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  3×3القوانين الرسمية للعبة كرة السلة 

 5102 يناثلاكانون 
صالحة لجميع حاالت اللعب التي لم تذكر بشكل صريح في قواعد إن قواعد الاتحاد الدولي الرسمية للعبة كرة السلة 

 3×3لعبة كرة السلة 

 :امللعب و الكرة. 0املادة 

( عرض)متر  51 وه 3×3النظامي مللعب كرة السلة  السطح. ذو سلة واحدة 3×3تمارس اللعبة على ملعب لكرة السلة 

يكون لهذا امللعب مساحة لعب نظامية محددة القياسات و تحتوي على خط الرمية الحرة و يجب أن ( طول )متر  55× 

متر و منطقة نصف دائرة الالخطأ هجومي تحت السلة الوحيدة 7 يمكن استخدام  (57،1)متر و خط النقطتين ( 18,5)

 .نصف ملعب كرة السلة الاعتيادي

 (5يمكن استخدام كرة السلة النظامية قياس ) .في جميع الفئات 3×3يجب أن تستخدم الكرة الرسمية لكرة السلة 

في أي مكان و يمكن تكييف تخطيط امللعب بما  3×3على مستوى القواعد يمكن أن تمارس لعبة كرة السلة : مالحظة

 .يتوافق مع مساحة اللعب املتوفرة

 

 :الفرق . 5املادة 

 (العبين على أرض امللعب و العب واحد بديل 3)العبين  4يجب أن يتألف كل فريق من 

 

 :حكام املباراة. 3املادة 

 .حكم ساحة واحد أو حكمين اثنين و ميقاتي و مسجل :حكام املباراة هم

 

 :بداية املباراة. 4املادة 

 بنفس الوقت قبل املباراة.  5. 4
ً
 .يقوم الفريقان باإلحماء معا

يمكن يتم تحديد الفريق الذي يحصل على الحيازة ألاولى للكرة عن طريق القرعة باستخدام القطعة النقدية .  2. 4

 .عة أن يختار بين الاستفادة من حيازة الكرة عند بداية املباراة أو عند بداية الوقت إلاضافي املحتملللفريق الفائز بالقر 

 العبين على أرض امللعب 3يجب أن تبدأ املباراة بوجود .  3. 4

في  إلزاميةليست ) 3×3التحاد الدولي لكرة السلة الرسمية لبطوالت التطبق فقط في  4. 5و  3. 4املواد : مالحظة

البطوالت ألاوملبية و بطوالت العالم لكرة السلة البطوالت الرسمية لالتحاد الدولي لكرة السلة هي  (القواعد بطوالت

بطوالت  3×3و الجوالت العاملية لكرة السلة ( ,5بما فيها تحت ( )الزونات)و بطوالت املناطق ( ,5بما فيها تحت ) 3×3

 (All Stars) 3×3كل النجوم لكرة السلة 
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 :احتساب النقاط. 2املادة 

 (واحدة 5) نقطة تحتسب كل تسديدة ناجحة من داخل القوس . 5. 1

 (نقطتين 2) نقطتين تحتسب كل تسديدة ناجحة من خلف القوس . 2. 1

 (واحدة 5) نقطة تحتسب كل رمية حرة ناجحة . 3. 1

 

 :الفائز في املباراة/ وقت اللعب : 6املادة 

دقائق لوقت اللعب و يتم إيقاف ساعة التوقيت  55فترة واحدة من : يجب أن يكون كما يليوقت اللعب النظامي . 5. 5

تصبح  حاملا)الكرات امليتة و خالل الرميات الحرة و يتم إعادة تشغيل الساعة بعد أن يتم تبادل الكرة  خالل حاالت

 (الكرة في يد الفريق املهاجم

 نقطة  25الفريق الذي يسجل . 2. 5
ً
تطبق أو أكثر يفوز في املباراة إذا حصل ذلك قبل نهاية الوقت ألاصلي للعب و أوال

 .و ليس في الوقت إلاضافي املحتملفقط للعب  النظاميهذه القاعدة في الوقت 

ية و يجب أن يكون هناك فاصل للعب يتم اللعب في فترة إضافاإذا كانت النتيجة هي التعادل عند انتهاء وقت . 3. 5

 في الفترة 
ً
زمني مدته دقيقة واحدة قبل أن تبدأ الفترة إلاضافية و يفوز في املباراة الفريق الذي يسجل نقطتين أوال

 .إلاضافية

مع ثالث العبين جاهزين للعب و إذا لم يحضر الفريق في الوقت املحدد للمباراة االنسحاب بيخسر الفريق املباراة . 4. 5

 (تعني الفوز  W) W – 0أو   W – 0في حالة الانسحاب يتم تسجيل نتيجة املباراة  

إذا غادر امللعب قبل نهاية املباراة أو إذا أصيب جميع العبي الفريق أو خرجوا  باإلخفاقيخسر الفريق املباراة . 1. 5

 بأخطاء عدم ألاهلية و في حالة 
ً
أو تسجيل املباراة  يختار الفريق الفائز بين املحافظة على نتيجته  إلاخفاقجميعا

 . الفريق املنسحب صفر بكل ألاحوالنتيجة كانسحاب بينما يتم تثبيت 

 .الفريق الخاسر باإلخفاق أو باالنسحاب باستخدام أساليب ملتوية يستبعد من البطولة. 5. 5

 

في حال عدم توفر ساعة توقيت املباراة عندئذ تكون حرية التصرف للمنظمين باختيار مدة الوقت الجاري  :مالحظة

 7 يوص ي الاتحاد الدولي باختيار ( نقطة 25مثال )للمباراة و النقاط الالزمة للفوز و إنهاء املباراة 
ً
حدود النقاط تماشيا

 (.دقيقة 25/ نقطة  25دقيقة أو  51 /نقطة  51دقائق أو  55/ نقاط  55)مع مدة املباراة 

 

 :الرميات الحرة/ ألاخطاء الشخصية : 7املادة 

و ال يتم استبعاد الالعبين بسبب ألاخطاء . أخطاء 5يصبح الفريق في حالة جزاء خطأ الفريق بعد ارتكابه . 5.  ،

 .51الشخصية حسب املادة 

رمية حرة واحدة 7 بينما الخطأ الشخص ي في حالة يمنح الخطأ الشخص ي في حالة التسديد من داخل القوس . 2.  ،

 . رميتين حرتينيمنح التسديد من خارج القوس 

 .رمية حرة إضافيةتمنح ألاخطاء الشخصية في حالة التسديد التي تتبعها تسديدة ميدانية ناجحة . 3.  ،
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 رميتين. 4.  ،
ً
و الخطأ العاشر و أي خطأ يتبعه . حرتين أخطاء الفريق الشخصية السابع و الثامن و التاسع تمنح دائما

هذه العبارة تطبق كذلك على ألاخطاء الشخصية في حالة التسديد و تستبدل . يمنح رميتين حرتين و حيازة الكرة

 3.  ،و  2.  ،املادتين 

 رمية حرة واحدة و حيازة الكرة بينما يمنح خطأ السلوك غير ال. 1. ،
ً
رياض ي رميتين جميع ألاخطاء الفنية تمنح دائما

حرتين و حيازة الكرة و تستكمل املباراة بتبادل الكرة خارج القوس عند أعلى القوس بعد ألاخطاء الفنية أو أخطاء 

 .السلوك الغير رياض ي

 .لألخطاء الهجوميةال تمنح رميات حرة : مالحظة

 

 :لعب الكرة يةكيف: 8املادة 

 (:ما عدا الرميات الحرة التي يتبعها حيازة للكرة)أخيرة ناجحة  بعد كل تسديدة ميدانية ناجحة أو رمية حرة. 5.  ,

يتابع العب من الفريق غير املسجل اللعب عن طريق تمرير أو تنطيط الكرة من داخل امللعب تحت السلة مباشرة 

 . القوس خلفإلى ( ليس خارج الخط النهائي)

 .ئرة الال خطأ هجومي تحت السلةال يسمح للفريق املدافع اللعب على الكرة داخل منطقة نصف دا

ما عدا الرميات الحرة التي يتبعها حيازة )بعد كل تسديدة ميدانية غير ناجحة أو رمية حرة أخيرة غير ناجحة . 2.  ,

 (:للكرة

 .القوس خلفإذا حصل الفريق املهاجم على متابعة للكرة يمكنه الاستمرار باملحاولة للتسجيل دون أن يعيد الكرة إلى 

 (.عن طريق التمرير أو التنطيط)القوس  خلفحصل الفريق املدافع على متابعة للكرة يجب أن يعيد الكرة إلى إذا 

عن )القوس  خلفيجب أن يعيد الكرة إلى ( Block)أو صد الكرة ( Steal)الكرة  سرقةإذا قام الفريق املدافع ب. 3.  ,

 (.طريق التمرير أو التنطيط

بين )تعطى ألحد الفريقين بعد أي حالة كرة ميتة تبدأ عن طريق تبادل الكرة أي تبادل الكرة حيازة الكرة التي . 4.  ,

 .خارج القوس عند أعلى القوس (الالعب املدافع و الالعب املهاجم

 .يعتبر الالعب خارج القوس عندما ال تكون إحدى قدميه أو كالهما داخل القوس أو مالمسة له. 1.  ,

 .القفز تمنح حيازة الكرة للفريق املدافعفي حال كرة . 5.  ,

 

 :اللعب السلبي. 9املادة 

 .يجب أن يعتبر مخالفة( عدم املحاولة للتسديد)التوقف عن اللعب أو اللعب بشكل غير فعال  .5. 9

 بساعة تسديد يجب أن يقوم الفريق باملحاولة للتسديد خالل  .5. 9
ً
يجب أن يتم  ثانية 7 52إذا كان امللعب مجهزا

 
ً
بعد تبادل الكرة مع الالعب املدافع أو مباشرة )تصبح الكرة في يد الالعب املهاجم  حاملاتشغيل ساعة التسديد فورا

 .(تحت السلة بعد تسديدة ميدانية ناجحة

 بساعة التسديد و كان أحد الفرق ال يحاول : مالحظة
ً
لة فإن مهاجمة السب بما فيه الكفايةإذا لم يكن امللعب مجهزا

 .ثواني 1الحكم يقوم بتنبيه الفريق عن طريق عد آخر 
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 :التبديل. 01املادة 

يمكن لالعب  يمكن إجراء التبديل من قبل أي فريق عندما تصبح الكرة ميتة قبل تبادل الكرة أو قبل الرمية الحرة 7

 . البديل دخول امللعب بعد أن يخرج زميله من امللعب و يقوم بإجراء تواصل جسدي معه

للسلة و ال يتطلب التبديل القيام بأي إجراء من قبل الحكم أو  املقابلخلف الخط النهائي يمكن إجراء التبديل فقط 

 .حكام الطاولة

 

    :ألاوقات املستقطعة. 00املادة 

00 .5.  
ً
 واحدا

ً
 مستقطعا

ً
 .يمكن ألي العب طلب الوقت املستقطع في حالة الكرة امليتة. يمنح كل فريق وقتا

بعد أول كرة ميتة  يمنحانفي حال البث التلفزيوني يمكن أن يقرر املنظمين إجراء وقتين مستقطعين تلفزيونيين . 2. 55

 .على الترتيب و في جميع املباريات 3:59و  6:59عندما تظهر ساعة املباراة التوقيتين 

 .ثانية 35مدة جميع ألاوقات املستقطعة هي . 3. 55

يتم طلب ألاوقات املستقطعة أو التبديل فقط في حاالت الكرة امليتة وال يمكن طلبها في حالة املتابعة الحية : مالحظة

 .(5. ,)للكرة 

 

 :إجراءات الاعتراض. 05املادة 

نتيجة قرار من الحكم أو نتيجة أي حدث جرى خالل املباراة الفريق بأن مصلحته قد تأثرت بشكل سلبي  اعتقدإذا 

 :الاجراءات التاليةأن يتبع عليه يجب 

 .يقوم العب من ذلك الفريق بالتوقيع على ورقة التسجيل مباشرة بعد نهاية املباراة قبل أن يوقعها الحكم

 دقيقة يجب أن يقدم الفري 35خالل 
ً
 مفصال

ً
 ق شرحا

ً
دوالر أمريكي  255للحالة باإلضافة إلى مبلغ تأمين قدره مكتوبا

 .للمدير الرياض ي و في حال تمت املوافقة على الاعتراض يتم إرجاع مبلغ التأمين

يمكن استخدام املواد املصورة عن طريق الفيديو فقط إلقرار فيما إذا كانت التسديدة امليدانية ألاخيرة عند نهاية 

 .أو فيما إذا كانت تلك التسديدة امليدانية تحتسب نقطة أو نقطتين/ و يد الالعب خالل وقت اللعب  غادرتاملباراة قد 

 

 :ترتيب الفرق . 03املادة 

يتم تطبيق قواعد التصنيف التالية في كل من الترتيب ضمن املجموعة و الترتيب العام في البطولة7 إذا كان الفريقان 

 .طوة ألاولى يجري الانتقال للخطوة الثانية و هكذامتعادلين في الخ

 عند املقارنة بين املجموعات)عدد مرات الفوز ألاكثر 
ً
 (.أو معدل الفوز في حال كان عدد املباريات مختلفا

 .(الخسارة فقط و تطبق في املجموعة الواحدة فقط/ مع اعتبار الفوز )املواجهة املباشرة 

 (.بدون ألاخذ بعين الاعتبار نتيجة الفوز في مباريات الانسحاب)املحرزة املعدل ألاعلى للنقاط 

صاحب التصنيف ألاعلى يفوز بكسر هذا ( أو الفرق )إذا بقيت الفرق متعادلة بعد الخطوات الثالثة فإن الفريق 

 .التعادل
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 :قواعد التصنيف. 04املادة 

 مع نقاط ترتيب الفريق يتم تصن
ً
العبين في الفريق قبل  3موع نقاط التصنيف ألفضل و هي مج)يف الفرق تالزما

 .و في حال تساوي نقاط ترتيب الفريق فإن التصنيف يتحدد بشكل عشوائي قبل بداية البطولة(. البطولة

 على ترتيب الاتحاد الوطني بكر : مالحظة
ً
 3×3السلة  ةفي مسابقات املنتخبات الوطنية يتم التصنيف اعتمادا

 

 :ألاهليةعدم . 02املادة 

يتم استبعاده من املباراة من قبل ( ال تطبق في حاالت ألاخطاء الفنية)الالعب الذي يرتكب خطأي سلوك غير رياض ي 

بشكل مستقل يمكن للمنظمين الحكام لعدم ألاهلية و يمكن أن يتم استبعاده من البطولة من قبل املنظمين7 و 

هلية في حاالت أعمال العنف أو الاعتداء بشكل لفظي أو جسدي أو استبعاد الالعبين املعنيين من البطولة لعدم ألا 

التأثير بشكل ملتوي على نتائج املباريات أو في حال انتهاك قواعد الاتحاد الدولي لكرة السلة الخاصة بمكافحة 

 (.من النظام الداخلي لالتحاد الدولي لكرة السلة 2الفقرة  5 الكتاب)املنشطات 

  على مساهمة باقي أعضاء الفريق  في التصرفات كما يمكن للمنظمين اس
ً
تبعاد كامل الفريق من البطولة اعتمادا

 من خالل عدم الفعل)السابقة 
ً
 (. أيضا

فإن الاتحاد الدولي يحتفظ بحق فرض عقوبات تحت  51و في حال أي استبعاد بسبب عدم ألاهلية حسب املادة 

و حسب النظام الداخلي لالتحاد  3x3planet.comوط الخاصة بموقع إلاطار التنظيمي للبطولة و حسب ألاحكام و الشر 

 .الدولي لكرة السلة


