قوانين لعبة الـ 3×3
الملعب والكرة
قائمة بأسماء الفرق

الحكم (الحكام)
الميقاتي /المسجل
الوقت المستقطع
الحيازة األولى (البدائية)

تسجيل النقاط
مدة المباراة والحد األقصى للنتيجة

الفترة اإلضافية
ساعة التصويبة الميدانية

أرضية الملعب للعبة الـ  : 3×3أرضية مسطحة عادية وبقياس 51م (العرض) × 55م (الطول)
يجب استخدام الكرة الرسمية للعبة الـ  3×3في جميع الفئات
 4العبين
 5 + 3احتياطي
مالحظة :يجب أن تبدأ المباراة بوجود ثالثة ( )3العبين في كل المسابقات الرسمية لالتحاد الدولي
للعبة الـ .3×3
 ،5أو 2
حتى 2
 5لكل فريق و  2وقت مستقطع تلفزيوني إن وجد ،في أول كرة ميتة وبعد  9:16و  3:16كرة ميتة،
 33ثانية
بالقرعة عن طريق العملة المعدنية
مالحظة :الفريق الذي يفوز بالقرعة يقرر إما أن يختار الكرة في بداية المباراة أو يتركها للمنافس لكي
يستفيد من الحصول على حيازتها في البداية المحتملة للوقت اإلضافي.
نقطة  5و نقطتين  2إذا كانت التصويبة الميدانية من خلف القوس
 53 × 5دقائق وقت اللعب
الحد األقصى للنتيجة 25 :نقطة تنطبق فقط على الوقت العادي للمباراة
مالحظة :إذا لم يتم توفير ساعة لتحديد زمن المباراة :فإن مسؤلية تحديد زمن المباراة ونتيجة الخسارة
الغير متوقعة تكون وفقا لتقدير الجهة المنظمة للبطولة ،حيث يوصي اإلتحاد الدولي لكرة السلة بأن
تكون نتيجة المباراة تتماشى مع مدة زمن المباراة وبمعنى [  53دقائق  53 /نقاط ؛  51دقيقة 51 /
نقطة ؛  25دقيقة  25 /نقطة ].
الفريق الذي يسجل أول نقطتين ( )2يفوز بالمباراة.
 52ثانية
مالحظة :إذا كان الملعب غير مجهز بساعة التصويبة الميدانية والفريق الحائز على الكرة يتمادى في
محاولة التسجيل على السلة ،يجب على الحكم تحذير الفريق وذلك باحتساب  1الثواني األخيرة.

الرمية الحرة (الرميات الحرة) بعد الخطأ
في وضع التصويب

رمية حرة 5
رميتين  2حرتين إذا كان الخطأ أرتكب خلف القوس

الحد األعلى ألخطاء الفريق

 9أخطاء للفريق

جزاء ألخطاء على الفريق من  8 ،7و 9

رميتين  2حرتين

جزاء ألخطاء على الفريق من  01وأكثر

رميتين  2حرتين  +حيازة للكرة

الحيازة من بعد اإلصابة الميدانية
الناجحة

تكون الحيازة للفريق المدافع
بالضبط من أسفل الحلقة
يجب المحاورة بالكرة ،أو أن يمرر الكرة إلى العب خلف القوس
ال يجوز للفريق المدافع بالدفاع على الكرة من داخل "مساحة النصف الدائري الالهجومي" من تحت
السلة.
عن طريق (التسليم واإلستالم) التبادل بالكرة من خلف القوس " من الجزء العلوي"
يجب المحاورة بالكرة  /أو يمرر الكرة إلى العب خلف القوس

الحيازة من بعد أن تصبح الكرة ميتة
الحيازة على كرة مرتدة من قبل الفريق

المدافع أو خطف الكرة.
الحيازة من بعد حالة كرة القفز
التبديالت

تكون الحيازة للفريق المدافع
في حاالت الكرة الموقوفة ،ويتم ذلك قبل عملية التبادل (التسليم واإلستالم).
يجب على البديل الدخول إلى الملعب بعد أن يخرج زميلة ألى خارج أرضية اللعب ويجب أن يكون
هناك إتصال جسدي (باللمس) بينه وبين زميله من خلف الحد النهائي للملعب ومن الجهة المقابلة
للسلة.
ال تتطلب أي إجراءات من قبل الحكام الملعب أو إداريو الطاولة لعملية التبديالت بين الالعبين

مالحظات :
 يعتبر الالعب "خلف القوس" عندما ال تكون كلتا قدميه موجودة داخل أو المسا ً للقوس.
 تعتبر القواعد الرسمية للعبة كرة السلة التابعة لالتحاد الدولي لكرة السلة تكون صالحة لجميع حاالت اللعب والتي لم يتم ذكرها على
وجه التحديد في قواعد الـ  3X3من هذه اللعبة.
 يرجى الرجوع إلى اإلصدارات النصية لقواعد لعبة الـ  3X3عند القيام بعملية تصنيف الفرق ،اإلخفاق ،االنسحابات ،إجراءات
االحتجاج ،وعدم أهلية.
نسخة يناير 2351

