
 الدولي لكرة السلة لالتحاد  3x3الـقواعد لعبة كرة السلة 

 1025 يناير

يات   القواعد الرسمية للعبة كرة السلة التابعة لإلتحااد الادولل لكارة السالة تكاوح  االحة لامياا حاا و اللعام والتال لا تعتبر 
 لعبة.لمح هذه ا 3X3قواعد الا ذكرها على واه التحديد فل 

 

 والكرة الملعب: 2مادة 

: أرضااية  3×3أرضااية الملعاام للعبااة الااا  ،( واحاادة1مااا واااود ساالة   3×3الااا للعبااة  ملعاام كاارة الساالة تلعاام المباااراة علااى
المنةقااة   ييمقاااال نفاا  هاال الملعاام  مقااايي كااوحيااام أح ت،    الةااو (11×    العاار ( 11مسااةحة عاديااة وبقيااا  

ومسااااحة الن ااا   (  58.1نقةتااايح علاااى   اااة ال( و   18.5حااارة  الرمياااة ال، بماااا فااال ذلااا   اااة كااارة السااالة العادياااة لملعااام
 .ن   ملعم لكرة السلة التقليدية ست دا ومح الممكح إ، ( الواحدة1الدائري الالهاومل تحو السلة  

 .فل اميا الفئاو 3×3للعبة الا  الرسميةكرة ال است دا يام 

: فةةأ لم مكةةاا 3×3الةةة مةةا الممكةةا لا العةةب للعاةة:  األهليةة: لالمحليةة:  ت علةةا المسةةاوف ال ةةر المسةةاا ا مالحظةة: : 
 يجب لا ااكيف مع المساح: الماوفرة.  – إذا ام اساخدام ليًا منها لاحديد الملعبالعالمات 

  ر ال: 1المادة 

 .(احتياة 1  عبيح فل الملعم و عم 3  عبيح  4يق مح يام أح يتكوح ك  فر 
 حكام المااراة: 3المادة 

 .الميقاتل / المسا و  ،2، أو 1 مح حك  التحكيمل للمباراةةاق  يتكوح ال

 اداي: اللعا:: 4المادة 

 قب  بدء المباراة.الوقو  نف  فل حماءيام على كال الفريقيح اإل 4:1

، الفريااق الااذي يفااو  بالقرعااة ىحيااا ة الولااالتحديااد الفريااق الااذي يح اا  علااى ل معدنيااةال عملااةال عااح ةريااقعماا  قرعااة  4:2
 .يستفيد فل إ تياره مح الح و  على حيا ة الكرة فل بداية المباراة أو فل البداية المحتملة للوقو اإلضافليمكنه أح 

 (  عبيح مح كال الفريقيح على أرضية الملعم.3المباراة بواود ثالث   يام أح تبدأ 4:3 
وهةأ ليسةت ف ةط ل 3X3الة  المنافسات الرسمي: لالاحاد الدولأ لكرة السل: فأ اا ف طانطا  4:4، 4:3مالحظ:: المواد 

 طات ذات المساويات الصغيرة .إلزامي: علا النشا
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 3للعا: الةة  ، الاطوالت العالمي:حاد الدولأ الرسمي: هأ الدورات األولماي:مساا ات اإلاX3  لامةا فةأ ذلةح احةت
 كل نجوم للجوالت العالمي:، واطوالت 3X3سن: ، ولعا: الة  21سن: ، اطوالت المناط  لاما فأ ذلح احت  21

 .3X3للعا: الة 

 الاسجيل : 5المادة 

 .1 ةواحد تمنح نقةة مح دا   القو ت ويبة ك   1:1

 .2 تمنح نقةتاح قو الوراء مح  ت ويبهك   1:2

 .1 نقةة واحدة تمنح رمية حرة نااحة ك  1:3

 :وقت اللعب/ ال ائز االمااراة:  4المادة 

السااعة ياام أح تتوقا   ،دقاائق 15واحادة مادت ا  لعام فتارةماح  :علاى النحاو التاالل يتكوح وقو اللعم العادييام  5:1
بماارد  الكرة باتبااد  ال عملياة ماحنت ااء يام إعاادة تغالي  السااعة بعاد اإلو  رة،حالرمياو الو  فل حا و الكرة الموقوفة

  (.اا مالالفريق  ييدأ متناو  فلأح تكوح الكرة 

حاادث ذلاا  قباا  ن ايااة  مااح الرساامل المحاادد  يفااو  بالمباااراة إذاً  نقةااة أو أكثاار أو  21الفريااق الااذي يسااا   ومااا ذلاا  5:2
 (.اإلضافل المحتم الوقو ولي  فل وتنةبق هذه القاعدة على  مح اللعم العادية فقة  ، للمباراة

يااام أح  ،لكساار التعاااد  فتاارة إضااافية واحاادة سااو  تسااتمر المباااراة لماادة ،المباااراة وقااوتعاااد  الفااريقيح فاال ن ايااة إذا  5:3
فاال  2والفريااق الااذي يسااا  أو  نقةتاايح  فتاارة إضااافية، واحاادة قباا  أح تباادء 1سااتراحة ماادت ا دقيقااة تكااوح هنااا  فتاارة إ
 بالمباراة. يفو  الوقو اإلضافل

فااال الوقاااو   عباايح اااااه يح للعاام علاااى أر  الملعاام 3ح لديااه ثالثاااة ياااق المباااراة باإلنساااحام إذا لاا  يكاااي ساار الفر  5:4
   " تعنااالw  "w - 5 وأ w – 5وفااال حالاااة اإلنساااحام ساااو  تكاااوح نتيااااة المبااااراة  ،المبااارمن ماااح  ماااح بااادء المبااااراة

 .(الفو 

و/ أو إساتبعاد امياا  عبال ، أو إذا تا  إ اابة  رج مح أرضية الملعم قب  ن اية المباراة إذا قاي سر الفريق باإل ف 5:1
أو ي تااار بااكح تكااوح المباااراة  فاال المباااراة كمااا هاال للفريااق الفااائ  أمااا بنبقاااء نتياتااه ياااو  ،وفاال حالااة اإل فاااق الفريااق،

 اميا الحا و. فل (5 ، أما بالنسبة للفريق الم فق سو  تكوح نتياته منت ية باإل فاق

 المضنل  المتعرج( سو  يستبعد مح البةولة. أما الفريق ال اسر باإل فاق العادي أو باإل فاق 5:5

و/لو الن ةاط المطلواة: لنايجة: ام اوفير ساع: لاحديد زمةا الماةاراة فةما مسة لي: احديةد زمةا الماةاراة يإذا لم مالحظ: : 
وصةأ اإلاحةاد الةدولأ لكةرة السةل: اةنا اكةوا الجهة: المنظمة: للاطولة:، حية  يدير اكوا وف ًا لا  الخسارة الغير ماوقع:
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دقي ة: /  12ن طة:    25دقي ة: /  25ن ةاط    20دقةائ  /  20]  ماشا مع مةدة زمةا الماةاراة وامعنةانايج: المااراة اا
   ن ط: [. 12

 .األخطاء / الرميات الحرة : 7المادة 

علاااى عااادد  الالعبااايح ن اااراً  اساااتبعاد اعتبااااريااات    ، أ ةااااء 5عنااادما يرتكااام الفرياااق لاااا اء الاااة اح ويكاااوح الفرياااق فااال 1:.
 .11ال اضعة للمادة  ال ةاء الغ  ية

المرتكباااة أثنااااء  أل ةااااءمااانح لت، و 1 رمياااة حااارة ماااح دا ااا  القاااو  المرتكباااة أثنااااء الت اااويبة الميدانياااة أل ةااااءتمااانح ل 2:.
 ح.يحرت 2 حيترمي قو  ل  ال الت ويبة الميدانية مح

 .إضافية 1 المرتكبة أثناء الت ويبة الميدانية النااحة رمية حرةأل ةاء تمنح ل 3:.

على الفرياق تمانح  15، أما عند و و  ال ةك 9و . ،.حرتيح عندما ي   إ ةاء الفريق إلى  2يام منح رميتيح  4:.
التاال فاال حالااة الت ااويم المياادانل  ال ةاااءعلااى  ياات  تةبيااق هااذا البنااد أيضاااً  ،حاارتيح ا الحيااا ة علااى الكاارة 2رميتاايح 

 .3:.و  2:.والتل تنق  البنديح رق  

 2تمانح رميتايح حرة ا الحيا ة على الكرة فل اميا ال ةاء الفنية المرتكبة على الفريق، بينما  1منح رمية  يت دائمًا  1:.
  ماح الاا ء القاو  التبااد  باالكرة ماح  لا وتساتمر اللعباة بعملياة  ،ساوء السالو  ءلأل ةاا حرتيح ا الحياا ة علاى الكارة

 .بعد ال ةك الفنل أو  ةك سوء السلو  لملعمالعلوي مح ا

 ال امنح لم رميات حرة اعد الخطن الهجومأ. مالحظ::

 : كيف يام لعب االكرة1المادة 

 :(على الكرة التل تكتل بعد الحيا ة مح النااحة   ما عدا بعد ك  إ ابة ميدانية أو الرمية الحرة ال يرة 1:.

  ياات  إسااتئنا  المباااراة بالمحاااورة أو بتمرياار الكاارة مااح دا اا  الملعاام مباغاارة تحااو الساالة  ولااي  مااح  لاا   ااة
 الن اية( إلى مكاح فل الملعم  ل  القو  بواسةة  عم مح الفريق اللير محر .

  الالهاومل" مح تحو السلة.  ياو  للفريق المدافا باللعم على الكرة مح دا   "مساحة الن   الدائري 

 :(التل تكتل بعد الحيا ة على الكرة مح ما عدا  بعد ك  إ ابة ميدانية غير نااحة أو الرمية الحرة ال يرة 2:.

 م علاى السالة ماح غيار إرااار الكارة ي او يساتمر فال الت إذا ح   الفريق الم ااا  علاى كارة مرتادة فيمكناه أح
 إلى  ل  القو .

  و    أمااا بالمحاااورة أو الماادافا علااى كاارة مرتاادة، يااام عليااه أح يعيااد الكاارة إلااى  لاا  القااإذا ح اا  الفريااق
 (.بالتمريرة
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 (.و    أما بالمحاورة أو بالتمريرةيام عليه أح يعيد الكرة إلى  ل  القإذا  ة  أو  د الفريق المدافا الكرة،   3:.

التبااد   ا تياار الكارة، أي أح تبادأ عاح ةرياقياام  الموقوفاة يقيح بعد أي حالة للكارةتعةى الحيا ة للكرة لي مح الفر  4:.
 ( مح  ل  القو  فل الا ء العلوي مح الملعم. اا بيح  عم مح فريق المدافا و عم مح فريق الم لكرة با

 .القو  أو  مسًا علي ا مواودة دا   أيًا مح قدميه يعتبر الالعم " ل  القو " عندما   يكوح 1:.

 حاااااااااااااااا  حااااااااااااااادوث حالاااااااااااااااة كااااااااااااااارة القفااااااااااااااا ، ياااااااااااااااام أح تعةاااااااااااااااى الحياااااااااااااااا ة للكااااااااااااااارة للفرياااااااااااااااق المااااااااااااااادافا. فااااااااااااااال 5:.
 فأ اللعب.المماطل: : 9المادة  

 ( تعتبر م الفة.محاولة التساي  عد  أي  اللعم بفعالية اإل فاق فل لمماةلة أوا 9:1

 ثانيااة، 12الااا فاال غضااوح  الت ااويم محاولااة فريااق علاال ، يااامالمياادانل الت ااويم ساااعةب الملعاام ما اا اً  إذا كاااح ::9
 عملياة اإلنت ااء ماح  بعاد  اا امال الفرياق  عبال ييادأ متنااو  الكرة فل تكوح أح تدار الساعة فل اللح ة التليام و 

 مح تحو السلة(. الميدانية النااحة أو بعد الت ويبة الالعم المدافا ما التباد 
لةة:   الحةةائز علةةا الكةةرة يامةةادف فةةأ محاو وال ريةة الميةةدانأ الاصةةويب ذا كةةاا الملعةةب ميةةر مجهةةز اسةةاع:إ مالحظةة: :

 .  الثوانأ األخيرة5امحاساب الخمس للح وذ ال ري  حذيرايجب علا الحكم  علا السل:، الاسجيل

 الااديل :20المادة  

  البادي  الاد و  ياام علاىواإلستال (،   ذل  قب  عملية التباد   التسلي  ، ويتةفل حا و الكرة الموقوفلتبدي  فقة يسمح با
 ميلاه   إت اا  اسادي  بااللم ( بيناه وبايح لى  ارج أرضية اللعم ويام أح يكوح هناإلى الملعم بعد أح ي رج  ميلة إ
  تتةلاام أي إاااراءاو مااح قباا  ومااح الا ااة المقابلااة للساالة وقباا  د ولااه أرضااية اللعاام،  مااح  لاا  الحااد الن ااائل للملعاام

 .ملية التبديالو بيح الالعبيحالةاولة لع إداريو الحكا  الملعم أو

 األوقات المسا طع: :22المادة 

 .ويمكح لالعم أح يةلم الوقو المستقةا فل حالة الكرة الموقوفة لك  فريق، 1 وقو مستقةا منحي 11:1

عن ماا  مكح المان   تقريار تةبياق وقتايح تلف ياونييح مساتقةعيح واللتايح يمكاح اإلعاالحفل حالة اإلنتاج التلف يونل، ي 11:2
 فل اميا المبارياو. 3:19و  5:19على التوالل فل أو  حالة كرة ميتة وبعد أح تغير ساعة المباراة على 

 ثانية. 35المستقةعة مدت ا  وقاولاميا ا 11:3 
اإلعالا عا األوقات المسا طع: والااديالت فأ حاالت الكرة ميا: ف ط، وال يمكا اإلعالا عنها  ياميمكا لا  مالحظ: :

 1:2اموجب الاند  عندما اكوا الكرة حي:

 اإلحاجاج إجراءات: 21المادة 
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فعيله   أو بكي حدث قد وقا أثناء المباراة، اإذا أعتقد فريق  ال  إحدى مسابقاو بكح م لحته قد تضررو بقرار مح الحك
 : أح يتبا اإلاراءاو التالية

ة وقباا  توقيااا الحكاا  علااى إسااتمار فااور إنت اااء المباااراة بااالتوقيا علااى إسااتمارة التساااي   يقااو   عاام مااح ذلاا  الفريااق .1
 التساي .

 35كتابياًا  اال   ا حتاااجى هاذا لاولوضا هذا اإلحتااج موضا التنفيذ، مح الضاروري أح يقاد  الفرياق تككياده ع .2
فانذا تا  قباو  " دو ر إمريكال كتاكميح، 255ماا يعااد  مبلا  " باراة، ث  ياودر لادى مادير الرياضاةدقيقة بعد ن اية الم

 اإلحتااج يت  إعادة التاميح.

إذا كاناو التساديدة لإل اابة الميدانياة ال يارة قاد تركاو ياد  يادي( الالعام فال فقة لتقرير يت  اللاوء لمواد الفيديو  .3
 .2أو بنقةتيح  1لإل ابة الميدانية تحسم بنقةة ن اية المباراة  ال  اللعم و/أو إذا ما كانو التسديدة 

 : ارايب ال ر 23المادة 

ذا تساووهذه القواعد فل ت ني  الفرق أو مسابقة ذاو الترتيم العا  يام تةبيقسواء كانو على غك  الماموعاو   ، وا 
 :وهلما ارا –الفرق بعد المرحلة الولى، يام اإلستعانة بالمرحلة التالية 

 المقارنة فل الماموعة(: فل حالة عد  المساواة فل عدد المبارياو نسبة الفو  أو  الكثر فو اً  .1

اإلعتباار نتيااة الفاو  / ال ساارة بايح هاذيح الفاريقيح   اذ بعايح  فل هذه الحالة نك بيح الفريقيح المباغرةالمواا او  .2
 (. مح دا   تل  الماموعة فقة

 .مح نتائن للمبارياو المنت ية باإلنسحاباو(الن ر لعدد نقاة الفو  دوح  مح  النقاة تسايالً  لكثرمعد   .3

الفريق  الفرق( الذي  الذيح( لاه أعلاى فنح إذا إستمرو التعاد  بيح الفرق بعد ك  تل  ال ةواو الثالثة التل ذكرو أعاله، 
 ت ني  يفو   يفو وح( بكسر نقاة التعاد  بين  .

 : قواعد الاصنيف24المادة 

عبايح ماح الفرياق قبا    3 االماماور الكلال لحساح ت اني  لافال  فيماا بين اا  النقااة حسام لترتيب اا تبعااً  الفرق ت ني  يت 
 ة.لت ني  عغوائيًا قب  بدء البةولللفريق، يت  تحديد ا، فل حالة نف  ترتيم النقاة (بدء البةولة
 .3X3الة فأ لعا:  االاحادفأ المساا ات المناخاات الوطني: يام ذلح الاصنيف اناء علا ارايب  مالحظ: :

 اإلسااعاد لعدم األهلي: : 25المادة 

 ماح المبااراة    ينةباق علاى ال ةااء الفنياة( ليار الرياضالالسلو  ال لسوء  ةكيح رتكمي عم الذي ا يت  إستبعادسو  
 نسااتبعاد  عاامإت اااذ قااراراو مسااتقلة ب ة الحااق فاال، وللانااة المن ماامااح قباا  اللانااة المن مااة البةولااة ومااح الحكااا  مااح قباا 
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 اللعباة، فال نتاائن العراال ، والتالعاماللف ال أو الاسادي لعماا  العنا ، والعادواح البةولة مح معنل  معنييح( (  عبيح
لكاارة لإلتحاااد الاادولل  الن ااا  الاادا لل مااح 4  كتااام لكاارة الساالةل المنغااةاو لإلتحاااد الاادولل مكافحااة ننت ااا  قواعاادوكااذل  ب

لإلتحاااد  الدا ليااة الثااانل مااح الالئحااة ، الف اا 1  كتااام كاارة الساالةل لإلتحاااد الاادولل ل القياااوا أي  اارق لقواعااد أو( الساالة
 أ ارى مسااهمةأي  علاى إعتمااداً  الحادث ماح الفرياق بككملاه إساتبعاد أيضا  ةمن مالا يااو  للاناةكذل  (. لكرة السلة الدولل

الدولل لكرة السلة  لالتحاد .مح ت رفاو سلوكية ما سبق ذكره عح( عد  العم مح  ال   أيضاً   فريقال أعضاء ناتاة مح
 والالئحاااة x3planet.com3وغاااروة تبقاااى  ااارو  ، للحااادث بمواااام اإلةاااار التن يمااال عقوبااااو تكديبياااة لفااار  الحاااق

 .11 بموام هذه المادة مح اراء أي إستبعاد تكثرت   لكرة السلة الدا لية لإلتحاد الدولل


