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   آرة السلة-البند الرابع 
  

 .كرة السلةاألولمبياد الخاص لالخاص آافة مسابقات  األولمبياد لرياضات تحكم القوانين الرسمية
 انين وقو،لدولي لكرة السلة بما يتفق مع قوانين االتحاد انينوقد وضع األولمبياد الخاص هذه القوا

وانين وتستخدم ق.  وذلك آبرنامج دولي لأللعاب الرياضية، لكل دولة على حدةالوطنية الهيئات
 في وطنية بينما يتم استخدام قوانين الهيئات ال،االتحاد الدولي لكرة السلة في المسابقات الدولية

 األولمبياد لرياضات وانين الرسميةالمسابقات المحلية ما لم يكن هناك تعارض بينها وبين الق
  . الخاص األولمبياد لرياضات الخاص وفي هذه الحالة يتم تطبيق القوانين الرسمية

   المسابقات الرسمية -أالقسم 
  . الفرقمسابقة -1
  .3 ضد 3 :مسابقة آرة السلة في نصف الملعب -2
  . الموحدةفرق ال سابقةم -3
   .3 ضد 3 : في نصف الملعبمسابقة الفرق الموحدة -4
  . للفرق الموحدةمسابقة المهارات الفردية  -5

  .  لالعبين ذوي المستويات المنخفضةا مفيدتنافساتعتبر المسابقات التالية 
  .مسابقة المهارات الفردية -6
  . مهارة المحاورة السريعة -7
  .كرة السلةل الجماعية المهارات -8

  الملعب والمعدات: بالقسم 
 جرام 567 إلى 510 و يتراوح وزنها ما بين ،سم 72.4محيطها   حجماصغرأتستخدم آرة سلة  -1

   .شبالواألفي مباريات النساء 
 سابقات وذلك في الم ، متر3.05 ويبلغ ارتفاع الحلقة عادة ،تتكون السلة من الحلقة والشبكة -2

   . متر2.44ستخدم سلة يبلغ ارتفاع حلقتها إ فيتم ،ال أما فيما يخص األشب.العادية
   قوانين المسابقة -جالقسم 

 مسابقة الفرق -1
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  التقسيم  -أ

 عند تأديته ، في السجل الخاص به المدير الفني النقاط التي يحققها الالعبقدميجب أن ي -1
 قبل بدء  وذلكحاورة والتصويب والمالمتابعة التي تتمثل في ،الختبارات تقييم مهارات آرة السلة

  . المسابقة
الفريق فقط وال تستخدم آوسيلة للمسابقات من أجل أو  الالعب ييمهذه االختبارات من أجل تق(

  )االختبارات في القسم دوسترد المعلومات الخاصة بهذه . الحصول على ميداليات أو شارات
 وذلك بوضع نجمة ، الميدانياتهم في اللعبيحدد المدير الفني أفضل خمسة العبين بناء على قدر -2

  . أمام أسمائهم في القائمة
 على اإلجمالي ثم قسمة ،لفريق بجمع نقاط أفضل سبع العبينيتم تحديد النقاط التي يسجلها ا -3

  . سبعة
آرة مهارات  حسب ما يسجله آل فريق في اختبارات تقييم  مستويات إلىيتم تقسيم الفرق مبدئيا -4

  . السلة
   .قامة مباريات تمهيدية آوسيلة إلنهاء عملية التقسيمإيتم  -5
  .  دقائق على األقل6 وتكون مدة المباراة ، أو أآثر واحدةفي مباراة التقسيم تلعب الفرق مباراة) أ
  . في اللعب اء الفريقك آل أعضاشرإ باآل فريق مطالبيكون ) ب
   تعديالت المسابقة -ب

 في استخدامهاية المختصة يمكن طنالتعديالت التالية لقوانين االتحاد الدولي لكرة السلة والهيئات الو
 وتظل رهن مسئولية آل برنامج استثنائيةوهذه التعديالت . مسابقات األولمبياد الخاص لكرة السلة

  .نعلى حدة ليقرر استخدامها من عدم
  . دقائق6ربعة أشواط ومدة آل شوط أن تكون المباراة من أيمكن ) 1
 إذا سجل الالعب واجتاز أو لكن و، به هو مسموحعمايمكن لالعب أن يخطو خطوتين زيادة ) 2

 احتسابميزة تستوجب اآتسب  بذلك يكون ، فأنةن الدفاع نتيجة للخطوات اإلضافيةتخلص م
  . مخالفة في الحال

  . الواحدة أوقات مستقطعة في المباراةةيق أربعفرلكل  حقي) 3
تواجد المهاجم في المنطقة المحرمة لملعب المنافس ما ثوان إذا 3تطبق قوانين المخالفة ) 4
وفقا لقوانين االتحاد الدولي لكرة السلة يقوم الفريق برمي الكرة في سلة المنافس : ملحوظة(

  ). وبالتالي في الملعب األمامي له
  . حكام الكرة خالل عشر ثواني من تسليمها له بواسطة أحد التسديد الرمية الحرة وبعلى مص) 5
   الفريق والالعبون -جـ
  . يتكون الفريق من خمسة العبين) 1
  . ال يزيد عدد أعضاء الفريق عن عشرة العبين بما فهيم البدالء) 2
  .  مخالفة احتسابستوجب فإن ذلك ي مزدوجةمحاورةعمل إذا قام الالعب ب: امة نقطة ه-د
  3 ضد 3 آرة السلة في نصف الملعب مسابقة -2
  التقسيم  -أ

 عند تأديته ،ه في السجل الخاص ب المدير الفني النقاط التي يحققها الالعبقدميجب أن ي -1
 قبل بدء  وذلكالتصويب والمحاورة والمتابعة التي تتمثل في السلة،الختبارات تقييم مهارات آرة 

  .المسابقة
 بوضع نجمة أمام الميداني يحدد المدير الفني أفضل ثالثة العبين بناء على قدراتهم في اللعب  -2

  .أسمائهم في القائمة
  .أربعةتحدد نقاط الفريق بجمع نقاط أفضل أربعة العبين ويقسم الناتج على  -3
 اتقا للنقاط الحاصلة عليها في اختبارات تقييم مهارتجمع الفرق بصورة مبدئية في مستويات وف -4

  . آرة السلة
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   . عملية التقسيمستكمالمباريات تمهيدية آوسيلة ال تقامبعد ذلك  -5
تلعب الفرق مباراة واحدة أو أآثر في مباريات التقسيم على أال يزيد زمن آل مباراة عن ست ) أ

  . دقائق
  . في اللعبك جميع أعضائهاشرإآل فريق مطالب ب) ب
   الهدف-ب

 آرة السلة على نصف الملعب آوسيلة لزيادة عدد الفرق التي مباريات طريقةستخدام ايمكن  -1
  .تشارك في مسابقة آرة السلة لألولمبياد الخاص

رتقاء بهم إلى المستوي رات المنخفضة على اإلقدآما أنها أيضا وسيلة لمساعدة الالعبين ذوي ال -2
  . األعلى

  . مكن ذلكأ ذلك البد من بذل الجهود لتشكيل فريق نظامي لكرة السلة ما ومع -3
   : منطقة اللعب والمعدات-جـ

 أي نصف ملعب من مالعب آرة السلة، ويمكن تحديد هذا الملعب بخط النهاية استخدامن كيم )1
  . أسفل السلة وخطان على الجانبين وخط منتصف الملعب

 ويكون ، من نفس اللون من األمام والخلفقميصكون الي و،موحدايجب أن يرتدي آل فريق زيا  )2
 وذلك ، سم على األقل20 أعلى الصدر وعلى الظهر بطريقة واضحة ارتفاع ارقم الالعب موجود
 ، سم2  وال يقل عرض الرقم عن، سم10 أما من ناحية الصدر فيكون بارتفاع .من ناحية الظهر

  . ية المختصةطنئات الووتكون هذه األرقام حسب مواصفات الهي
  ن و الفريق والالعب-د

  .  إلى جانب اثنين آبدالء، ثالثة لبداية المباراة، الفريق من خمسة العبينونيتك -1
 وال بد أن يبدأ آل فريق المباراة بثالثة ،3 ضد 3آرة السلة في نصف الملعب هي مباراة  -2

  .  يخسر المباراةوأالالعبين 
   المباراة -ةـ

 ويحتسب الهدف . أو حتى يحرز أحد الفريقين عشرين نقطة، دقيقة20تستمر المباراة لمدة  -1
 ما لم يتم التصويب من خارج منطقة الثالث نقاط حيث يتم احتساب الهدف عند ذلك بثالث بنقطتين،

  . نقاط
 على أن يتوقف احتساب الوقت ،حتى الدقيقة األخيرة من المباراة لحساب الوقت تستخدم الساعة -2

تسجيل وذلك عند ارتكاب األخطاء والمخالفات و(في جميع الحاالت التي تتوقف فيها المباراة 
  ).  والوقت المستقطعالنقاط

 ميت  وال. على الكرةتحديد أي الفريقين يستحوذ معدنية ل نقديةتبدأ المباراة بإجراء قرعة بقطعة -3
 ولكن يكون هناك تبادل لالستحواذ على الكرة بدءا .)Jump Ball(استخدام أسلوب رمية البداية 

  . من الفريق الذي آسب القرعة المعدنية 
 بعد نقاط أو الفريق الذي يحرز أآبر عدد من ال، نقطة)20(الفريق الفائز هو الفريق الذي يسجل  -4

  . قت المباراة دقيقة و20نهاية الـ 
 دقائق يبدأ الوقت اإلضافي ة الوقت اإلضافي ثالثمدة ، حالة التعادل تلعب أشواط إضافيةفي -5

وتكون هناك دقيقة للراحة بعد آل مباراة أو وقت . ستحواذ على الكرةبإجراء قرعة معدنية لإل
  . اراة سير المبف تتطلب وقالتي تتوقف خاللها ساعة التوقيت في الحاالت ، .إضافي

  المسابقة ) و
  . ا من الملعبهفي حالة خروج يقوم الحكم بتسليم الكرة لالعب -1
 أو في أي وقت آخر يطلق فيه جيل نقاط، أو عند تسخطأ،تتوقف الكرة بعد ارتكاب مخالفة أو  -2

   .صفارةالحكم 
الالعب وهو ضد   مخالفةت ولكن إذا ما ارتكب.نقاطال امتالك الكرة بعد تسجيل انقيتبادل الفر ي-3

 ويمنح الفريق المرتكبة ضده المخالفة تحتسب، النقطة نإيسدد الكرة إلى السلة وأصاب الهدف ف
  . حق استرداد الكرة
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و خروج الكرة خارج  ، المخالفاتو ،األخطاء(الرميات في آافة الحاالت  مواضع تكون -4
 عينةمخالفة الممتد إلى نقطة ممن وراء خط ال) األوقات المستقطعة  ونقاط، الجيلتس والملعب، 

 ، واألخطاء، المخالفاتجميعإلجراء مع اخدم هذا ت ويس.س الملعبأداخل الدائرة المحددة عند ر
 بينما محددة،ب في نقطة عويكون الداخل إلى المل.  وفي األوقات المستقطعةنقاط، الجيلوعند تس

العب مهاجم أن يقوم بالتصويب ي  ويمكن أل.خرين داخل حدود نصف الملعبآافة الالعبين اآل
  . الستئناف اللعب الكرة تمنحبعد أن 

ستحوذ عليها بالرجوع بالكرة إلى وراء خط المخالفة الم يقوم الفريق الكرة،دل امتالك ا عند تب-5
 البد أن تالمس الكرة أو قدم الالعب الذي يستحوذ عليها خط ،وعند الرجوع بالكرة. قبل التصويب
  . ة التي وراءهقنطالمخالفة أو الم

مخالفة حين يحاول الدفاع المستحوذ على الكرة تسجيل الهدف دون الرجوع بها إلى  تحتسب -6
  . خلف خط المخالفة

 يحقنه إعبين ف لالبديالفريق تأي دما يجري ن وع. الالعبين عندما تتوقف الكرةبديليمكن ت -7
نفسهم أ آما أن الالعبين الداخلين للمباراة عليهم أن يسجلوا .بديلوم أيضا بالتن يقأخر للفريق اآل

  . الحكم بالدخولمهأذن ل وأن ي،عند طاولة التسجيل
 هذا الوقت ساعة خالل حيث تتوقف ثانية، 60 وقت مستقطعا لمدة 2 بعددفريق كل يسمح ل -8

الحق في أنة هو الذي له  حيث العب، صابة أيإ آما يمكن للحكم أن يوقف المباراة عند .التوقيت
  . ن يشير علية أحد بذلكأ أو ذلك،إيقاف ساعة التوقيت في الوقت الذي يتطلب 

حدي أو آلتا يدية بقوة ال يستطيع معها المنافس أن إذا احتفظ بها الالعب بإتعتبر الكرة ممسوآة  -9
  . واذستحاإلمبدأ تبادل  وتمنح الكرة على أساس بالقوة،يمتلكها إال 

  من ال يعتبر الالعب خرجالملعب، ية السلة على أرضحاملكون فيها يفي المالعب التي  -10
 جسم الحاملذا ما المست الكرة إ ف. ما لم يكن مسيطرا على الكرةحاملالملعب إذا المس جسم ال

عب آتساب أفضلية أو وضع الالستخدام الدعامة الإ وال يجوز لالعب .نها تعتبر خارج الملعبإف
  . المنافس في وضع غير مالئم

   .و شفهياأع باإلشارة طمستقالوقت اليمنح الحكام الالعب أو المدير الفني حق  -11
  :  المخالفات والجزاءات-و
حتكاك الشخصي مع أحد المقصود بالمخالفة هو التعدي على قوانين اللعبة بما في ذلك اإل) 1

  . اهرتكبب هذه المخالفة على مالخصوم أو الخروج على الروح الرياضية وتحتس
 يأخذ المنافس الكرة من النقطة المحددة خلف ،)الشخصية والفنية والعامة( المخالفات حالةفي ) 2

وهو الالعب  ضد  مخالفةتفإذا ما ارتكب. خط المخالفة داخل الدائرة المرسومة على رأس الملعب
 يحتفظ  ضدههرتكبالفريق الم آما أن .تحتسب نقطةن الإفي وضع التصويب وأصاب الهدف ف

  ). انظر الرسم أسفل( وفي آل األحوال ال تمنح رميات حرة .الكرةب
 لمخالفات الفرد أو الفريق، ولكن يتم حدود هناك ت ليس)3 ضد 3(في مسابقات نصف الملعب  -1

ذا ما تكرر سوء السلوك أو ارتكاب إف. في حالة سوء السلوكتوجيه تحذير لالعب أو المدرب 
  . مخالفة عن عمد يتم طرد الالعبال

 ثالث ةيمكن أن يبقى الالعب المهاجم وآذلك المصوب للكرة في منطقة الرمية الحرة لمد -2
   . فقدان امتالك الكرةهي  في هذه الحالةمخالفةتكون عقوبة ال و.ثواني فقط
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طالق الكرة، وعقوبة الزيادة عن  إليخمس ثوانالحق في الالعب الذي سيقوم بالتصويب له  -3
  .ستحواذ على الكرةالخمس ثواني هو فقدان اإل

   :جديرة بالمالحظةنقاط  -ح
  . حاورة مزدوجة الالعب مارتكبتحتسب مخالفة إذا ما ) 1
  : ختياريةعديالت االفيما يتعلق بالت) 2
 لكن إذا اجتاز الالعب أو تخلص من الدفاع .تخاذ خطوتين زيادة عن المسموح بهإ لالعب حقي

  . بسبب هذه الخطوات أو حقق أفضلية بها عندئذ تحتسب مخالفة على الفور
  مسابقات الفرق الموحدة -3
  ). 3 ضد 3بما فيها (منافسات الفرق الجماعية  -أ

  . عدد متناسب من الالعبين والشرآاءتتضمن القائمة) 1
 3في مسابقات ( شرآاء في أي وقت 2 العبين و 3ثناء المباراة يجب أن ال يزيد التشكيل عن أ) 2

  ).ك واحديالعبين وشر الفريق من يتكون 3 ضد
 تشكيل الفريق وسلوآه أثناء مدرب بالغ ال يشارك في اللعب ويتولى مسئوليةكل فريق ل يكون) 3

  .المباراة
ن أ آما .الواحدة من النقاط الكلية للفريق في المباراة % 75ال يجوز للشرآاء تسجيل اآثر من ) 4

 وهكذا فإن على الالعبين .للفريقمن النقاط الكلية % 75الالعبين ال يجوز لهم تسجيل أآثر من 
ذا ما فشل  فإ.منهماعلى األقل من النقاط الكلية لكل % 25تسجيل  آمجموعة أو الشرآاء آمجموعة

   .المباراةالفريق في إحراز المعدل المطلوب خسر 
  . للفرق الموحدةمسابقة المهارات الفردية ) ب

  . كيمن العب وشرالموحد يتكون الفريق  -1
  .  هي مجموع ما يحرزه آل منافس من نقاط الموحدالنقاط النهائية للفريق -2

   :هارات الفردية مسابقة الم-4
عبين القادرين  وليست لالالمنخفضة،عبين ذوي القدرات  مفيدا لالتنافسا مسابقةتعتبر هذه ال -

  . على لعب المباراة
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 ،المحاورة لمسافة عشرة أمتار التمرير،: تضم مسابقة المهارات الفردية ثالث مهارات -
  . التصويب

  .  بجمع النقاط التي يحرزها في هذه المهارات الثالثتحدد النقاط النهائية التي يحرزها الالعب -
  . نقاط نهائية في هذه المهارات الثالثمن  ميتم تقسيم الالعبين طبقا لما أحرزه منه -
يقترح . مساعديهموالعدد المقترح وأماآن المتطوعين يوجد رسم توضيحي لكل مهارة يبين  -

  .يكون هناك تماسك وتناسقأيضا أن يظل نفس المتطوعين في المباراة حتى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  التمرير داخل المربع: المهارة األولي  - أ

  

        
  
  الغرض ) 1

  . قياس قدرة الالعب على تمرير آرة السلة
   التجهيزات )2

ويبلغ م،  س72.4لمسابقات النساء واألشبال تكون الكرة أصغر حيث يبلغ محيطها (  سلة اآرت
 ، وطباشير،كرتان بالتبادل باإلضافة إلى حائط مستوتستخدم ال  و، جرام567 -510وزنها ما بين 

  .شريط الصق  و،شريط قياس و
   الوصف )3

 متر على الحائط باستخدام الطباشير أو الشريط الالصق ويكون الخط األسفل 1يرسم مربع ضلعه 
 3، ويرسم مربع أخر على األرض بطول ضلع األرضسطح متر من  1من المربع على ارتفاع 

   متر1

   متر1

   متر1

 متر 2.40

   متر3

   متر3

  متطوع

طاولة 
  الحكام

  مدير المسابقة

  حكم

  الالعب

  مقاعد الالعبين
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 وال يجوز أن يتخطى ،ى الالعب أن يقف داخل هذا المربع عل. متر2.4يدا عن الحائط بـ وبع،أمتار
 ويسمح لالعب بخمس تمريرات .محور العجل األمامي للكرسي المتحرك الخاص بالالعب الخط

  .من دخل المربع
  النتيجة حساب ) 4
  . الكرة داخل المربع وتلمس الحائطر نقاط عند تمري3يحصل الالعب على  -
  .الحائط على خط المربع لتلمس الكرة ريحصل الالعب على نقطتين عند تمري -
  .يحصل الالعب على نقطة واحدة عند تمرير الكرة بعيدا عن المربع وتلمس الحائط -
من األرض  اادهدرتإ أو بعد ،ة أيضا إذا امسك الكرة في الهواءيحصل الالعب على نقطة واحد -

  . اخل المربع أو أآثر وهو دمرة واحدة
النتيجة  . دون أن تلمس الحائط من األرض ال يحصل الالعب على نقاط إذا ما ارتدت الكرة -

  .التمريرات الخمسمن نقاط في  لالعب هي مجموع ما يحصل علية من المحتسبة
  

  المحاورة لمسافة عشرة أمتار : المهارة الثانية

  
  الغرض) 1

  . بكرة السلةقياس سرعة الالعب ومهاراته في المحاورة
  التجهيزات ) 2

 لمسابقات النساء واألشبال وتكون الكرة أصغر حيث يبلغ(تستخدم بالتبادل سلة ثالث آرات 
  ، شريط قياس،شريط الصق   ،أربعة أقماع ، جرام567-510وزنها ما بين   و سم،72.4محيطها 
  .ساعة توقيت  ،طباشير

  الوصف ) 3
  .يبدأ الالعب من خلف خط البداية بين األقماع -
  .شارة بذلكاإليبدأ الالعب في التحرك والمحاورة عندما ما يعطي الحكم  -
  . أمتار آاملة10يد واحد لمسافة  خدمامستالكرة ب الالعب اوريح -
 حتى تكونتبعهما محاورتان ت متبادلتين لة الحق في دفعتين الكرسي المتحرك ولالعب ذا -

  .المحاورة القانونية
  .البد أن يعبر الالعب خط النهاية بين األقماع وعلية أن يلتقط الكرة لكي تتوقف ساعة التوقيت -
 .يمكن لالعب أن يستعيد الكرة لى الكرة ال تتوقف ساعة التوقيت وإذا فقد الالعب السيطرة ع -

 أو يستعيد الكرة ، متر فيمكن لالعب أن يلتقط أقرب آرة1.5 الـحارةولكن إذا خرجت الكرة عن 
  . المسابقةيستمر فيالتي سقطت من قبل لكي 

  متطوع

  وعمتط

   متر1.50  الالعب

   متر1

   متر1

طاولة 
  تسجيل

   مسجل-ميقاتي

  جدول تحويل الزمن
  النقاط    الزمن

مقاعد 
الالعبين

  متطوع

   متر5

  حكم
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  حساب النتيجة ) 4
  .لخط النهائي بين األقماع والتقاط يعبر اإلى أن يحتسب الوقت لالعب من بداية تلقي إشارة البدء  -
ثانية واحدة في آل مرة يحاور فيها الالعب بطريقة غير قانونية أو يحمل إضافة  عقوبة طبقت -

  .الخ… الكرة
  .يمنح آل العب محاولتين -
 ويتم تحويل المنقضي في المحاولة،لوقت اجزاء على الضافة نقاط إلة ب آل محاوتحتسب نتيجةت -

 تحويلهما إلى بعدأفضل المحاولتين نتيجة سب لالعب تويح. اإلجمالي إلى نقاط وفق جدول التحويل
  .نقاط

  ) الوقت الفعلي لتحديد المراآزاستخداموفي حالة التعادل يتم (  -
 
  التصويب:  المهارة الثالثة-ج
         

  
  .سديد آرة السلة  قياس قدرة الالعب على ت:الغرض) 1
، حيث نسبة للنساء واألشبال تكون الكرة أصغربال( بالتبادل ي سلةيتم استخدام آرت:التجهيزات) 2

 ، شريط قياس ،شريط الصق أو طباشير  جرام ، 576– 510وزنها بين ،  سم 72.4 محيطها يبلغ
  ).آبديل  متر2.44وبالنسبة لألشبال يكون االرتفاع(   متر3.05برج سلة ارتفاعه 

  الوصف ) 3
 ويتم التحديد على النحو ،يبدأ القياس من نقطة تحت مقدمة الحلقةلاط على األرض يتم تحديد ست نق

  :التالي
  .  متر لليسار ولليمين باإلضافة إلى ا متر للخارج1.5 = 2 و رقم1رقم
  . متر للخارج1.50 متر لليسار ولليمين باإلضافة إلى 1.5 = 3 و رقم2رقم
  . متر للخارج2ضافة إلى  متر لليسار ولليمين باإل1.5 = 6و رقم 5رقم
 ثم من 6 ،4، 2ط ايبدأ المحاوالت من النقو الستة، من آل نقطة من النقاط التصويب الالعب حاولي

  .5 ، 3 ، 1النقاط 
   :حساب النتيجة )4
  .2 ،1صابة الهدف من النقطة إيحتسب لالعب نقطتان عند  -
  .4 ،3يحتسب لالعب ثالث نقاط عند إصابة الهدف من النقطة  -

  

46 2 

  متطوع

  متطوع
طاولة 
  تسجيل

  متطوع

1 3  5 8 7

  م1.50

2 1

4 
6  

   م1

3 

5 

  م05

  م05
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  .6 ،5يحتسب لالعب أربع نقاط عند إصابة الهدف من النقطة  -
  إذا لمست الكرة اللوحة الخلفية أو الحلقة دون أن تمر بها فيحصل الالعب على نقطة واحدة  -
 . تصويبه التي قام بها12 النقاط التي حصل عليها في الـآإجمالي لالعب النتيجة النهائيةتحتسب  -
هائية لالعب في مسابقة المهارات الفردية هي حاصل مجموع النقاط التي حققها  الننتيجة التكونو

 .في المسابقات الثالثة التي تم ذآرها
  

   المحاورة السريعة-4

       
  .المنخفضة القدرات ذوي مفيدا لالعبين من تنافسا ةقبسام هذه التعتبر

   معدات ال-أ
   .شريط قياس -1
  .شريط الصق أو طباشير -2
 سم 72.4محيطها حيث يبلغ صغر بالنسبة لمسابقات النساء واألشبال تكون الكرة أ(آرة سلة  -3

  ). جرام567 – 510(ووزنها بين 
  .ساعة توقيت -4
  . صفارة-6.                           عداد -5

   تجهيزال -ب
  .تر م)1.5(ترسم دائرة قطرها 

   طريقة األداء -ج
  .  محاورةلل يمكن لالعب أن يستخدم يدا واحدة -1
 ذيخر آ آرسي أو في أي المتحرك، على الكرسي السا ج أويكون واقفا يجب على الالعب أن -2

  .أبعاد متساوية أثناء مسابقة
  .فرة الحكماهيها عند سماع صن يبدأ الالعب المحاورة وي-3
من  دعدألقصى  بالكرة  يقوم خاللها الالعب بتنفيذ المحاورةثانية، 60 بـ  يحدد وقت المحاولة-4
  . الزمنيةمرات خالل هذه الفترةال
  .ب أن يبقى الالعب في الدائرة المخصصة أثناء المحاورة يج-5
  .يستكمل المحاورةل إذا خرجت الكرة من الدائرة يمكن إعادتها لالعب -6
   حساب النتيجة -د

  . ثانية60يحصل الالعب على نقطة واحدة لكل محاورة قانونية خالل الـ -1
  .رج الكرة من الدائرة للمرة الثالثةيتوقف العد وتنتهي المسابقة بالنسبة لالعب عندما تخ -2

   مسجل-  ميقاتي

  متطوع
  مدير المسابقة

  متر 1.50

  الالعب

  طاولة تسجيل

  حكم

1  
2  
  
3  
4  
  
5  
6  
  
7
8  
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   المهارات الجماعية لكرة السلة -

  .المنخفضة القدرات ذوي مفيدا لتنافسا ةقبسام هذه التعتبر

  
  اتمعد ال-أ

 سم ووزنها )72.4(شبال تكون الكرة أصغر بمحيط بالنسبة لمسابقات السيدات واأل(آرتا سلة  -1
  ).جرام) 567 و 510 (بين

  .شريط قياس -2
  .شريط الصق أو طباشير -3
 متر عن سطح األرض) 2.44(  مسافةترتفع حلقتهحيث يكون البرج أقصر (برج للسلة  -4

  ).بالنسبة لألشبال
  .تسجيل النقاطاستمارة  -5
  .عرض النتائجلوحة  -6

  التجهيز -ب
 حيث يقف الالعبون على بعد ،2-1-2 األرض مشابهة لمنطقة الدفاع على نقاط ةترسم خمس) 1

  ).راجع الرسم البياني(أربعة أمتار من بعضهم البعض 
  .حلقةالسفل التي أ على بعد مترين من النقطة 5رقم يحدد الموقع ) 2
  .يجب على الفرق تقديم القائمة قبل بداية المباراة) 3
   طريقة األداء -ج

  ابقة  المسريحدد مدي )1

   م1.50

   م2

   م1
   م1.50

   م1

   م4   م4

   م4

  4موقع رقم   1موقع رقم 

  5 موقع رقم

  2موقع رقم   3موقع رقم 
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أحد لخمسة عند عضائة اأ يتمرآز آل فريق من الفريقين ب. عدد المباريات التي يجب أن تلعب )2
  .مرةجولة في آل ال تنفيذ يقوم فريق واحد ب.لملعباف اطرأ

ويعطي الالعبون فرصة واحدة . خمس جوالت من  نصف ل وآ،تتكون المباراة من نصفين ) 2
  .للعب في آل موقع من المواقع الخمسة أثناء نصف المباراة

ريق المكون من خمسة أعضاء أن يستقبل الكرة ويمررها بدقة إلى يحاول آل العب في الف) 3
  .الالعب الواقف على مقربة منه

  . آل جولةأ ليبد)1(يسلم الحكم الكرة إلى الالعب الموجود في الموقع رقم ) 4
 يمررها إلى الالعب الذي )2(لى الالعب في الموقع إ الكرة )1(يمرر الالعب في الموقع رقم ) 5

  .)5(لالعب في الموقع ثم  )4 ( لالعب في الموقع منه و)3(موقع الفي 
الرقمي توالي ال ولكن على آل العب أن يمرر الكرة ب،ن لالعب أن يمرر الكرة بأي طريقةيمك) 6

  .فقط في حالة االرتداد مرة واحدة فقط  من األرض ويسمح بالتمريرة المرتدة.المذآور أعاله
 وفي هذه الحالة البد . فيمكن لالعب أو الحكم أن يسترد الكرة،الالعبإذا ما رميت الكرة وراء ) 7

 فالرمية الصحيحة ،خرأن يعود الالعب إلى الموضع الذي آان فيه قبل تمرير الكرة إلى الالعب اآل
  .هي التي تصل فيها الكرة إلى نطاق استقبال الالعب للكرة مباشرة

  . محاولة التصويبةيمكنفأنه  )5(  رقمعندما تصل الكرة إلى الالعب في الموقع) 8
  .(slam dunk)أثناء التصويبال يحصل الالعب على أية نقاط إذا ما حاول القفز ) 9

  . فرصة واحدة فقط للتسجيل)5(عطاء الالعب المتواجد في الموقع رقم إيتم ) 10
  .)5(  رقمتنتهي الجولة بعد انتهاء المحاولة للتسديد من جانب الالعب في الموقع) 11
  .بعد انتهاء الجولة من جانب الفريق األول يبدأ الفريق الثاني الجولة الثانية) 12
  . التالي بعد االنتهاء من آل جولةموقع آل إلى الرقمي ي توالييتحرك الالعبون ف) 13
يتم تناوب اللعب بين آل فريق بعد االنتهاء من آل جولة وباستكمال خمس جوالت ينتهي ) 14

  .اراةالشوط األول من المب
  . دقائق5يلي ذلك فترة استراحة لمدة ) 15
تتبادل الفرق أطراف الملعب بعد الشوط األول ثم يستكملون خمس جوالت عند المرمي األخر ) 16

  .للشوط الثاني
  .جولة لآيسمح بنزول البدالء إلى المباراة فقط بعد االنتهاء من ) 17
 والموقع )2( أمتار عن الموقع رقم ةربعأقل يظل المدير الفني على الخط الذي يبعد على األ) 18

نة إم فص أما بالنسبة لالعب اال،طاء التعليمات شفاهه أو باإلشارة ويمكن للمدربين إع).4(رقم 
  .عةق تلقي العون وهو في موجوز لهي

   :حساب النتيجة
  .يحصل الفريق على نقطة واحدة عند آل تمريرة صحيحة )1
  .دة عند االستقبال الصحيح للكرةيحصل الفرق على نقطة واح )2
  .سجيل في السلةتاليحصل الفريق على نقطتين عند  )3
  . التمرير واالستقبالواحدة لكل جولة ناجحة منيضاف لصالح الالعب نقطة  )4
واحد للمباراة هو قصي لمجموع النقاط التي يمكن أن يحصل عليها الفريق في الشوط الالحد األ )5

  . نقطة55
  .لفريق من حاصل جمع النقاط التي حققها في الجوالت العشر للمباراةل النهائية النتيجةيتم تحديد  )6
  .ق الحاصل على أآبر عدد من النقاطالفريق الفائز هو الفري )7
 هو الذي ينجح في  الفريق الفائز.ضافيةإعند تعادل الفريقين في نهاية المباراة يتم لعب جوالت  )8

  . منافسةقبلتسجيل أآبر عدد من النقاط 
  آرة السلةاتاختبارات تقييم مهار ـ )د(القسم 

 

  المحاورة-1
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  التجهيز 
 أقماع، 6و ،)المنتصفيفضل عل طوال الخط الجانبي أو بعد خط  (مساحة من ملعب آرة سلة

خشية خروج الكرة احتياطيتان  وآرتان ،عب آرة يزود بها الال: سلةتربع آراوأ، شريط الصقو
  .ضافية لمواصلة االختبارإ وآرة الملعب،من 

  ختبار االطريقة أداء
   . لمحاولة الواحدة ثانية)60( :الزمن

الستة  قماعألا يسار ومن يمين ـ بالتناوب مروراـ محاورة سريعة عمل يطلب من الالعب القيام ب
 يمكن أن .تر م2مسافة  آل قمع والذي يليه وتفصل بين ا متر12 يبلغ طولة مسارالموضوعة في 

 وعندما .ب ولكن علية أن يمر بكل الحواجز بالتناوب، األولاجز الحيسارلالعب من يمين أو يبدأ ا
يلتقط ل بسرعة إلى خط البداية جري يضع الكرة وي،خير ويصل إلى خط النهاية يمر من الحاجز األ

 60 ويستمر الالعب في ذلك حتى نهاية الوقت المحدد .الكرة األخرى ويعيد ما فعلة مرة أخري 
 آما يمكن .الكرةلسيطرة على ل الالعب ان فقدفي حالة الوقت حتى حساب وتستمر الساعة في ،انيةث

  . أو يلتقط اقرب آرة إلية ويواصل اللعبالكرة،لة أن يسترد 
  حساب النتيجة

يام فمثال إذا استطاع الالعب الق(يحتسب لالعب نقطة عندما يعبر نقطة الوسط بين آل حاجزين 
لوسطي  الحواجز من اليمين واليسار مارا بالنقطة اجميع وعبر ،لبداية بنجاحبمحاورة من خط ا

وعلى الالعب أن يحاور بالطريقة .  يحصل على خمسة نقاطفأنة ،ووضع الكرة عند خط النهاية
 وأن يسيطر على الكرة باألسلوب الصحيح وهو يعبر من نقطة وسط إلى نقطة وسط القانونية،

 والنقاط التي يحصل عليها الالعب تعادل عدد الحواجز .اجز بنجاحأخري حتى يجتاز أخر الحو
  . ثانية60غضون التي استطاع تخطيها بنجاح في 

  إدارة االختبار 
بإلقاء  )أ( المتطوع قوم ي. أي العب يؤدي االختبارلصالحيدير االختبار متطوعون ال يتدخلون 
تقديم بيان عملي على  ب)ب(نما يقوم المتطوع  بي.داء االختبارأالتعليمات على المجموعة التي تقوم ب

ن آان مستعدا ام إ إلى الالعب الذي يؤدي االختبار ويسأله ة الكر)أ(يعطي المتطوع . طريقة األداء 
 60غضون  الحواجز التي يجتازها الالعب في بحساب قوم ثم ي،" نطلقـ إستعد إ":  ثم يقول له ال،
ضافية ويقومان باستعادة الكرة أو استبدالها إذا ء الكرات اإل ورا)ج( و) ب( يقف المتطوعان .ثانية

وعلى آل متطوع .  بحساب الوقت وتسجيل النقاط لالعب)د( يقوم المتطوع .الملعبما خرجت من 
  .فقطالمنوط بها  المنطقة االلتزام بإدارة

  آرة احتياطية

  البداية  النهاية

  آرة احتياطية

  الالعب

   متر3

   متر3

   م2   م2   م2   م2   م2   م2
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   التصويب من خارج القوس -2

  
  
  لتجهيز ا

آرتا و  أرضية،شريطو المختصة، ةيطنمسار الرمية الحرة طبقا لقواعد الهيئة الوو سلة،هدف آرة 
ت خرجإذا في حالة ما  يهحتياطإ وتظل األخرى ، يأخذ الالعب واحدة منهما عند البداية ،سلة 
  .  بعيدا عن الملعب ولياأل

  االختبار طريقة أداء 
  . محاولة واحدة من دقيقتين: زمن االختبار

  . يقف الالعب عند خط الرمية الحرة ومسارها إما من ناحية اليمين أو من ناحية اليسار -
 أن تكون يجب والقوس،من خارج  ويحاول التصويب السلة،يقوم الالعب بعمل محاورة باتجاه  -

هذا القوس يتشابك  (بنقاط على األرضية متر والمحدد 2.75الـ هذه المحاولة من خارج قوس 
  ). ويتقاطع مع دائرة الرمية الحرة

 أي مكان خارج القوس قبل في ويحاور ،)ال أم نقطة سجلسواء ( الالعب بعد ذلك الكرة ستعيدي -
  . التصويب مرة أخريعاودهم
   ساب النتيجةح

  . يتم منح نقطتين إلحراز هدف خالل محاولة الدقيقتين
   إدارة االختبار

بإلقاء  )أ( المتطوع قوم ي. أي العب يؤدي االختبارلصالحيدير االختبار متطوعون ال يتدخلون 
ى تقديم بيان عملي عل ب)ب( بينما يقوم المتطوع .داء االختبارأ المجموعة التي تقوم بعلىالتعليمات 

مستعدا أم ن آان إ إلى الالعب الذي يؤدي االختبار ويسأله ة الكر)أ(يعطي المتطوع . طريقة األداء
غضون  الالعب في داف التي يسجلهاهبحساب األ قوم ثم ي،"نطلقـ إستعد إ":  ثم يقول لةال،

وم باستعادة الكرة أو استبدالها إذا ما خرجت ضافية ويق اإلةوراء الكر) ب( يقف المتطوع .دقيقتين

حتياطية تحت الكرة اال
  السلة خارج منطقة اللعب
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االلتزام على آل متطوع .  بحساب الوقت وتسجيل النقاط لالعب)ج(يقوم المتطوع . من الملعب
  .فقطالمنوط بها  المنطقة بإدارة


