بار دوم نمی تواند دریبل بزند 

 .در این شرایط بازیکن باید یا پاس دهد یا شوت بزند 

توپ را (  روع دریبلغیر از برای ش )اگر بازیکنی  ،بازیکنی بعد از قطع دریبل خود دوباره دریبل بزند تخلف دبل انجام داده است  اگر

 .دودست زمین بزند دبل انجام داده است 

 . اگر بازیکن در حین انجام دریبل توپ به بدنش گیر کند دبل انجام داده است

اگر بازیکن در حین دریبل توپ را چه با یک دست بگیرد چه با دودست یا با یک دست و بدن توپ را بگیرد و دوباره دریبل کند دبل 

 .انجام داده است 
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 : تخلف ضربه با پا

برای کسب توپ یا  ،ضربه غیر عمد با پا تخلف محسوب نمی شود در صورتی ضربه با پا تخلف محسوب می شود که از عمد باشد 

 .برای تغییر مسیر توپ 

 

 :خطا ها 

 

 :خطای شخصی 

 .او را هل دهد یا با حرکات خشن مانع پیشروی بازیکن مهاجم گردد  ،خطای بازیکنی که با بازیکن حریف بر خورد کرده 

 

 اگر خطای شخصی روی بازیکن در حال شوت انجام شود :

 

 .پرتاب آزاد به تیم مهاجم تعلق می گیرد  2: اگر در ناحیه دو امتیازی باشد و توپ گل نشود .  1

 .پرتاب آزاد به تیم مهاجم تعلق می گیرد  1: اگر در ناحیه سه امتیازی باشد و توپ گل نشود .  2

و یک  (امتیاز  1یا  2 )ن ثبت می شود   گل قبول خواهد بود امتیاز آ :اگر در ناحیه دو یا سه امتیازی باشد و توپ گل شود .  1

 .پرتاب نیز به تیم مهاجم تعلق می گیرد 

اگر روی بازیکنی که در حین انجام سه گام است خطا شود و بازیکن در آخرین لحظات توپ را به یار خود پاس دهد در این شرایط  . 1

 .جریمه خطا دو پرتاب یا سه پرتاب نخواهد بود 
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 ( :دیسکالیفه  )خطای اخراج 

 .هر گونه خطایی که خارج از روحیه ورزشکاری صورت گیرد منجر به ثبت خطا واخراج بازیکن خطا کار می شود 

 .در شرایطی که دو پرتاب داشته باشد دو پرتاب اعمال خواهد شد 

که اعمال بازیکن  دیا شرایطی که داور تشخیص ده،  انجام دو خطای غیر ورزشی نیز موجب دیسکالیفه بازیکن می شود

در راستای بازی نیست یعنی به طور مثال بازیکنی که از پشت روی مهاجم تک به تک با حلقه خطا می کند هدفش 

 .دفاع کردن نیست هدفش خطا کردن است و این کار خارج از اصول بازی است و بازیکن باید اخراج شود 

 

 :خطای غیر ورزشی 

 .به طور عمد روی بازیکن با توپ یا بدون توپ صورت گیردخطای شخصی که بنا به قضاوت داور 

دو پرتاب آزاد به عالوه مالکیت توپ برای بازیکنی که در حال شوت نبوده و دو یا سه پرتاب آزاد به عالوه  :جریمه 

 .مالکیت توپ برای بازیکن در حال شوت با توجه به مکانی که در آن در حال پرتاب توپ بوده است 

برای شروع مجدد بازی توپ از بیرون خط طولی زمین نزدیک به میانه زمین و در  ،م آخرین پرتاب پس از انجا

  .زمین حمله در اختیار تیم پرتاب کننده قرار می گیرد 

این پرتاب های آزاد ریباند ندارند به همین دلیل تمام بازیکنان غیر از پرتاب کننده باید پشت قوس سه امتیازی 

 .قرار بگیرند 
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 ( :تکنیکال فول  )خطای فنی 

 .د مربیان و ذخیره ها یا همراهان تیم صورت گیر ،خطایی است که بدون برخورد به وجود می آید و می تواند توسط بازیکنان 

 .است ... درگیری های لفظی و  ،اعتراض به داور  :شامل حرکاتی چون 

پیتان تیم معرفی می فرد پرتاب کننده توسط کا ،مربی یا ذخیره ها و دو پرتاب آزاد برای تیم مقابل  ، ثبت خطا برای بازیکن :جریمه 

 . شود

 .مالکیت توپ نیز به تیم پرتاب کننده داده خواهد شد 

 

 :خطای طرفین 

خطا می  زمان مرتکبخطایی است که به طور هم زمان دو بازیکن بر روی هم انجام می دهند یا یک بازیکن از هرتیم به طور هم 

 .شوند 

 .ثبت خطای شخصی برای هر یک از بازیکنان و تیمی که هنگام وقوع خطا مالک توپ بوده همچنان مالک توپ خواهد بود  :جریمه 

 .اگر هیچ کدام از تیم ها مالک توپ نبوده باشند داور اعالم جامپ بال می کند 

 

 ( :شارژ کردن  )خطای مهاجم در حین حمله 

 .از انواع خطای شخصی است که بازیکن مهاجم بر روی مدافع مستقیم خود مرتکب می شود 

 ثبت خطای بازیکن خاطی و تعویض مالکیت :جریمه 

 .اگر در حین پرتاب مرتکب خطا شود و توپ بازیکن خاطی گل شود امتیاز توپ ثبت خواهد شد 
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  :پنج خطای بازیکن 

در کل زمان بازی بسکتبال هر بازیکن پس از انجام پنج خطا باید زمین بازی را ترک کند وبازیکن دیگری جایگزین او شود مربی برای 

 .ثانیه وقت دارد  15انجام این کار 

 

  :خطای تیمی 

س از آن با دو ا های شخصی پدر این شرایط تمام خط ،وقتی تیمی در یک کوارتر ده دقیقه ای چهار خطای فنی یا شخصی انجام دهد 

 .پرتاب آزاد جریمه خواهد شد 

 .در شرایطی که خطا جریمه سنگین تری داشته باشد ضد جریمه سنگین تر اعمال خواهد شد 

 

 :پرتاب آزاد 

 .پرتاب آزاد فرصتی است که به بازیکن برای کسب یک امتیاز از پشت خط پرتاب آزاد داده می شود

 .وی پنج ثانیه وقت دارد تا شوت را انجام دهد  ،از زمانی که توپ توسط داور در اختیار پرتاب کننده قرار می گیرد 

 .تا زمانی که توپ از دست پرتاب کننده رها نشده است هیچ بازیکنی اجازه ورود به مستطیل را ندارند 

 پرتاب گل شده برای او ثبت نخواهد شد .امتیازی از ، اگر هر گونه تخلفی از پرتاب کننده صورت گیرد 

 

 

 اگر هرگونه تخلفی از بازیکنان اطراف داالن پرتاب ) مهاجمان و مدافعان ( صورت گیرد :
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 : مدافعان 

 .اگر توپ گل شود از تخلف صرف نظر می شود اگر توپ گل نشود پرتاب تکرار باید شود 

 

 :مهاجمان 

 .اگر توپ گل شود از تخلف صرف نظر می شود اگر توپ گل نشود توپ  در اختیار تیم مقابل قرار خواهد گرفت 
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)            که موفق خواهم شد من هرگز نمی توانم تالش نکنم چون می دانم  

 مایکل جردن (

          

 نیما سلیمی –محمد عرب شیبانی 

 

                      Nimasalimi1990@gmail.com                   Mshey80@gmail.com   

mailto:Nimasalimi1990@gmail.com
mailto:Nimasalimi1990@gmail.com
mailto:Mshey80@gmail.com
mailto:Mshey80@gmail.com
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ها و اهداف فراموش شده ورزشارزش  

  

جوانمردی، همکاری با دیگران، اصول زندگی اجتماعی، قانون پذیریورزش بهانه ای برای آموختن ادب، اخالق،   

 .پیش گیری و درمان بیماری های روانی و جسمانی وکسب سالمت و شادابی جسمانی است

 : اهداف فراموش شده ورزش

ورزش یک راه کسب درآمد نیست، ورزش پله کسب معروفیت نیست، ورزش یک اهرم سیاسی نیست، ورزش دوز 

ای کسب قهرمانی نیستو کلک بر . 

قبهانه ای برای آموختن ادب و اخالورزش  .1  

 پیدا کردن دوست در محیطی مناسب و امن .2

 ایجاد صلح و دوستی اقوام و ملل گوناگون است .3

  

 نیما سلیمی

اسپانیا 4102به امید موفقیت تیم ملی بسکتبال ایران در جام جهانی   

 


