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 م/ رموز األخطاء في لعبة كرة السلة وعقوبتها
 لطلبة المرحلة الثانية والرابعة

 
 رياضي.غير مشروع مع منافس أو مسلك غير  حتكاك شخصيإب مصحوب اللعبة هو كسر لقواعد الخطأ:

P 
، وبعأأد ك لحأأدوا الخطأأش )عقوبتأأ ر رميأأة لدخأأاق مأأك أ أأرب مكأأا ،خطأأش شخصأأي علأأل سعأأب لأأيس فأأي وضأأع التصأأويب

   أي يمنح الالعب الذي أرتكب ضده الخطش رمتيك حرتيك.P2الخطش الرابع علل الفريق في كق فترة يصبح )

P1 

)عقوبت ر رمية حرة واحدة ، لذا كانت التصويبة مك  ،خطش شخصي علل سعب في وضع التصويب ونجحت التصويبة
ذا كانأت التصأويبة مأك خأارو القأوس تحتسأب باالاأة نقأاط داخق القوس تحتسأب بنقطتأيك ويعطأل رميأة حأرة ل ضأافية، واذ

 ويعطل رمية حرة لضافية.
P2 عقوبت ر رميتيك حرتيك . ،خطش شخصي علل سعب في وضع التصويب مك داخق القوس ولم تنجح التصويبة( 
P3 اة رميات حرة .)عقوبت ر اال ،خطش شخصي علل سعب في وضع التصويب مك خارو القوس ولم تنجح التصويبة 

U2 

هو خطش لحتكاك سعب مع سعب والذي هو في  ناعة الحكم محاولة مباشرة غير خطش سوء السلوك )الخطش المتعمد ، 
عند لمتداد خأط المركأم مقابأق رمية لدخاق مشروعة للعب الكرة  ضمك روح القانوك وأهداف  )عقوبت ر رميتيك حرتيك + 

 . طاولة التسجيق

T1 

)اإلعتأأراع علأأل  أأرارات الحكأأام،  هأأو خطأأش سعأأب مأأك دوك لحتكأأاك ذو طبيعأأة مسأألكيةر ي علأأل الالعأأبالخطأأش الفنأأ
عنأد لمتأداد خأط رمية لدخأاق )عقوبت ر رمية حرة واحدة +  اإليماءات باليد والوج ، اإلساءة للمنافس والحكم، الخ ..... 

  .المركم مقابق طاولة التسجيق

C1 

)اإلعتأراع علأل  أرارات الحكأام، اإليمأاءات  ذو طبيعأة مسألكية علأل مأدرب هأو خطأش نفس ر الخطش الفني علل المدرب
عنأأد لمتأأداد خأأط المركأأم رميأأة لدخأأاق باليأأد والوجأأ ، اإلسأأاءة للمنأأافس والحكأأم، الأأخ .....  )عقوبتأأ ر رميأأة حأأرة واحأأدة + 

  .مقابق طاولة التسجيق

B1 

)اإلعتأراع  ذو طبيعأة مسألكية علأل مأدرب هو خطشر طبةأفعاق الجالسيك علل المصالخطش الفني علل المدرب بسبب 
رميأة علل  أرارات الحكأام، اإليمأاءات باليأد والوجأ ، اإلسأاءة للمنأافس والحكأم، الأخ .....  )عقوبتأ ر رميأة حأرة واحأدة + 

  .عند لمتداد خط المركم مقابق طاولة التسجيقلدخاق 

D2 

سعأب، بأديق، سعأب مسأتبعد، مأدرب، مسأاعد مأدرب )خطش )عدم األهلية ، هو أي عمق  سأوء سألوك فاضأح مأك  بأق 
، فضأأالع عأأك عنأأد لمتأداد خأأط المركأم مقابأأق طاولأأة التسأجيقرميأة لدخأأاق ، )عقوبتأ ر رميتأأيك حأأرتيك +  أو نصأير فريأأق

 .اإلستبعاد مك المباراة 

F2 

ق بيك متنافسيك أو اكار ) سعبوك، بدسء، سعبوك مبعدوك، مدربوك، مسأاعدي هو لعتداء جسدي متباد  العراك)خطش 
، فضأالع عند لمتداد خط المركم مقابق طاولأة التسأجيقرمية لدخاق  عقوبت ر رميتيك حرتيك +، )مدربيك وانصار الفريق 

 .عك اإلستبعاد مك المباراة 



Pp 

 ضد بعضهما البعع في نفس الو ت تقريباع )عقوبت رالخطش الممدوو هو وضع يرتكب في  متنافسيك خطش شخصي 
  رب مكاك لحدوا الخطش.رة لهذا الفريق لرمية لدخاق مك أتمنح الك لذا كاك أحد الفريقيك مسيطرا علل الكرة، .1
 ، تحدا حالة كرة  فم.علل الكرة لذا لم يكك أي مك الفريقيك مسيطراع  .2
رة أو وحيأدة، يأتم مأنح الكأرة للفريأق المنأافس لرميأة لدخأاق حتسبت لصابة ميدانية أو رمية حأرة أخيأألذا سجلت و  .3

 مك خط النهاية.
 ( الالعب الذي يرتكب خطشيكT1  يستبعد بعدم األهلية طيلة المباراة بغع النظر في أي فترة. 

 ( الالعب الذي يرتكب خطشيكU2  يستبعد بعدم األهلية طيلة المباراة بغع النظر في أي فترة. 

 المدرب الذي يرتك( ب خطشيكC1) يستبعد بعدم األهلية طيلة المباراة بغع النظر في أي فترة. 

 ( المدرب الذي يرتكب االاة أخطاءB1) يستبعد بعدم األهلية طيلة المباراة بغع النظر في أي فترة. 

 ( المدرب الذي يرتكب خطشيكB1) ( وخطشC1يستبعد بعدم األهلية   طيلة المباراة بغع النظر في أي فترة. 

 ميع األخطاء تسجق في لستمارة التسجيق.ج 

 .أخطاء الالعبيك تسجق علل كق سعب وتعد مك ضمك أخطاء الفريق 

 .أخطاء المدرب تسجق علل المدرب فقط وس تعد مك ضمك أخطاء الفريق 

 .الالعب الذي يرتكب خمسة أخطاء يغادر المباراة 


