قانون كرة السلة للمرحلة الثانية للعام الدراسي 2017 -2016
م.م علي كمال حسين
الدرس النظري :

شرح اوقات المباراة وممن تتكون وعدد الفترات وكذلك فترات الراحة في المباراة وكذلك
التعادل وممن يتكون الفريق من حيث عدد الالعبين وعدد الفريق الكلي .

تبدأ استراحة اللعب في مباراة كرة السلة قبل ( )20دقيقة من بدء المباراة وتبدأ في هذه الفترة
صالحيات الحكام ان يطلب الحكم األول من روؤساء الفرق بتقديم الكشف الى طاولة

التسجيل وتثبيت االسماء الخمسة المؤهلين للعب داخل الساحة لغرض تسجيلهم في استمارة

التسجيل .

يتكون عدد الفريق الكلي من . 21

بينما يتكون عدد الالعبين لكل فريق  12العب .

عدد أنصار الفريق عدد ( )7أنصار .

يتم شرح أوقات المباراة حيث يتكون زمن المباراة الكلي من ( )20دقيقة تقسم الى أربع فترات
زمن كل فترة ( )10دقائق حيث ان الفترة االولى  +الفترة الثانية تسمى (الشوط األول )

والفترة الثالثة  +الفترة الرابعة تسمى (الشوط الثاني ) حين ان زمن كل شوط هو ( )20دقيقة

بينما مجموع اوقات الراحة في المباراة الواحدة هي ( )19دقيقة حيث تقسم أوقات الراحة بين

الفترة االولى والفترة الثانية ( )2دقيقة وكذلك وقت الراحة بين الفترة الثالثة والفترة الرابعة أيضا

( )2دقيقة بينما فترة الراحة بين الشوط األول (الفترة األولى  +الفترة الثانية) والشوط الثاني
(الفترة الثالثة  +الفترة الرابعة) الشوط الثاني هي ( )15دقيقة

اليوجد تعادل في مباراة كرة السلة وفي حالة انتهت المباراة بالتعادل يتم اعطاء وقت اضافي

مدته ( )5دقائق والراحة بين كل وقت اضافي ( )2دقيقة .

وكذلك عدد الحكام وكل واجباته حيث يكون عدد الحكام الكلي هو ( )8حكام ثالثة منهم داخل

والخمسة االخرين على طاولة التسجيل وكل واجباته .

تتكون طاولة التسجيل من خمسة حكام حيث يجلس في منتصف الطاولة المراقب الفني

والجهة اليمنى الحكم المسجل للنقاط وكذلك مساعد الحكم المسجل أما من الجهة اليسرى
فيجلس ميقاتي زمن المباراة وميقاتي زمن الهجمة ( )14-24ثانية .
الدرس العملي :

بعد أن تم الشرح الدرس النظري نقوم بتعليمه كيفية حركة الحكام داخل

الساحة واي من الحكام يؤدي كرة القفز أي ميكانيكية الحكام الثالثة الموجودين داخل الساحة
وكيفية التحرك داخل الملعب وواجب كل حكم حيث يقوم الحكم األول بتأدية كرة القفز بعد اخذ

إشارة من الحكام االثنين المساعدين االثنين الموجودين على الجانبين وكذلك استعداد طاولة
التسجيل لبدء المباراة وتعليمهم كيف يتعامل مع المخالفة وكذلك كيف يتعامل مع الخطأ
وكذلك عندما يحث خطا أي يكون الحكم الذي يصفر عن خطا بعد الذهاب امام طاولة

التسجيل واعطاء اإلشارات يكون موقعه الجديد أمام طاولة التسجيل والحكم الذي يكون امام
طاولة التسجيل يذهب مكان الحكم الذي اصفر عن خطا على الالعب .

