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W „Przepisach Gry w KoszykówkĊ” kaĪde odniesienie w rodzaju mĊskim dotyczące trenera, zawodnika,
sĊdziego itp. odnosi siĊ równieĪ do rodzaju ĪeĔskiego. Forma ta wynika tylko ze wzglĊdów praktycznych.

PRZEPIS 1 – GRA
Art. 1
1.1

Definicje
Mecz koszykówki
W koszykówkĊ grają dwie (2) druĪyny, po piĊciu (5) zawodników kaĪda. Celem kaĪdej
z druĪyn jest zdobywanie punktów za celne rzuty do kosza przeciwnika i zapobieganie
zdobywaniu punktów przez druĪynĊ przeciwną.
Mecz prowadzony jest przez sĊdziów, sĊdziów stolikowych i komisarza, jeĞli jest obecny.

1.2

Kosz: wâasny/przeciwnika
Kosz atakowany przez druĪynĊ jest koszem przeciwnika, a kosz broniony przez druĪynĊ
jest koszem wáasnym druĪyny.

1.3

Zwyciċzca meczu
ZwyciĊzcą meczu zostaje druĪyna, która uzyska wiĊkszą liczbĊ punktów na koniec czasu gry.

PRZEPIS 2 – BOISKO I WYPOSAĩENIE
Art. 2
2.1

Boisko
Boisko do gry
Boisko do gry to páaska, twarda powierzchnia wolna od przeszkód (rysunek 1),
o wymiarach dwadzieĞcia osiem (28) metrów dáugoĞci i piĊtnaĞcie (15) metrów
szerokoĞci, mierzonych od wewnĊtrznych krawĊdzi linii ograniczających boisko.

2.2

Linie
Wszystkie linie mają byü w biaáym kolorze, mieü piĊü (5) centymetrów szerokoĞci i byü
wyraĨnie widoczne.

2.2.1

Linie ograniczajĆce
Boisko do gry jest wyznaczone liniami ograniczającymi, skáadającymi siĊ z linii koĔcowych
(na krótszych bokach) oraz linii bocznych (na dáuĪszych bokach). Linie te nie są czĊĞcią
boiska.
Wszelkie przeszkody, w tym takĪe siedzenia w strefach áawek druĪyn, powinny byü oddalone
od boiska o co najmniej dwa (2) metry.

2.2.2

Linia ğrodkowa, koâo ğrodkowe i póâkola
Linia Ğrodkowa jest wyznaczona równolegle do linii koĔcowych pomiĊdzy Ğrodkowymi
punktami linii bocznych i przedáuĪona o piĊtnaĞcie (15) centymetrów za kaĪdą linią boczną.
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Rysunek 1.

Przepisowe peânowymiarowe boisko do gry

àawka druĪyny
àawka druĪyny

Stolik sĊdziowski

Strefa áawki druĪyny
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Koáo Ğrodkowe jest wyznaczone na Ğrodku boiska i ma promieĔ dáugoĞci 1,80 m,
mierzony do zewnĊtrznej krawĊdzi linii obwodu. JeĪeli wnĊtrze koáa jest pomalowane, to
jego kolor musi byü taki sam, jak kolor obszarów ograniczonych.
Póákola mają promieĔ 1,80 m, mierzony do zewnĊtrznej krawĊdzi linii obwodu, a ich Ğrodki
pokrywają siĊ z punktami Ğrodkowymi linii rzutów wolnych (rysunek 2).
2.2.3

Linie rzutów wolnych, obszary ograniczone i miejsca wzdâuī obszarów ograniczonych
Linie rzutów wolnych wytyczone są równolegle do kaĪdej linii koĔcowej. Ich dalsza krawĊdĨ jest
oddalona od wewnĊtrznej krawĊdzi linii koĔcowej o piĊü metrów i osiemdziesiąt centymetrów
(5,80), a dáugoĞü wynosi trzy metry i szeĞüdziesiąt centymetrów (3,60). ĝrodek linii rzutów
wolnych znajduje siĊ na wyimaginowanej linii áączącej Ğrodkowe punkty obu linii koĔcowych.
Obszary ograniczone stanowią czĊĞci boiska wyznaczone na podáoĪu liniami koĔcowymi, liniami
rzutów wolnych oraz liniami skoĞnymi, zaczynającymi siĊ na liniach koĔcowych, z zewnĊtrznymi
krawĊdziami w odlegáoĞci trzech (3) metrów od punktów Ğrodkowych linii koĔcowych
i koĔczącymi siĊ na zewnĊtrznych krawĊdziach linii rzutów wolnych. Linie te, wyáączając
liniĊ koĔcową, są czĊĞcią obszaru ograniczonego. JeĪeli obszary ograniczone są
pomalowane, to ich kolor musi byü taki sam, jak kolor koáa Ğrodkowego.
Miejsca wzdáuĪ obszarów ograniczonych, przeznaczone dla zawodników podczas
wykonywania rzutów wolnych, naleĪy wyznaczyü tak, jak pokazuje rysunek 2.

2.2.4

Pole rzutów za trzy (3) punkty
Dla kaĪdej druĪyny pole rzutów za trzy (3) punkty (rysunek 1 i rysunek 3) stanowi caáy obszar
boiska z wyjątkiem obszaru w pobliĪu kosza przeciwnika, wyznaczonego przez i zawierającego:
• Dwie linie równolegáe do linii bocznych zaczynające siĊ na linii koĔcowej, w odlegáoĞci
6,25 m od punktu na podáoĪu, który jest dokáadnie pod Ğrodkiem kosza przeciwnika.
OdlegáoĞü tego punktu do Ğrodka wewnĊtrznej krawĊdzi linii koĔcowej wynosi 1,575 m.
• Póákole o promieniu 6,25 m, mierzonym od punktu, jaki zostaá opisany powyĪej do
zewnĊtrznej krawĊdzi linii tego póákola.

2.2.5

Strefy âawek druīyn
Strefy áawek druĪyn (rysunek 1) naleĪy wyznaczyü na zewnątrz boiska do gry po tej samej
stronie, co stolik sĊdziowski i áawki druĪyn.
KaĪda strefa jest wyznaczona linią stanowiącą przedáuĪenie linii koĔcowej o co najmniej dwa (2)
metry oraz drugą linią o dáugoĞci co najmniej dwóch (2) metrów, wytyczoną piĊü (5) metrów od
wewnĊtrznej krawĊdzi linii Ğrodkowej i prostopadáą do linii bocznej.
W strefie áawki druĪyny musi znajdowaü siĊ czternaĞcie (14) siedzeĔ dla trenerów, asystentów
trenerów, zmienników i osób towarzyszących. Wszystkie inne osoby powinny znajdowaü siĊ co
najmniej dwa (2) metry za áawką druĪyny.

OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĉ 2008

kwiecieĔ2008
2008
kwiecień
Strona8 z4 72
z 72
strona

PRZEPIS 2 – BOISKO I WYPOSAŻENIE

Strefa neutralna

Rysunek 2.

Obszar ograniczony

Linia rzutów za trzy (3) punkty nie naleĪy do pola rzutów za trzy (3) punkty

Kierunek gry

Pole rzutów

przeciwnika

Kosz

za dwa (2) punkty

Pole rzutów za trzy (3) punkty

Rysunek 3.

Pola rzutów za dwa i trzy punkty
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Usytuowanie stolika sċdziowskiego oraz krzeseâ dla zmienników (rysunek 4)

1 = Mierzący czas 24 sekund
2 = Mierzący czas gry
3 = Komisarz, jeĞli jest obecny

4 = Sekretarz
5 = Asystent sekretarza

Boisko do gry

Strefa âawki
druīyny

Krzesâa zmian
zawodników

Ȍ Ȍ

Krzesâa zmian
zawodników

1 2 3 4 5

Strefa âawki
druīyny

Ȍ Ȍ

Stolik sċdziowski

Stolik sĊdziowski oraz krzesáa dla sĊdziów stolikowych muszą byü umieszczone na
podwyĪszeniu. Spiker i/lub osoby prowadzące statystyki (jeĪeli są obecne) mogą zająü
miejsca z boku i/lub za stolikiem sĊdziowskim.

Rysunek 4.

Art. 3

Stolik sċdziowski i krzesâa dla zmienników

Wyposaīenie
Wymagane jest nastĊpujące wyposaĪenie:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konstrukcje tablic, skáadające siĊ z:
- tablicy
- kosza záoĪonego z obrĊczy (uchylnej) i siatki
- konstrukcji podtrzymującej wraz z osáoną
Piáki do koszykówki
Zegar zawodów
Tablica wyników
Urządzenie do pomiaru 24 sekund
Stoper lub odpowiednie (widoczne) urządzenie (inne niĪ zegar zawodów) do odmierzania
przerw na Īądanie
Dwa (2) oddzielne, wyraĨnie odmienne i gáoĞne sygnaáy dĨwiĊkowe
Protokóá meczu
WskaĨniki fauli zawodników
WskaĨniki fauli druĪyny
Strzaáka naprzemiennego posiadania piáki
PodáoĪe do gry
Boisko do gry
Odpowiednie oĞwietlenie

WiĊcej szczegóáów odnoĞnie wyposaĪenia naleĪy szukaü w dodatku: „WyposaĪenie hali do gry
w koszykówkĊ”.
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PRZEPIS 3 – DRUŻYNY

PRZEPIS 3 – DRUĩYNY
Art. 4

Druīyny

4.1

Definicja

4.1.1

Czáonek druĪyny ma prawo do gry, jeĞli posiada autoryzacjĊ na grĊ w danej druĪynie zgodną
z regulacjami, w tym równieĪ okreĞlającymi limit wieku, ustalonymi przez organizatora
rozgrywek.

4.1.2

Czáonek druĪyny jest uprawniony do gry, gdy jego nazwisko jest wpisane do protokoáu przed
rozpoczĊciem meczu. Czáonek druĪyny przestaje byü uprawniony do gry, gdy zostaje
zdyskwalifikowany lub popeánia piąty (5) faul.

4.1.3

W trakcie gry czáonek druĪyny jest:
•
•
•

Zawodnikiem, gdy znajduje siĊ na boisku i jest uprawniony do gry.
Zmiennikiem, gdy nie znajduje siĊ na boisku, ale jest uprawniony do gry.
Zawodnikiem wykluczonym, gdy popeániá piąty (5) faul i nie jest juĪ uprawniony do gry.

4.1.4

Podczas przerwy meczu wszyscy uprawnieni do gry czáonkowie druĪyny traktowani są jak
zawodnicy.

4.2

Przepis

4.2.1

KaĪda druĪyna skáada siĊ z:
•
•
•

Nie wiĊcej niĪ dwunastu (12) uprawnionych do gry czáonków druĪyny, áącznie z kapitanem.
Trenera i – jeĞli druĪyna sobie Īyczy – asystenta trenera.
Maksymalnie piĊciu (5) osób towarzyszących, które mogą siedzieü na áawce druĪyny,
peániących konkretne funkcje, np. menedĪer, lekarz, fizjoterapeuta, statystyk, táumacz, itp.

4.2.2

W czasie gry na boisku do gry powinno znajdowaü siĊ piĊciu (5) zawodników z kaĪdej druĪyny,
którzy mogą byü zmieniani.

4.2.3

Zmiennik staje siĊ zawodnikiem, a zawodnik zmiennikiem, gdy:
•
•

SĊdzia przywoáuje zmiennika na boisko.
Podczas przerwy na Īądanie lub przerwy meczu, zmiennik zgáasza zmianĊ do sekretarza.

4.3

Stroje

4.3.1

Stroje czáonków druĪyny skáadają siĊ z:
•

•
•

Koszulek w tym samym dominującym kolorze z przodu i z tyáu.
Wszyscy zawodnicy muszą mieü koszulki wsuniĊte w spodenki. JednoczĊĞciowe stroje są
dozwolone.
Spodenek w tym samym dominującym kolorze z przodu i z tyáu, ale niekoniecznie w tym
samym kolorze, co koszulki.
ĝciągacze wystające spod spodenek mogą byü uĪywane pod warunkiem, Īe są w tym
samym dominującym kolorze, co spodenki.
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KaĪdy czáonek druĪyny ma nosiü koszulkĊ oznaczoną z przodu i z tyáu wyraĨnym numerem
w jednolitym kolorze, kontrastującym z kolorem koszulki.
Numery muszą byü wyraĨnie widoczne i:
• Te z tyáu mieü co najmniej dwadzieĞcia (20) centymetrów wysokoĞci.
• Te z przodu mieü co najmniej dziesiĊü (10) centymetrów wysokoĞci.
• Powinny byü wyznaczone linią o szerokoĞci co najmniej dwóch (2) centymetrów.
• DruĪyny powinny uĪywaü numerów od cztery (4) do piĊtnaĞcie (15). Federacje Narodowe
mają prawo zatwierdziü w swoich rozgrywkach dowolne numery dwucyfrowe.
• Zawodnicy tej samej druĪyny nie mogą uĪywaü tych samych numerów.
• Wszelkie reklamy lub logo powinny byü umieszczone co najmniej piĊü (5) centymetrów od
numeru.

4.3.3

DruĪyny muszą posiadaü co najmniej dwa (2) komplety koszulek oraz:
• DruĪyna wymieniona w programie jako pierwsza (gospodarze) powinna nosiü koszulki
w kolorze jasnym (preferowany biaáy).
• DruĪyna wymieniona w programie jako druga (goĞcie) powinna nosiü koszulki w kolorze
ciemnym.
• JednakĪe, jeĞli obie druĪyny wyraĪą zgodĊ, kolory koszulek mogą zostaü zamienione.

4.4

Inne wyposaīenie

4.4.1

Wszelkie wyposaĪenie uĪywane przez zawodników musi byü odpowiednie dla koszykówki.
Wszelkie inne wyposaĪenie powiĊkszające wzrost lub zasiĊg zawodnika, bądĨ w jakikolwiek
sposób stwarzające niezasáuĪoną korzyĞü nie jest dopuszczalne.

4.4.2

Zawodnikom nie wolno nosiü wyposaĪenia (przedmiotów), które mogą spowodowaü kontuzje
innych graczy.
•

•

4.4.3

NastĊpujące przedmioty są niedozwolone:
- Ochraniacze i utwardzone opatrunki na palce, rĊkĊ, nadgarstek, áokieü lub
przedramiĊ, jeĞli są wykonane ze skóry, plastiku, giĊtkiego (miĊkkiego) plastiku,
metalu lub jakiegokolwiek innego twardego materiaáu, nawet jeĞli są pokryte miĊkką
wyĞcióáką.
- Przedmioty, które mogą zaciąü lub spowodowaü obraĪenia (paznokcie palców rąk
muszą byü krótko obciĊte).
- Nakrycia gáowy, ozdoby do wáosów i biĪuteria.
NastĊpujące przedmioty są dozwolone:
- Ochraniacz barku, górnej czĊĞci ramienia, uda lub dolnej czĊĞci nogi, jeĞli jest
dostatecznie wyĞcieáany.
- ĝciągacze kolanowe, jeĞli są odpowiednio pokryte.
- Ochraniacze na záamany nos, nawet jeĞli są wykonane z twardego materiaáu.
- Okulary, jeĞli nie stwarzają zagroĪenia dla innych zawodników.
- Opaski na gáowĊ o maksymalnej szerokoĞci piĊciu (5) centymetrów, wykonane
z nieszorstkiej tkaniny w jednolitym kolorze, z giĊtkiego plastiku lub gumy.

Wszelkie inne wyposaĪenie niewymienione w tym artykule musi uzyskaü akceptacjĊ Komisji
Technicznej FIBA.
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Art. 5

Zawodnicy: kontuzja

5.1

W przypadku kontuzji zawodnika(ów) sĊdziowie mogą zatrzymaü grĊ.

5.2

JeĪeli kontuzja ma miejsce, kiedy piáka jest Īywa, sĊdzia nie powinien gwizdaü do momentu,
gdy druĪyna posiadająca piákĊ odda rzut do kosza, straci posiadanie piáki, wstrzyma grĊ lub
piáka stanie siĊ martwa. JednakĪe, gdy konieczna jest ochrona kontuzjowanego
zawodnika, sĊdziowie mogą zatrzymaü grĊ natychmiast.

5.3

JeĞli kontuzjowany zawodnik nie moĪe kontynuowaü gry natychmiast (w ciągu okoáo piĊtnastu
(15) sekund) lub jeĞli otrzymuje pomoc medyczną, musi zostaü zmieniony, chyba Īe
druĪyna musiaáaby kontynuowaü grĊ w liczbie mniejszej niĪ piĊciu (5) zawodników.

5.4

Po otrzymaniu zezwolenia od sĊdziego trenerzy, asystenci trenerów, zmiennicy oraz osoby
towarzyszące, mogą wejĞü na boisko w celu udzielenia pomocy kontuzjowanemu zawodnikowi.

5.5

Lekarz moĪe wejĞü na boisko bez pozwolenia sĊdziego, jeĞli w ocenie lekarza kontuzjowany
zawodnik wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

5.6

Podczas meczu kaĪdy zawodnik, który krwawi lub ma otwartą ranĊ, musi zostaü zmieniony.
MoĪe on powróciü na boisko tylko po zatrzymaniu krwawienia oraz caákowitym i bezpiecznym
zakryciu krwawiącego miejsca lub otwartej rany.
Kontuzjowany zawodnik lub zawodnik, który krwawi lub ma otwartą ranĊ, moĪe pozostaü
w grze, jeĪeli krwawienie zostanie zatrzymane lub otwarta rana zabezpieczona podczas
przerwy na Īądanie przyznanej na proĞbĊ którejkolwiek z druĪyn zanim sekretarz zasygnalizuje
zmianĊ.

5.7

Zawodnicy wyznaczeni przez trenera do rozpoczĊcia meczu mogą zostaü zmienieni
w przypadku kontuzji. W takiej sytuacji druĪyna przeciwna ma prawo dokonania zmian
takiej samej liczby zawodników.

Art. 6

Kapitan: obowiĆzki i uprawnienia

6.1

Kapitan (CAP) jest zawodnikiem wyznaczonym przez trenera do reprezentowania swojej
druĪyny na boisku. Podczas meczu moĪe on zwracaü siĊ w uprzejmy sposób do sĊdziów, aby
uzyskaü informacje, jednakĪe tylko wtedy, kiedy piáka jest martwa i zegar czasu gry jest
zatrzymany.

6.2

JeĞli druĪyna skáada protest przeciwko wynikowi meczy, kapitan natychmiast po zakoĔczeniu
meczu poinformowaü o tym sĊdziego gáównego i záoĪyü podpis w protokole
w rubryce „Podpis kapitana w przypadku protestu”.

Art. 7

Trenerzy: obowiĆzki i uprawnienia

7.1

Co najmniej dwadzieĞcia (20) minut przed wyznaczoną godziną rozpoczĊcia meczu kaĪdy
trener lub jego reprezentant wrĊczy sekretarzowi listĊ nazwisk i numerów czáonków druĪyny,
którzy wezmą udziaá w meczu, jak równieĪ nazwisko kapitana, trenera i asystenta trenera.
Wszyscy wpisani do protokoáu czáonkowie druĪyny są uprawnieni do gry, nawet jeĞli
przybĊdą na mecz juĪ po jego rozpoczĊciu.
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7.2

Co najmniej dziesiĊü (10) minut przed rozpoczĊciem meczu obaj trenerzy potwierdzą podpisem
w protokole zgodnoĞü imion i nazwisk swoich czáonków druĪyny oraz nazwisk trenerów. W tym
samym czasie wskaĪą piĊciu (5) graczy, którzy rozpoczną mecz. Trener druĪyny „A” udzieli tych
informacji jako pierwszy.

7.3

Tylko trenerzy i asystenci trenerów (jak równieĪ zmiennicy, zawodnicy wykluczeni i osoby
towarzyszące) mogą przebywaü w swoich strefach áawek druĪyn, chyba Īe niniejsze przepisy
stanowią inaczej.

7.4

Trener i asystent trenera mogą podejĞü do stolika sĊdziowskiego podczas meczu w celu
uzyskania informacji dotyczących statystyk, ale tylko wtedy, gdy piáka jest martwa i zegar czasu
gry jest zatrzymany.

7.5

Tylko trener moĪe pozostawaü w pozycji stojącej podczas meczu. MoĪe on zwracaü siĊ do
zawodników podczas meczu pod warunkiem, Īe pozostaje w strefie áawki swojej druĪyny.

7.6

JeĪeli druĪyna ma asystenta trenera, to jego nazwisko musi byü wpisane do protokoáu przed
rozpoczĊciem meczu (jego podpis nie jest konieczny). Przejmuje on wszystkie obowiązki
i uprawnienia trenera, jeĞli ten - z jakiegokolwiek powodu - nie moĪe ich wykonywaü.

7.7

Kiedy kapitan opuszcza boisko, trener powinien poinformowaü sĊdziego o numerze zawodnika,
który bĊdzie peániá funkcjĊ kapitana na boisku.

7.8

JeĞli nie ma trenera lub trener nie moĪe wykonywaü swoich obowiązków i nie ma asystenta
trenera wpisanego do protokoáu (lub asystent trenera równieĪ nie moĪe wykonywaü tych
obowiązków), kapitan przejmuje funkcjĊ trenera. JeĞli kapitan musi opuĞciü boisko, moĪe
nadal peániü funkcjĊ trenera. JeĞli musi opuĞciü boisko z powodu dyskwalifikacji lub nie
moĪe peániü funkcji trenera z powodu kontuzji, jego zastĊpca w funkcji kapitana zastĊpuje go
równieĪ jako trenera.

7.9

Trener wyznacza zawodnika wykonującego rzuty wolne swojej druĪyny we wszystkich
przypadkach nieokreĞlonych w niniejszych przepisach.

kwiecieĔ2008
2008
kwiecień
Strona144zz72
72
strona

OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĉ 2008
PRZEPIS 4 – ZASADY GRY

PRZEPIS 4 – ZASADY GRY
Art. 8

Czas gry, wynik nierozstrzygniċty i dogrywki

8.1

Mecz skáada siĊ z czterech (4) kwart po dziesiĊü (10) minut kaĪda.

8.2

Przerwy meczu, dwuminutowe (2), mają miejsce pomiĊdzy pierwszą i drugą (pierwsza poáowa)
oraz trzecią i czwartą (druga poáowa) kwartą, jak równieĪ przed kaĪdą dogrywką.

8.3

Przerwa meczu pomiĊdzy poáowami wynosi piĊtnaĞcie (15) minut.

8.4

Przerwą meczu jest równieĪ okres dwudziestu (20) minut przed wyznaczoną godziną
rozpoczĊcia meczu.

8.5

Przerwa meczu rozpoczyna siĊ:
•
•

8.6

DwadzieĞcia (20) minut przed wyznaczoną godziną rozpoczĊcia meczu.
Kiedy brzmi sygnaá zegara czasu gry koĔczący czĊĞü meczu.

Przerwa meczu koĔczy siĊ:
•
•

Kiedy piáka zostaje legalnie zbita przez zawodnika uczestniczącego w rzucie sĊdziowskim
na rozpoczĊcie meczu.
Kiedy piáka dotyka lub zostaje legalnie dotkniĊta przez zawodnika na boisku po
wprowadzeniu piáki na rozpoczĊcie pozostaáych czĊĞci meczu.

8.7

JeĞli po zakoĔczeniu czasu gry czwartej kwarty wynik jest nierozstrzygniĊty, mecz bĊdzie
kontynuowany tyloma piĊciominutowymi (5) dogrywkami, ile potrzeba bĊdzie do rozstrzygniĊcia
wyniku.

8.8

JeĞli faul jest popeániony równoczeĞnie z lub tuĪ przed sygnaáem zegara czasu gry, koĔczącym
czĊĞü meczu, ewentualny(e) rzut(y) wolny(e) naleĪy wykonaü po zakoĔczeniu czasu gry.

8.9

JeĞli w wyniku tego(ych) rzutu(ów) wolnego(ych), niezbĊdna okaĪe siĊ dogrywka, wówczas
wszystkie faule popeánione po zakoĔczeniu czasu gry potraktowane bĊdą tak, jakby zostaáy
popeánione w przerwie meczu, a rzut(y) wolny(e) zostaną wykonane przed rozpoczĊciem
dogrywki.

Art. 9

Rozpoczċcie i zakoĕczenie czċğci meczu lub meczu

9.1

Pierwsza kwarta meczu rozpoczyna siĊ, kiedy podczas rzutu sĊdziowskiego piáka zostaje
legalnie zbita przez zawodnika skaczącego.

9.2

Kolejne czĊĞci meczu rozpoczynają siĊ, kiedy podczas wprowadzania piáki dotyka ona lub
zostaje legalnie dotkniĊta przez zawodnika na boisku.

9.3

Mecz nie moĪe siĊ rozpocząü, jeĪeli jedna z druĪyn nie ma na boisku piĊciu (5) zawodników
gotowych do gry.

9.4

We wszystkich meczach, druĪyna wymieniona w programie jako pierwsza (gospodarz) powinna
mieü áawkĊ oraz wáasny kosz po lewej stronie stolika sĊdziowskiego patrząc w kierunku boiska.
JednakĪe, jeĞli obie druĪyny wyraĪą zgodĊ, mogą zamieniü siĊ áawkami i/lub koszami.
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9.5

Przed pierwszą i trzecią kwartą druĪyny mają prawo rozgrzewaü siĊ na tej poáowie boiska, na
której znajduje siĊ kosz przeciwnika.

9.6

DruĪyny zmieniają kosze przed drugą poáową.

9.7

We wszystkich dogrywkach druĪyny grają na te same kosze, na które graáy w czwartej kwarcie.

9.8

Kwarta, dogrywka lub mecz koĔczy siĊ, kiedy zabrzmi sygnaá zegara czasu gry oznajmiający
upáyniĊcie czasu gry.

Art. 10 Sytuacja piâki
10.1

Piáka moĪe byü Īywa lub martwa.

10.2

Piáka staje siĊ īywa, gdy:
•
•
•

10.3

Piáka staje siĊ martwa, gdy:
•
•
•

•
•
•

10.4

Podczas rzutu sĊdziowskiego zostaje legalnie zbita przez zawodnika skaczącego.
Podczas rzutu wolnego jest w dyspozycji zawodnika wykonującego rzut wolny.
Podczas wprowadzania jest w dyspozycji zawodnika wprowadzającego ją do gry.

Zostaje uzyskany kosz z gry lub z rzutu wolnego.
SĊdzia zagwiĪdĪe, kiedy piáka jest Īywa.
Widoczne jest, Īe nie wpadnie do kosza podczas rzutu wolnego, po którym nastĊpuje:
Kolejny rzut wolny.
NastĊpna kara (rzut(y) wolny(e) i/lub wprowadzenie piáki).
Zabrzmi sygnaá zegara czasu gry na koniec czĊĞci meczu.
Zabrzmi sygnaá urządzenia 24 sekund, kiedy druĪyna jest w posiadaniu piáki.
Podczas lotu do kosza po rzucie z gry zostaje dotkniĊta przez zawodnika jednej z druĪyn
po tym, jak:
SĊdzia zagwizdaá.
Zabrzmiaá sygnaá zegara czasu gry na koniec czĊĞci meczu.
Zabrzmiaá sygnaá urządzenia 24 sekund.

Piáka nie staje siċ martwa i jeĪeli rzut jest celny punkty zostaną zaliczone, kiedy:
•

•
•

Piáka jest w locie do kosza po rzucie z gry i:
SĊdzia zagwiĪdĪe.
Zabrzmi sygnaá zegara czasu gry na koniec czĊĞci meczu.
Zabrzmi sygnaá urządzenia 24 sekund.
Piáka jest w locie do kosza po rzucie wolnym i sĊdzia zagwiĪdĪe z powodu przekroczenia
jakiegokolwiek przepisu przez innego zawodnika niĪ rzucający.
Zawodnik popeánia faul na którymkolwiek przeciwniku, podczas gdy piáka jest
w posiadaniu przeciwnika bĊdącego w akcji rzutowej i koĔczącego ten rzut ruchem
ciągáym, rozpoczĊtym przed popeánieniem faula.
Warunek ten nie ma zastosowania i punkty nie zostaną zaliczone, jeĪeli po tym jak
sĊdzia zagwizdaá zostanie wykonana zupeánie nowa akcja rzutowa.
Warunek ten nie ma zastosowania i punkty nie zostaną zaliczone, jeĪeli w trakcie
wykonywania przez zawodnika ciągáego ruchu do kosza w trakcie akcji rzutowej zabrzmi
sygnaá zegara czasu gry na koniec czĊĞci meczu lub zabrzmi sygnaá urządzenia
24 sekund.
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Art. 11 Umiejscowienie zawodnika i sċdziego
11.1

Umiejscowienie zawodnika okreĞlone jest przez miejsce jego kontaktu z podáogą. Kiedy
znajduje siĊ on w wyskoku, zachowuje status, jaki miaá w momencie ostatniego kontaktu
z podáogą. Dotyczy to równieĪ umiejscowienia wzglĊdem linii ograniczających boisko, linii
Ğrodkowej, linii rzutów za trzy (3) punkty, linii rzutów wolnych oraz linii wyznaczających obszar
ograniczony.

11.2

JeĞli zawodnik, który wyskoczyá ze swojego pola ataku i bĊdąc w powietrzu ustanowiá nowe
posiadanie piáki swojej druĪyny, to jego umiejscowienie wzglĊdem pola ataku lub obrony nie
zostanie ustanowione dopóki zawodnik nie wyląduje ponownie na podáoĪu.

11.3

Umiejscowienie sċdziego okreĞlone jest w taki sam sposób, jak zawodnika. Kiedy piáka dotyka
sĊdziego, traktuje siĊ to jako dotkniĊcie podáogi w miejscu, w którym on siĊ znajduje.

Art. 12 Rzut sċdziowski i naprzemienne posiadanie piâki
12.1

Definicja

12.1.1

Rzut sċdziowski ma miejsce, gdy na rozpoczĊcie pierwszej kwarty sĊdzia podrzuca piákĊ
w kole Ğrodkowym pomiĊdzy dwoma dowolnymi zawodnikami przeciwnych druĪyn.

12.1.2

Piâka przetrzymana ma miejsce, gdy po jednym lub wiĊcej zawodników z przeciwnych
druĪyn trzyma jedną lub obie rĊce na piáce tak mocno, Īe Īaden z nich nie moĪe wejĞü w jej
posiadanie bez naduĪycia siáy.

12.2

Procedura

12.2.1

KaĪdy skaczący musi staü obiema stopami wewnątrz poáowy koáa Ğrodkowego bliĪszej
wáasnego kosza druĪyny, z jedną stopą blisko linii Ğrodkowej.

12.2.2

Zawodnicy tej samej druĪyny nie mogą zajmowaü przylegáych pozycji wokóá koáa, jeĪeli
przeciwnik pragnie zająü którąĞ z tych pozycji.

12.2.3

SĊdzia powinien podrzuciü piákĊ w górĊ (pionowo) miĊdzy dwoma przeciwnikami, wyĪej niĪ
którykolwiek z nich mógáby dosiĊgnąü skacząc.

12.2.4

Piáka musi zostaü zbita rĊką(ami) przez jednego lub obu skaczących po tym, jak osiągnie
najwyĪszy punkt.

12.2.5

ĩaden ze skaczących nie moĪe opuĞciü swojej pozycji zanim piáka nie zostanie legalnie
zbita.

12.2.6

ĩaden ze skaczących nie moĪe záapaü piáki, ani dotknąü jej wiĊcej niĪ dwukrotnie, dopóki nie
dotknie ona jednego z nieskaczących zawodników lub podáogi.

12.2.7

JeĪeli piáka nie zostanie zbita przez przynajmniej jednego ze skaczących, rzut sĊdziowski
naleĪy powtórzyü.

12.2.8

Przed zbiciem piáki Īadna czĊĞü ciaáa nieskaczących zawodników nie moĪe znajdowaü siĊ na
lub ponad linią koáa (cylindra).
Naruszenie warunków art. 12.2.1, 12.2.4, 12.2.5, 12.2.6 i 12.2.8 stanowi bâĆd.
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Sytuacje rzutu sċdziowskiego
Sytuacja rzutu sĊdziowskiego nastĊpuje, gdy:
• Orzeczono piákĊ przetrzymaną.
• Piáka wychodzi poza boisko i sĊdziowie mają wątpliwoĞci lub odmienne zdania, kto ostatni
dotknąá piákĊ.
• Obie druĪyny popeániają báąd podczas niecelnego ostatniego lub jedynego rzutu wolnego.
• ĩywa piáka zatrzymuje siĊ na podpórkach kosza (z wyjątkiem sytuacji pomiĊdzy rzutami
wolnymi).
• Piáka staje siĊ martwa, kiedy Īadna z druĪyn nie posiada piáki ani nie ma prawa do piáki.
• Po skasowaniu równych kar przeciwko obu druĪynom, nie ma wiĊcej kar za faule do
wykonania oraz Īadna druĪyna nie posiadaáa piáki ani nie miaáa prawa do piáki, zanim
orzeczono pierwszy faul lub báąd.
• Ma siĊ rozpocząü czĊĞü meczu inna niĪ pierwsza kwarta.

12.4

Naprzemienne posiadanie piâki

12.4.1

Naprzemienne posiadanie piáki jest metodą mającą na celu spowodowanie, by piáka staáa siĊ
Īywa poprzez wprowadzenie spoza boiska zamiast wykonywania rzutu sĊdziowskiego.

12.4.2

W sytuacjach rzutu sĊdziowskiego, druĪyny bĊdą na przemian otrzymywaáy piákĊ do
wprowadzenia z miejsca poza boiskiem, najbliĪszego zaistniaáej sytuacji rzutu sĊdziowskiego.

12.4.3

Proces naprzemiennego posiadania piáki rozpocznie druĪyna, która nie wejdzie w posiadanie
Īywej piáki na boisku po rzucie sĊdziowskim rozpoczynającym pierwszą kwartĊ.

12.4.4

DruĪyna, mająca prawo do nastĊpnego naprzemiennego posiadania piáki na koniec czĊĞci
meczu, rozpocznie kolejną czĊĞü meczu wprowadzeniem piáki z przedáuĪenia linii
Ğrodkowej naprzeciw stolika sĊdziowskiego.

12.4.5

Naprzemienne posiadanie piáki:
• Rozpoczyna siċ, kiedy piáka jest w dyspozycji zawodnika wprowadzającego ją do gry.
• Koĕczy siċ, kiedy:
Piáka dotyka lub jest legalnie dotkniĊta przez zawodnika na boisku.
DruĪyna wprowadzająca piákĊ popeánia báąd.
ĩywa piáka zatrzymuje siĊ na podpórkach kosza podczas wprowadzania piáki.

12.4.6

DruĪynĊ mającą prawo do nastĊpnego wprowadzenia piáki wskazuje strzaáka naprzemiennego
posiadania, skierowana w stronĊ kosza druĪyny przeciwnej. Kierunek strzaáki jest zmieniany
natychmiast po zakoĔczeniu wprowadzania piáki przyznanej w wyniku naprzemiennego
posiadania.

12.4.7

JeĞli druĪyna popeánia báąd wprowadzając piákĊ podczas naprzemiennego posiadania, to traci
prawo do tego wprowadzenia piáki. StrzaákĊ naprzemiennego posiadania naleĪy natychmiast
przestawiü tak, aby wskazywaáa, Īe przeciwnicy druĪyny, która popeániáa báąd, bĊdą mieli
prawo do naprzemiennego posiadania w nastĊpnej sytuacji rzutu sĊdziowskiego. GrĊ naleĪy
wznowiü przyznając piákĊ przeciwnikom druĪyny, która popeániáa báąd, do wprowadzenia z tego
samego miejsca.

12.4.8

Faul popeániony przez którąkolwiek z druĪyn:
• Przed rozpoczĊciem innej czĊĞci meczu niĪ pierwsza kwarta, lub
• W sytuacji wprowadzania piáki podczas naprzemiennego posiadania,
nie powoduje utraty prawa do wprowadzenia piáki w wyniku naprzemiennego posiadania.
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JeĞli faul ma miejsce podczas wprowadzania piáki na rozpoczĊcie czĊĞci meczu po tym, jak
piáka zostaáa oddana do dyspozycji zawodnika wprowadzającego ją, ale zanim dotknĊáa
zawodnika na boisku, naleĪy to traktowaü jak faul popeániony w czasie gry
i odpowiednio ukaraü.

Art. 13 Gra piâkĆ
13.1

Definicja

13.1.1

Podczas meczu do gry piáką uĪywa siĊ wyáącznie rąk. PiákĊ moĪna podawaü, rzucaü, zbijaü,
toczyü lub kozáowaü w dowolnym kierunku, nie przekraczając ograniczeĔ okreĞlonych
w niniejszych przepisach.

13.2

Przepis
Zawodnikowi nie wolno biegaü z piáką, umyğlnie jej kopaü lub blokowaü jakąkolwiek czĊĞcią
nogi albo uderzaü piáki piĊĞcią.
JednakĪe przypadkowy kontakt z piáką lub jej dotkniĊcie jakąkolwiek czĊĞcią nogi nie jest
báĊdem.
Naruszenie art. 13.2 jest bâċdem.

Art. 14 Posiadanie piâki
14.1

14.2

Posiadanie piáki przez druĪynĊ rozpoczyna siċ, kiedy zawodnik tej druĪyny jest w posiadaniu
Īywej piáki, tj. trzyma ją lub kozáuje albo ma Īywą piákĊ w dyspozycji.
Posiadanie piáki przez druĪynĊ trwa, gdy:
•
•

14.3

Zawodnik tej druĪyny jest w posiadaniu Īywej piáki.
Piáka jest podawana pomiĊdzy zawodnikami tej druĪyny.

Posiadanie piáki przez druĪynĊ koĕczy siċ, gdy:
•
•
•

Przeciwnik wchodzi w posiadanie piáki.
Piáka staje siĊ martwa.
Piáka traci kontakt z rĊką(ami) zawodnika podczas rzutu do kosza z gry lub rzutu wolnego.

Art. 15 Zawodnik w akcji rzutowej
15.1

Rzut do kosza z gry lub rzut wolny ma miejsce, kiedy piáka jest trzymana przez zawodnika
rĊką(ami), a nastĊpnie rzucona w powietrze w kierunku kosza przeciwnika.
Dobitka ma miejsce, kiedy piáka zostaje uderzona (skierowana) rĊką(ami) w kierunku kosza
przeciwnika.
Wsad ma miejsce, kiedy piáka zostaje wepchniĊta jedną lub dwiema rĊkami do kosza
przeciwnika.
Dobitka i wsad są równieĪ traktowane jako rzut do kosza z gry.

15.2

Akcja rzutowa:
•

Zaczyna siċ, kiedy zawodnik rozpoczyna ruch ciągáy normalnie poprzedzający
wypuszczenie piáki i w ocenie sĊdziego rozpocząá próbĊ zdobycia punktów rzutem,
wsadem lub dobitką piáki w kierunku kosza przeciwnika.
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Koĕczy siċ, kiedy piáka traci kontakt z rĊką(ami) zawodnika, a w przypadku zawodnika
rzucającego w wyskoku, gdy obie jego stopy powrócą na podáogĊ.

Ramiona zawodnika wykonującego rzut mogą czasem zostaü przytrzymane przez przeciwnika
w celu uniemoĪliwienia rzutu, a mimo to naleĪy uznaü, Īe jest to próba rzutu. W takiej sytuacji
nie jest konieczne, aby piáka opuĞciáa rĊkĊ(ce) rzucającego.
Nie ma związku pomiĊdzy liczbą legalnie wykonanych kroków a akcją rzutową.
15.3

Ruch ciĆgây w akcji rzutowej:
•
•
•

Rozpoczyna siĊ, kiedy piáka spocznie w rĊce(kach) zawodnika i nastĊpuje ruch rzucania,
zazwyczaj skierowany w górĊ.
MoĪe obejmowaü ruch ramienia(on) oraz/lub ruch ciaáa wykonywany przez zawodnika
w trakcie jego próby rzutu do kosza.
KoĔczy siĊ, kiedy piáka opuĞci rĊkĊ(ce) zawodnika rzucającego lub jeĞli zostanie wykonana
nowa akcja rzutowa.

Art. 16 Kosz: kiedy zdobyty i jego wartoğý
16.1

Definicja

16.1.1

Kosz jest zdobyty, kiedy Īywa piáka wpada z góry do kosza i zostaje w nim lub przechodzi przez
niego.

16.1.2

NaleĪy uwaĪaü, Īe piáka jest w koszu, kiedy jakakolwiek jej czĊĞü znajduje siĊ wewnątrz kosza
i poniĪej poziomu obrĊczy.

16.2

Przepis

16.2.1

Punkty są przyznawane druĪynie atakującej kosz przeciwnika, do którego wpadáa piáka,
w nastĊpujący sposób:
• Kosz z rzutu wolnego zalicza siĊ jako jeden (1) punkt.
• Kosz z pola rzutów za dwa (2) punkty zalicza siĊ jako dwa (2) punkty.
• Kosz z pola rzutów za trzy (3) punkty zalicza siĊ jako trzy (3) punkty.
• Kosz zalicza siĊ jako dwa (2) punkty, jeĞli podczas ostatniego lub jedynego rzutu wolnego,
po tym jak piáka dotknĊáa obrĊczy, zostaáa legalnie dotkniĊta przez zawodnika ataku lub
obrony zanim wpadáa do kosza.

16.2.2

JeĪeli zawodnik przypadkowo wrzuci piákĊ do wâasnego kosza, dwa (2) punkty naleĪy
zapisaü kapitanowi druĪyny przeciwnej znajdującemu siĊ na boisku.

16.2.3

JeĪeli zawodnik umyğlnie wrzuci piákĊ do wâasnego kosza popeánia báąd i kosz nie
zostaje zaliczony.

16.2.4

JeĪeli zawodnik spowoduje, Īe piáka przejdzie przez kosz od doáu caáym obwodem, popeánia
báąd.

Art. 17 Wprowadzenie piâki
17.1

Definicja

17.1.1

Wprowadzenie piáki ma miejsce, kiedy piáka jest podawana na boisko przez zawodnika
wprowadzającego piákĊ, który znajduje siĊ poza boiskiem.
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17.2

Procedura

17.2.1

SĊdzia musi wrĊczyü lub oddaü piákĊ do dyspozycji zawodnikowi wprowadzającemu ją do gry.
MoĪe on równieĪ rzuciü lub podaü kozáem piákĊ do zawodnika wprowadzającego pod
warunkiem, Īe:
• SĊdzia znajduje siĊ nie wiĊcej niĪ cztery metry od zawodnika wprowadzającego.
• Zawodnik wprowadzający piákĊ stoi we wáaĞciwym, wskazanym przez sĊdziego miejscu.

17.2.2

Zawodnik wprowadzi piákĊ w miejscu wyznaczonym przez sĊdziego, najbliĪej miejsca
naruszenia przepisów, bądĨ zatrzymania gry przez sĊdziego, z wyjątkiem miejsc bezpoĞrednio
za tablicą.

17.2.3

W nastĊpujących sytuacjach piákĊ wprowadza siĊ z przedáuĪenia linii Ğrodkowej naprzeciw
stolika sĊdziowskiego:
x Na rozpoczĊcie kaĪdej czĊĞci meczu innej niĪ pierwsza kwarta.
x Po rzucie(tach) wolnym(ch) za faul techniczny, niesportowy lub dyskwalifikujący.
x Po tym jak druĪyna mająca prawo do piáki, na swoim polu obrony w ostatnich dwóch (2)
minutach czwartej (4) kwarty oraz ostatnich dwóch (2) minutach kaĪdej dogrywki,
poprosiáa o przerwĊ na Īądanie.
Zawodnik wprowadzający piákĊ do gry ustawia stopy po obu stronach przedáuĪenia linii
Ğrodkowej i ma prawo podaü piákĊ do zawodnika swojej druĪyny znajdującego siĊ
w dowolnym miejscu na boisku.

17.2.4

Po faulu osobistym zawodnika druĪyny posiadającej Īywą piákĊ lub mającej prawo do niej, piákĊ
naleĪy wprowadziü w miejscu najbliĪszym naruszenia przepisów.

17.2.5

W kaĪdej sytuacji, kiedy piáka wpadnie do kosza, ale kosz z gry lub rzutu wolnego nie jest
zaliczony, piákĊ naleĪy wprowadziü spoza boiska na przedáuĪeniu linii rzutów wolnych.

17.2.6

Po celnym koszu z gry albo celnym jedynym lub ostatnim rzucie wolnym:
•

•

Którykolwiek przeciwnik druĪyny, która zdobyáa punkty, wprowadzi piákĊ z dowolnego
miejsca na linii koĔcowej po tej stronie boiska, na której uzyskano kosz. Ma to takĪe
zastosowanie, gdy sĊdzia wrĊcza piákĊ zawodnikowi lub oddaje mu ją do dyspozycji
po przerwie na Īądanie lub jakimkolwiek zatrzymaniu gry po zdobytym koszu z gry oraz
ostatnim lub jedynym rzucie wolnym.
Zawodnik wprowadzający piákĊ moĪe poruszaü siĊ równolegle i/lub prostopadle do linii
koĔcowej, a piáka moĪe byü podawana pomiĊdzy zawodnikami tej druĪyny znajdującymi
siĊ na lub poza linią koĔcową, ale odliczanie piĊciu (5) sekund rozpoczyna siĊ od
momentu, kiedy piáka jest w dyspozycji pierwszego zawodnika poza boiskiem.

17.3

Przepis

17.3.1

Zawodnik wprowadzający piákĊ nie moīe:
•
•
•
•

Wykorzystaü wiĊcej niĪ piĊü (5) sekund na wypuszczenie piáki z rąk.
WejĞü na boisko trzymając piákĊ w rĊce(kach).
Spowodowaü, aby piáka dotknĊáa obszaru poza boiskiem po tym, jak opuĞciáa rĊce(kĊ)
podczas podania na boisko.
Dotknąü piáki na boisku zanim dotknie ona innego zawodnika.
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Spowodowaü, aby piáka wpadáa bezpoĞrednio do kosza.
PrzemieĞciü siĊ wiĊcej niĪ jeden (1) metr równolegle do linii w jednym lub obu
kierunkach od miejsca wyznaczonego przez sĊdziego, przed lub w trakcie wypuszczania
piáki. MoĪe on jednak przemieszczaü siĊ prostopadle do linii tak daleko, jak pozwalają
na to warunki.

W trakcie wprowadzania piáki Īaden inny zawodnik nie moīe:
•
•

Mieü jakiejkolwiek czĊĞci ciaáa ponad linią ograniczającą boisko zanim piáka nie zostanie
przerzucona ponad tą linią.
Byü bliĪej niĪ jeden (1) metr od zawodnika wprowadzającego piákĊ, jeĞli wolny od
przeszkód obszar poza boiskiem, w miejscu wprowadzania piáki, ma mniej niĪ dwa (2)
metry od linii ograniczającej boisko.

Naruszenie art. 17.3 stanowi bâĆd.
17.4

Kara
PiákĊ przyznaje siĊ przeciwnikom do wprowadzenia z tego samego miejsca.

Art. 18 Przerwa na īĆdanie
18.1

Definicja
Przerwa na Īądanie jest przerwą w grze przyznawaną na proĞbĊ trenera lub asystenta trenera.

18.2

Przepis

18.2.1

KaĪda przerwa na Īądanie trwa jedną (1) minutĊ.

18.2.2

Przerwa na Īądanie moĪe byü przyznana w trakcie moĪliwoĞci przyznania przerwy na Īądanie.

18.2.3

MoĪliwoĞü przyznania przerwy na Īądanie rozpoczyna siċ, kiedy:
x Dla obu druĪyn, gdy piáka staje siĊ martwa, zegar zawodów jest zatrzymany oraz sĊdzia
skoĔczyá sygnalizacjĊ do stolika sĊdziowskiego.
x Dla obu druĪyn, gdy piáka staje siĊ martwa po ostatnim lub jedynym celnym rzucie wolnym.
x Dla przeciwników druĪyny, która zdobyáa kosz, gdy punkty zostają zaliczone.

18.2.4

MoĪliwoĞü przyznania przerwy na Īądanie koĕczy siċ, gdy piáka znajduje siĊ w dyspozycji
zawodnika wprowadzającego ją spoza boiska, bądĨ wykonującego pierwszy lub jedyny rzut
wolny.

18.2.5

KaĪdej druĪynie mogą byü przyznane dwie (2) przerwy na Īądanie w trakcie pierwszej poáowy
meczu, trzy (3) w trakcie drugiej poáowy meczu oraz jedna (1) w kaĪdej dogrywce.

18.2.6

Niewykorzystane przerwy na Īądanie nie mogą byü przenoszone na nastĊpną poáowĊ lub
dogrywkĊ.

18.2.7

Przerwa na Īądanie przyznawana jest trenerowi druĪyny, który pierwszy prosiá o nią, chyba Īe
przerwa jest przyznawana po koszu z gry zdobytym przez przeciwników i bez orzeczonego
przekroczenia przepisów.
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Przerwa na Īądanie nie moĪe zostaü przyznana druĪynie zdobywającej kosz, kiedy zegar
zawodów zostaje zatrzymany po celnym rzucie do kosza podczas dwóch (2) ostatnich minut
czwartej kwarty lub dwóch (2) ostatnich minut kaĪdej dogrywki, chyba Īe sĊdzia zatrzyma grĊ.

18.3

Procedura

18.3.1

Tylko trener lub asystent trenera ma prawo prosiü o przerwĊ na Īądanie. W tym celu powinien
nawiązaü kontakt wzrokowy z sekretarzem lub podejĞü do stolika sĊdziowskiego i poprosiü
wyraĨnie o przerwĊ na Īądanie, wykonując rĊkami wáaĞciwy sygnaá.

18.3.2

ProĞba o przerwĊ na Īądanie moĪe byü wycofana tylko zanim sekretarz zasygnalizuje ją
sĊdziom na boisku.

18.3.3

Przerwa na Īądanie:
•
•

18.3.4

Rozpoczyna siċ, kiedy sĊdzia zagwiĪdĪe i pokaĪe sygnaá przerwy na Īądanie.
Koĕczy siċ, kiedy sĊdzia zagwiĪdĪe i przywoáa druĪyny na boisko.

Kiedy tylko moĪliwoĞü przyznania przerwy na Īądanie rozpocznie siĊ, sekretarz uruchamia
sygnaá dĨwiĊkowy, aby powiadomiü sĊdziów, Īe zostaáa zgáoszona proĞba o przerwĊ na
Īądanie.
JeĞli kosz z gry uzyska przeciwnik druĪyny, która prosiáa o przerwĊ na Īądanie, mierzący czas
gry zatrzymuje natychmiast zegar czasu gry i uruchamia sygnaá dĨwiĊkowy.

18.3.5

Podczas przerwy na Īądanie, jak równieĪ w przerwie meczu przed rozpoczĊciem drugiej (2)
i czwartej (4) kwarty oraz kaĪdej dogrywki, zawodnicy mogą opuĞciü boisko i usiąĞü na
áawce druĪyny, a osoby upowaĪnione do przebywania w strefie áawki mogą wejĞü na boisko
pod warunkiem, Īe pozostają w pobliĪu swojej strefy áawki druĪyny.

18.3.6

JeĞli proĞba o przerwĊ na Īądanie jednej z druĪyn, ma miejsce, po tym jak piáka jest juĪ
w dyspozycji zawodnika wykonującego pierwszy lub jedyny rzut wolny, przerwa na Īądanie
powinna byü przyznana, jeĞli:
• Ostatni lub jedyny rzut wolny jest celny.
• Po rzutach wolnych bĊdzie miaáo miejsce wprowadzenie piáki z przedáuĪenia linii
Ğrodkowej naprzeciwko stolika sĊdziowskiego.
• Zostaá odgwizdany faul pomiĊdzy rzutami wolnymi. W tym wypadku rzut(y) wolny(e)
zostanie(ą) dokoĔczony(e), a przerwa na Īądanie moĪe zostaü przyznana przed
wykonaniem kary za ten nowy faul.
• Zostaá odgwizdany faul zanim piáka staáa siĊ Īywa po ostatnim lub jedynym rzucie wolnym.
W tym wypadku przerwa na Īądanie moĪe zostaü przyznana przed wykonaniem nowej
kary za faul.
• Zostaá odgwizdany báąd zanim piáka staáa siĊ Īywa po ostatnim lub jedynym rzucie wolnym.
W tym wypadku przerwa na Īądanie moĪe zostaü przyznana przed wprowadzeniem piáki
po tym báĊdzie.
W przypadku, gdy mają miejsce kolejne bloki rzutów wolnych i/lub posiadania piáki wynikające
z wiĊcej niĪ jednego (1) faula, kaĪdy blok naleĪy rozpatrywaü osobno.
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Art. 19 Zmiana
19.1

Definicja
Zmiana jest przerwą w grze orzeczoną na proĞbĊ zmiennika, aby ten mógá staü siĊ zawodnikiem.

19.2

Przepis

19.2.1

DruĪyna moĪe zmieniü zawodnika podczas moĪliwoĞci dokonania zmiany.

19.2.2

MoĪliwoĞü dokonania zmiany rozpoczyna siċ, kiedy:
x Dla obu druĪyn, gdy piáka staje siĊ martwa, zegar zawodów jest zatrzymany oraz sĊdzia
skoĔczyá sygnalizacjĊ do stolika sĊdziowskiego.
x Dla obu druĪyn, gdy piáka staje siĊ martwa po ostatnim lub jedynym celnym rzucie wolnym.
x Dla przeciwników druĪyny, która zdobyáa kosz w ostatnich dwóch (2) minutach czwartej
kwarty lub ostatnich dwóch (2) minutach kaĪdej dogrywki, gdy punkty zostają zaliczone.

19.2.3

MoĪliwoĞü dokonania zmiany koĕczy siċ, gdy piáka znajduje siĊ w dyspozycji zawodnika
wprowadzającego ją spoza boiska bądĨ wykonującego pierwszy lub jedyny rzut wolny.

19.2.4

Zawodnik, który staá siĊ zmiennikiem i zmiennik, który staá siĊ zawodnikiem nie mogą –
odpowiednio – wejĞü z powrotem na boisko lub go opuĞciü do momentu aĪ piáka stanie siĊ
ponownie martwa po fazie gry z wáączonym zegarem, chyba Īe:
• DruĪyna musiaáaby graü w liczbie zawodników mniejszej niĪ piĊciu (5).
• JeĞli zawodnik, któremu w wyniku wystąpienia sytuacji pomyáki moĪliwej do naprawienia
przyznane są rzuty wolne, znajduje siĊ na áawce druĪyny po tym, jak zostaá prawidáowo
zmieniony.

19.2.5

Zmiana nie moĪe zostaü przyznana druĪynie zdobywającej kosz, kiedy zegar zawodów
zostaje zatrzymany po celnym rzucie do kosza podczas dwóch (2) ostatnich minut czwartej
kwarty lub dwóch (2) ostatnich minut kaĪdej dogrywki, chyba Īe sĊdzia zatrzyma grĊ.

19.3

Procedura

19.3.1

Tylko zmiennik ma prawo prosiü o zmianĊ. W tym celu powinien (zmiennik, a nie trener lub
asystent trenera) podejĞü do sekretarza i wyraĨnie poprosiü o zmianĊ wykonując wáaĞciwy
sygnaá rĊkami lub usiąĞü na krzeĞle zmian. Zmiennik proszący o zmianĊ musi byü natychmiast
gotowy do gry.

19.3.2

ProĞba o zmianĊ moĪe byü wycofana tylko zanim zabrzmi sygnaá sekretarza na tĊ zmianĊ.

19.3.3

Kiedy tylko moĪliwoĞü dokonania zmiany rozpocznie siĊ, sekretarz uruchamia sygnaá
dĨwiĊkowy, aby powiadomiü sĊdziów, Īe zostaáa zgáoszona proĞba o zmianĊ.

19.3.4

Zmiennik powinien pozostaü poza boiskiem aĪ do momentu, kiedy sĊdzia zagwiĪdĪe, da sygnaá
na zmianĊ i przywoáa go, aby wszedá na boisko.

19.3.5

Zawodnik, który zostaá zmieniony nie musi zgáaszaü siĊ ani do sekretarza, ani do sĊdziego
i moĪe udaü siĊ bezpoĞrednio do swojej áawki druĪyny.
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19.3.6

Zmiana powinna byü dokonana tak szybko, jak jest to moĪliwe. Zawodnik, który popeániá piąty
(5) faul lub zostaá zdyskwalifikowany, musi zostaü zmieniony natychmiast (w ciągu okoáo
trzydziestu (30) sekund). JeĞli – w opinii sĊdziego – nastĊpuje nieuzasadnione
opóĨnienie, winnej druĪynie powinna zostaü przyznana przerwa na Īądanie. JeĞli druĪyna ta nie
posiada juĪ przerwy na Īądanie, jej trener moĪe zostaü ukarany faulem technicznym („B”).

19.3.7

JeĞli zmiana ma byü dokonana podczas przerwy na Īądanie lub w przerwie meczu, zmiennik
musi zgáosiü siĊ do sekretarza przed wejĞciem na boisko.

19.3.8

JeĞli zawodnik mający wykonaü rzut(y) wolny(e) musi zostaü zmieniony, z powodu:
•
•
•

Kontuzji,
Popeánienia piątego (5) faula,
Dyskwalifikacji,

rzuty wolne muszą zostaü wykonane przez jego zmiennika, który nastĊpnie nie moĪe zostaü
zmieniony do momentu, aĪ upáynie faza gry z wáączonym zegarem.
19.3.9

JeĞli proĞba jednej z druĪyn o zmianĊ ma miejsce po tym, jak piáka jest juĪ w dyspozycji
zawodnika wykonującego pierwszy lub jedyny rzut wolny, zmiana powinna byü przyznana jeĞli:
• Ostatni lub jedyny rzut wolny jest celny.
• Po rzutach wolnych bĊdzie miaáo miejsce wprowadzenie piáki z przedáuĪenia linii
Ğrodkowej naprzeciwko stolika sĊdziowskiego.
• Zostaá odgwizdany faul w czasie wykonywania rzutów wolnych. W tym wypadku rzuty
wolne zostaną dokoĔczone, a zmiana moĪe zostaü dokonana przed wykonaniem nowej
kary za faul.
• Zostaá odgwizdany faul zanim piáka staáa siĊ Īywa po ostatnim lub jedynym rzucie wolnym.
W tym wypadku zmiana moĪe zostaü dokonana przed wykonaniem nowej kary za faul.
• Zostaá odgwizdany báąd zanim piáka staáa siĊ Īywa po ostatnim lub jedynym rzucie wolnym.
W tym wypadku zmiana moĪe zostaü dokonana przed wprowadzeniem piáki po tym
báĊdzie.
W przypadku, gdy mają miejsce kolejne bloki rzutów wolnych wynikające z wiĊcej niĪ
jednego (1) faula, kaĪdy blok naleĪy rozpatrywaü osobno.

Art. 20 Mecz przegrany walkowerem
20.1

Przepis
DruĪyna przegrywa mecz walkowerem jeĞli:
•
•
•

PiĊtnaĞcie (15) minut po wyznaczonej godzinie rozpoczĊcia meczu nie stawi siĊ lub nie
jest w stanie wystawiü piĊciu (5) zawodników gotowych do gry.
Swoim postĊpowaniem uniemoĪliwia rozgrywanie meczu.
Odmawia gry pomimo poinstruowania przez sĊdziego gáównego, aby grĊ podjĊáa.

20.2

Kara

20.2.1

Wygraną przyznaje siĊ przeciwnikom z wynikiem dwadzieĞcia do zera (20:0). Ponadto druĪyna
winna walkowera otrzymuje zero (0) punktów w klasyfikacji.
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W serii dwumeczowej (u siebie i na wyjeĨdzie) z sumowaną punktacją i w rozgrywkach play-off
do dwóch zwyciĊstw druĪyna, która przegrywa walkowerem w pierwszym, drugim lub trzecim
meczu, przegrywa walkowerem caáą seriĊ lub play-off. Nie odnosi siĊ to do rozgrywek play-off
do trzech zwyciĊstw.

Art. 21 Mecz przegrany wskutek braku zawodników
21.1

Przepis
DruĪyna przegrywa mecz wskutek braku zawodników, jeĪeli podczas meczu ma mniej niĪ
dwóch (2) zawodników na boisku gotowych do gry.

21.2

Kara

21.2.1

JeĪeli druĪyna, której przyznano wygraną prowadzi, utrzymany zostaje wynik meczu
w momencie jego przerwania. JeĪeli druĪyna, której przyznano wygraną nie prowadzi,
wynik zalicza siĊ jako dwa do zera (2:0) na jej korzyĞü. DruĪyna przegrywająca wskutek
braku zawodników otrzymuje jeden (1) punkt w klasyfikacji.

21.2.2

W serii dwumeczowej (u siebie i na wyjeĨdzie) z sumowaną punktacją, druĪyna, która
przegrywa wskutek braku zawodników w pierwszym lub drugim meczu, przegrywa caáą
seriĊ wskutek braku zawodników.
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PRZEPIS 5 – BàĉDY
Art. 22 Bâċdy
22.1

Definicja
Báąd jest naruszeniem przepisów.

22.2

Kara
JeĪeli konkretny przepis nie stanowi inaczej, piákĊ przyznaje siĊ przeciwnikom do wprowadzenia
spoza boiska w punkcie najbliĪszym miejsca naruszenia przepisów, z wyjątkiem miejsc
bezpoĞrednio za tablicą.

Art. 23 Zawodnik poza boiskiem i piâka poza boiskiem
23.1

Definicja

23.1.1

Zawodnik jest poza boiskiem, kiedy jakakolwiek czĊĞü jego ciaáa styka siĊ z podáogą lub
jakimkolwiek obiektem innym niĪ zawodnik na, ponad lub poza liniami ograniczającymi boisko.

23.1.2

Piâka jest poza boiskiem, kiedy dotyka:
•
•
•

Zawodnika lub innej osoby bĊdącej poza boiskiem.
Podáogi lub obiektu na, ponad lub poza liniami ograniczającymi boisko.
Konstrukcji podtrzymujących tablice, tyáu tablic lub jakiegokolwiek obiektu ponad boiskiem.

23.2

Przepis

23.2.1

Za wyjĞcie piáki poza boisko odpowiedzialny jest ostatni zawodnik, który dotknąá piáki albo zostaá
przez nią dotkniĊty zanim wyszáa ona poza boisko, nawet jeĞli piáka póĨniej dotknĊáa jeszcze
czegoĞ innego niĪ zawodnika.

23.2.2

JeĞli piáka wychodzi poza boisko z powodu dotkniĊcia zawodnika, który jest na lub poza liniami
ograniczającymi boisko, to ten zawodnik jest odpowiedzialny za wyjĞcie piáki poza boisko.

23.2.3

JeĞli zawodnik(cy) wychodzi(ą) poza boisko lub wchodzi(ą) na wáasne pole obrony podczas
piáki przetrzymanej, to jest to sytuacja rzutu sĊdziowskiego.

Art. 24 Kozâowanie
24.1

Definicja

24.1.1

Kozâowanie rozpoczyna siċ, kiedy zawodnik po wejĞciu w posiadanie Īywej piáki na boisku
rzuca nią, uderza, toczy, kozáuje po podáodze lub umyĞlnie odbija o tablicĊ i dotyka jej
ponownie, zanim zostanie dotkniĊta przez innego zawodnika.
Kozâowanie koĕczy siċ, kiedy zawodnik dotknie piáki jednoczeĞnie obiema rĊkami lub pozwoli
jej spocząü w jednej lub obu rĊkach.
W trakcie kozáowania piáka moĪe byü wyrzucona w powietrze pod warunkiem, Īe dotknie ona
podáoĪa lub innego zawodnika, zanim zawodnik kozáujący ponownie dotknie jej rĊką.
Nie ma ograniczenia liczby kroków, które moĪe zrobiü zawodnik, kiedy piáka nie ma kontaktu
z jego rĊką.
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24.1.2

JeĞli zawodnik przypadkowo traci, a nastĊpnie odzyskuje posiadanie Īywej piáki na boisku, to
naleĪy uznaü, Īe poprawia chwyt piáki.

24.1.3

Kozáowaniem nie jest (są):
•
•
•
•
•
•

24.2

Kolejne próby rzutu do kosza.
Poprawa chwytu piáki na początku lub na koĔcu kozáowania.
Próba wejĞcia w posiadanie piáki przez wybicie jej spoĞród innych zawodników.
Wybicie piáki bĊdącej w posiadaniu innego zawodnika.
Zablokowanie podania i wejĞcie w posiadanie piáki.
Przerzucanie piáki z rĊki do rĊki i przytrzymywanie jej nim dotknie podáogi, pod warunkiem,
Īe nie zostaje popeániony báąd kroków.

Przepis
Zawodnikowi nie wolno ponowiü kozáowania po jego zakoĔczeniu, chyba Īe straciá posiadanie
Īywej piáki na boisku z powodu:
• Rzutu do kosza z gry.
• DotkniĊcia piáki przez przeciwnika.
• Podania lub poprawy chwytu, przy którym inny zawodnik dotknąá piáki lub zostaá przez nią
dotkniĊty.

Art. 25 Kroki
25.1

Definicja

25.1.1

Kroki, to nielegalne poruszanie stopy lub obu stóp w jakimkolwiek kierunku w czasie
posiadania Īywej piáki na boisku, wykraczające poza limity okreĞlone w tym artykule.

25.1.2

Obrót, to legalny ruch zawodnika, który trzymając Īywą piákĊ na boisku wykracza tą samą nogą
raz lub wiĊcej razy w dowolnym kierunku, podczas gdy stopa drugiej nogi, zwanej nogą obrotu,
pozostaje w staáym kontakcie z jednym punktem na podáoĪu.

25.2

Przepis

25.2.1

Ustanowienie nogi obrotu przez zawodnika, który chwyta Īywą piákĊ na boisku:
•
•

25.2.2

Stojąc obiema stopami na podáoĪu:
Z chwilą gdy jedna ze stóp zostaje uniesiona, druga stopa staje siĊ nogą obrotu.
BĊdąc w ruchu:
JeĞli jedna ze stóp dotyka podáoĪa, ta noga staje siĊ nogą obrotu.
JeĞli Īadna ze stóp nie dotyka podáoĪa i zawodnik opada jednoczeĞnie na obie
stopy, z chwilą gdy jedna ze stóp zostaje uniesiona, druga stopa staje siĊ nogą
obrotu.
JeĞli Īadna ze stóp nie dotyka podáoĪa i zawodnik opada na jedną stopĊ,
wtedy ta noga staje siĊ nogą obrotu. JeĞli zawodnik wybija siĊ z tej stopy,
a nastĊpnie zatrzymuje siĊ opadając równoczeĞnie na obie stopy, wtedy Īadna
noga nie moĪe staü siĊ nogą obrotu.

Poruszanie siċ zawodnika z piâkĆ, który – posiadajĆc īywĆ piâkċ na boisku –
ustanowiâ nogċ obrotu:
• Kiedy stoi obiema stopami na podáoĪu:
Aby rozpocząü kozáowanie nie moĪe unieĞü nogi obrotu przed wypuszczeniem
piáki z rĊki(ąk).
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-

•

•

25.2.3

W celu podania lub rzutu do kosza z gry moĪe wybiü siĊ z nogi obrotu, ale
Īadna ze stóp nie moĪe ponownie dotknąü podáoĪa przed wypuszczeniem piáki
z rĊki(ąk).
Kiedy jest w ruchu:
W celu podania lub rzutu do kosza z gry moĪe wybiü siĊ z nogi obrotu,
a nastĊpnie opaĞü na jedną lub obie stopy równoczeĞnie. Po czym jedna lub
obie stopy mogą byü oderwana od podáoĪa, ale Īadna nie moĪe ponownie
dotknąü podáoĪa przed wypuszczeniem piáki z rĊki(ąk).
Aby rozpocząü kozáowanie nie moĪe unieĞü nogi obrotu przed wypuszczeniem
piáki z rĊki(ąk).
Kiedy zatrzymuje siĊ i Īadna noga nie moĪe staü siĊ nogą obrotu:
Aby rozpocząü kozáowanie nie moĪe unieĞü Īadnej nogi przed wypuszczeniem
piáki z rĊki(ąk).
W celu podania lub rzutu do kosza z gry moĪe unieĞü jedną lub obie stopy, ale
Īadna stopa nie moĪe ponownie dotknąü podáoĪa przed wypuszczeniem piáki
z rĊki(ąk).

Zawodnik przewracajĆcy siċ, leīĆcy lub siedzĆcy na podâodze.
•
•

Legalnym zagraniem jest, jeĞli zawodnik trzymając piákĊ przewraca siĊ i przesuwa po
podáoĪu, albo leĪąc lub siedząc na podáodze wchodzi w posiadanie piáki.
Bâċdem jest, jeĞli nastĊpnie ten zawodnik – trzymając piákĊ – obraca siĊ lub próbuje
wstaü.

Art. 26 Trzy (3) sekundy
26.1

Przepis

26.1.1

Zawodnik nie moīe pozostawaü w obszarze ograniczonym druĪyny przeciwnej dáuĪej niĪ
trzy (3) kolejne sekundy, podczas gdy jego druĪyna posiada Īywą piákĊ na polu ataku i zegar
czasu gry jest wáączony.

26.1.2

NaleĪy zastosowaü tolerancjĊ w stosunku do zawodnika, który:
•
•

•

26.1.3

Próbuje opuĞciü obszar ograniczony.
Znajduje siĊ w obszarze ograniczonym, kiedy on lub jego partner jest w trakcie akcji
rzutowej i piáka opuszcza lub wáaĞnie opuĞciáa rĊkĊ(ce) zawodnika podczas rzutu do kosza
z gry.
Kozáuje w obszarze ograniczonym w celu oddania rzutu do kosza po tym, jak przebywaá
tam krócej niĪ trzy (3) sekundy.

Aby uznaü, Īe zawodnik opuĞciá obszar ograniczony musi on postawiü obie stopy na podáodze
poza obszarem ograniczonym.

Art. 27 Dokâadnie kryty zawodnik
27.1

Definicja
Zawodnik, który trzyma Īywą piákĊ na boisku, jest dokáadnie kryty, kiedy aktywnie kryjący go
przeciwnik znajduje siĊ w odlegáoĞci nie wiĊkszej niĪ jeden (1) metr.

27.2

Przepis
Dokáadnie kryty zawodnik musi podaü, rzuciü piákĊ albo rozpocząü kozáowanie w ciągu
piĊciu (5) sekund.
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Art. 28 Osiem (8) sekund
28.1

Definicja

28.1.1

Pole obrony druĪyny skáada siĊ z wáasnego kosza tej druĪyny, powierzchni jego tablicy od
strony boiska oraz czĊĞci boiska ograniczonej linią koĔcową za wáasnym koszem, liniami
bocznymi oraz linią Ğrodkową.

28.1.2

Pole ataku druĪyny skáada siĊ z kosza przeciwników, powierzchni jego tablicy od strony boiska
oraz czĊĞci boiska ograniczonej linią koĔcową za koszem przeciwników, liniami bocznymi
i krawĊdzią linii Ğrodkowej bliĪszą kosza przeciwników.

28.1.3

Piáka wchodzi na pole ataku druĪyny, kiedy:
x Dotyka pola ataku.
x Dotyka zawodnika lub sĊdziego, którego czĊĞü ciaáa dotyka pola ataku.
x W trakcie kozáowania z pola obrony na pole ataku obie stopy kozáującego oraz piáka są
w kontakcie z polem ataku.

28.2

Przepis

28.2.1

Kiedykolwiek zawodnik wchodzi w posiadanie īywej piáki na swoim polu obrony, jego druĪyna
musi wprowadziü piákĊ na pole ataku w ciągu oĞmiu (8) sekund.

28.2.2

Pomiar okresu oĞmiu (8) sekund naleĪy kontynuowaü od momentu, w którym zostaá
zatrzymany, jeĞli ta sama druĪyna, która byáa w posiadaniu piáki, bĊdzie wprowadzaü piákĊ na
polu obrony w wyniku:
• WyjĞcia piáki poza boisko.
• Kontuzji zawodnika druĪyny posiadającej piákĊ.
• Sytuacji rzutu sĊdziowskiego.
• Faula obustronnego.
• Skasowania równych kar przeciwko obu druĪynom.

Art. 29 Dwadzieğcia cztery (24) sekundy
29.1

Przepis

29.1.1

Kiedykolwiek zawodnik wchodzi w posiadanie īywej piáki na boisku, jego druĪyna musi
wykonaü próbĊ rzutu do kosza w ciągu dwudziestu czterech (24) sekund.
Aby rzut do kosza byá waĪny, muszą zostaü speánione nastĊpujące warunki:
•
•

29.1.2

Piáka musi opuĞciü rĊkĊ(ce) zawodnika w trakcie rzutu do kosza z gry zanim zabrzmi
sygnaá urządzenia 24 sekund oraz
Po tym jak piáka opuĞciáa rĊkĊ(ce) zawodnika w trakcie rzutu do kosza z gry, musi ona
dotknąü obrĊczy lub wpaĞü do kosza.

JeĞli rzut do kosza z gry jest wykonywany tuī przed koĕcem okresu 24 sekund i sygnaá
rozlega siĊ podczas, gdy piáka jest w powietrzu:
• JeĞli piáka wpada do kosza, báąd nie zostaje popeániony, sygnaá powinien byü pominiĊty
i punkty naleĪy zaliczyü.
• JeĞli piáka dotyka obrĊczy, ale nie wpada do kosza, báąd nie zostaje popeániony, sygnaá
powinien byü pominiĊty i gra kontynuowana.
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JeĞli piáka dotyka tylko tablicy (nie obrĊczy) lub nie dotyka obrĊczy, báąd zostaje
popeániony. JednakĪe, jeĞli przeciwnicy wchodzą w oczywiste i natychmiastowe
posiadanie piáki, to wtedy sygnaá powinien byü pominiĊty i gra kontynuowana.

MajĆ zastosowanie wszystkie ograniczenia związane z dotykaniem piáki i ingerencją w jej lot.
29.2

Procedura

29.2.1

JeĞli gra zostaje zatrzymana przez sĊdziego z waĪnego powodu nie związanego z Īadną
z druĪyn (zegar 24 sekund zostaá omyákowo skasowany, itp.) lub związanego z druĪyną
przeciwną druĪyny posiadającej piákĊ, to nowy okres 24 sekund oraz posiadanie piáki naleĪy
przyznaü druĪynie, która wczeĞniej byáa w jej posiadaniu.
JednakĪe, jeĞli w ocenie sĊdziów, postawiáoby to druĪynĊ przeciwną w sytuacji niekorzystnej,
pomiar okresu 24 sekund naleĪy kontynuowaü od momentu, w którym zostaá zatrzymany.

29.2.2

JeĪeli sygnaá urządzenia 24 sekund rozbrzmiewa omyâkowo w chwili, kiedy jedna z druĪyn jest
w posiadaniu piáki lub kiedy Īadna z druĪyn nie jest w posiadaniu piáki, sygnaá powinien byü
pominiĊty i gra kontynuowana.
JednakĪe, jeĞli w ocenie sĊdziów, postawiáoby to druĪynĊ posiadającą piákĊ w sytuacji
niekorzystnej, grĊ naleĪy przerwaü. Urządzenie 24 sekund powinno zostaü skorygowane
i posiadanie piáki przyznane tej samej druĪynie.

Art. 30 Powrót piâki na pole obrony
30.1

Definicja

30.1.1

Piáka wchodzi na pole obrony druĪyny kiedy:
•
•

30.1.2

Dotyka pola obrony.
Dotyka zawodnika lub sĊdziego, którego czĊĞü ciaáa dotyka pola obrony.

UwaĪa siĊ, Īe piáka nielegalnie powróciáa na pole obrony, kiedy zawodnik druĪyny posiadającej
piákĊ jest:
• Ostatnim, który dotknąá piáki na swoim polu ataku, a nastĊpnie on lub jego partner jest
pierwszym, który dotknąá piáki na polu obrony.
• Ostatnim, który dotknąá piáki na swoim polu obrony, po czym piáka dotknĊáa pola ataku,
a nastĊpnie on lub jego partner jest pierwszym, który dotknąá piáki na polu obrony.
Ograniczenie niniejsze dotyczy wszystkich sytuacji na polu ataku druĪyny, wáącznie
z wprowadzeniem piáki. JednakĪe, nie dotyczy to zawodnika, który wyskoczyá ze swojego pola
ataku, bĊdąc w powietrzu ustanowiá nowe posiadanie piáki swojej druĪyny i wylądowaá na swoim
polu obrony.

30.2

Przepis
Zawodnik druĪyny posiadającej Īywą piákĊ nie moĪe spowodowaü jej nielegalnego powrotu na
jego pole obrony.
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Art. 31 Dotykanie piâki i ingerencja w jej lot
31.1

Definicja

31.1.1

Rzut do kosza z gry lub rzut wolny:
•
•

Rozpoczyna siċ, kiedy piáka opuszcza rĊkĊ(ce) zawodnika, który jest w akcji rzutowej.
Koĕczy siċ, kiedy piáka:
Wpada od góry do kosza i pozostaje w nim lub przechodzi przez niego.
Nie ma juĪ szansy wpaĞü do kosza.
Dotyka obrĊczy.
Dotyka podáoĪa.
Staje siĊ martwa.

31.2

Przepis

31.2.1

Nielegalne dotykanie piâki podczas rzutu do kosza z gry wystĊpuje, kiedy zawodnik dotyka
piáki bĊdącej caákowicie powyĪej poziomu obrĊczy:
• W locie opadającym do kosza, lub
• Po tym jak odbiáa siĊ od tablicy.

31.2.2

Nielegalne dotykanie piâki podczas rzutu wolnego wystĊpuje, kiedy zawodnik dotyka piáki
bĊdącej w locie do kosza zanim dotknie ona obrĊczy.

31.2.3

Ograniczenia dotykania piáki mają zastosowanie do momentu, kiedy:
•
•

31.2.4

Ingerencja w lot piáki podczas rzutu do kosza z gry wystĊpuje, kiedy:
•
•
•
•
•
•

31.2.5

Piáka nie ma juĪ szansy wpaĞü do kosza.
Piáka dotyka obrĊczy.

Zawodnik dotyka kosza lub tablicy, podczas gdy piáka jest w kontakcie z obrĊczą.
Zawodnik siĊga przez kosz od spodu i dotyka piáki. Ma to zastosowanie takĪe podczas
podania, jak równieĪ po odbiciu od obrĊczy.
Zawodnik obrony dotyka piáki lub kosza, podczas gdy piáka jest w koszu, co uniemoĪliwia
jej przejĞcie przez kosz.
Zawodnik obrony powoduje wibracjĊ tablicy lub chwyta obrĊcz w taki sposób, Īe
uniemoĪliwia to, w ocenie sĊdziego, wpadniĊcie piáki do kosza.
Zawodnik ataku powoduje wibracjĊ tablicy lub chwyta obrĊcz w taki sposób, Īe
umoĪliwia to, w ocenie sĊdziego, wpadniĊcie piáki do kosza.
Zawodnik chwyta obrĊcz w celu zagrania piáką. Ma to zastosowanie równieĪ po tym, jak
piáka dotknie obrĊczy.

Ingerencja w lot piáki podczas rzutu wolnego wystĊpuje, kiedy:
•
•
•

Zawodnik, w trakcie rzutu wolnego, po którym nastĊpuje kolejny rzut wolny, dotyka piáki,
kosza lub tablicy, kiedy piáka ma szansĊ wpaĞü do kosza.
Zawodnik, w trakcie ostatniego lub jedynego rzutu wolnego, dotyka kosza lub tablicy,
kiedy piáka znajduje siĊ na obrĊczy.
Zawodnik obrony siĊga przez kosz od spodu i dotyka piáki. Ma to zastosowanie równieĪ po
tym, jak piáka dotknie obrĊczy.
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Podczas ostatniego lub jedynego rzutu wolnego, kiedy piáka ma szansĊ wpaĞü do kosza
lub po tym, jak dotknĊáa obrĊczy, zawodnik obrony powoduje wibracjĊ tablicy lub
chwyta obrĊcz w taki sposób, Īe uniemoĪliwia to, w ocenie sĊdziego, wpadniĊcie piáki do
kosza.
Podczas ostatniego lub jedynego rzutu wolnego, kiedy piáka ma szansĊ wpaĞü do kosza
równieĪ po tym, jak dotknĊáa obrĊczy, zawodnik ataku powoduje wibracjĊ tablicy lub
chwyta obrĊcz w taki sposób, Īe umoĪliwia to, w ocenie sĊdziego, wpadniĊcie piáki do
kosza.

ĩaden zawodnik nie moĪe dotykaü piáki po tym, jak dotknĊáa obrĊczy i dalej ma szansĊ wpaĞü
do kosza po tym, jak:
• SĊdzia daá sygnaá gwizdkiem, kiedy piáka byáa
w rĊkach zawodnika, który byá w trakcie akcji rzutowej lub
w locie do kosza po rzucie z gry
• Zabrzmiaá sygnaá zegara czasu gry koĔczący czĊĞü meczu w trakcie jak piáka byáa w locie
do kosza po rzucie z gry.
MajĆ zastosowanie wszystkie ograniczenia związane z dotykaniem piáki i ingerencją w jej lot.

31.3

Kara

31.3.1

JeĞli báąd zostaje popeániony przez zawodnika ataku, punkty nie mogą zostaü zaliczone. PiákĊ
przyznaje siĊ przeciwnikom do wprowadzenia na przedáuĪeniu linii rzutów wolnych, chyba Īe
przepisy stanowią inaczej.

31.3.2

JeĞli báąd zostaje popeániony przez zawodnika obrony, druĪynie atakującej przyznaje siĊ:
•
•
•

Jeden (1) punkt, jeĞli piáka zostaáa rzucona z rzutu wolnego.
Dwa (2) punkty, jeĞli piáka zostaáa rzucona z pola rzutów za dwa (2) punkty.
Trzy (3) punkty, jeĞli piáka zostaáa rzucona z pola rzutów za trzy (3) punkty.

W powyĪszych przypadkach punkty zalicza siĊ w ten sam sposób, jak gdyby piáka wpadáa
do kosza.
31.3.3

JeĞli báąd zostaje popeániony przez zawodnika obrony w trakcie wykonywania ostatniego lub
jedynego rzutu wolnego jeden (1) punkt powinien zostaü zaliczony dla druĪyny ataku.
Powinien równieĪ zostaü orzeczony faul techniczny przeciwko winnemu zawodnikowi obrony.

OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĉ 2008
PRZEPIS
PRZEPIS61––FAULE
GRA

kwiecień2008
2008
kwiecieĔ
Strona
z 72
strona533
z 72

PRZEPIS 6 – FAULE
Art. 32 Faule
32.1

Definicja

32.1.1

Faul jest naruszeniem przepisów związanym z nielegalnym zetkniĊciem z przeciwnikiem i/lub
z niesportowym zachowaniem.

32.1.2

KaĪdą liczbĊ fauli moĪna orzec przeciwko druĪynie. NiezaleĪnie od kary, kaĪdy faul powinien
zostaü orzeczony, zapisany winnemu w protokole meczu i odpowiednio ukarany.

Art. 33 Zetkniċcie osobiste: ogólne zasady
33.1

Zasada cylindra
ZasadĊ cylindra definiuje siĊ jako przestrzeĔ wewnątrz wyimaginowanego cylindra, zajmowaną
przez zawodnika na podáodze. Wchodzi w nią równieĪ przestrzeĔ ponad zawodnikiem, a jest
ona ograniczona:
• Z przodu dáoĔmi,
• Z tyâu poĞladkami,
• Na bokach zewnĊtrznymi krawĊdziami ramion i nóg.
RĊce i ramiona mogą byü wysuwane przed siebie, nie dalej niĪ do linii, którą tworzą stopy.
Ramiona muszą byü zgiĊte w áokciach tak, Īe przedramiona i dáonie są uniesione w górĊ.
OdlegáoĞü pomiĊdzy stopami bĊdzie siĊ róĪniü zaleĪnie od wzrostu gracza.

Rysunek 5

Zasada cylindra
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Zasada pionowoğci
Podczas gry kaĪdy zawodnik ma prawo zająü dowolną pozycjĊ (cylinder) na boisku, nie zajĊtą
wczeĞniej przez przeciwnika.
Ta zasada chroni zajmowany przez niego obszar na podáoĪu oraz przestrzeĔ nad nim, kiedy
wyskoczy pionowo do góry w ramach tej przestrzeni.
JeĪeli zawodnik opuĞci swoją pionową pozycjĊ (cylinder) i nastąpi kontakt z przeciwnikiem,
który ustanowiá juĪ wáasną pozycjĊ pionową (cylinder), to zawodnik który opuĞciá swoją pionową
pozycjĊ (cylinder) jest odpowiedzialny za ten kontakt.
Zawodnika broniącego nie wolno karaü za pionowy wyskok w górĊ lub podniesienie ramion do
góry wewnątrz jego cylindra.
Zawodnik atakujący pozostający na podáoĪu lub bĊdący w wyskoku nie moĪe spowodowaü
zetkniĊcia z obroĔcą bĊdącym w przepisowej pozycji obronnej poprzez:
• UĪycie ramion w celu stworzenia dla siebie dodatkowej przestrzeni (przez przesuniĊcie
obroĔcy),
• Rozstawienie nóg lub ramion, aby spowodowaü kontakt podczas rzutu lub natychmiast po
rzucie do kosza z gry.

33.3

Legalna pozycja obronna
Zawodnik broniący zajmuje legalną pozycjĊ obronną, kiedy:
•
•

Stoi zwrócony twarzą do przeciwnika i
Ma obie stopy na podáoĪu.

Legalna pozycja obronna rozciąga siĊ pionowo ponad zawodnikiem od podáoĪa do sufitu
(cylinder). Zawodnik moĪe unieĞü ramiona ponad gáowĊ lub wyskoczyü pionowo, ale musi je
utrzymaü w pozycji pionowej wewnątrz wyimaginowanego cylindra.
33.4

Krycie zawodnika posiadajĆcego piâkċ
W kryciu zawodnika posiadającego (trzymającego lub kozáującego) piákĊ nie majĆ
zastosowania elementy czasu i odlegâoğci.
Zawodnik z piáką musi siĊ spodziewaü, Īe bĊdzie kryty i musi byü przygotowany do zatrzymania
siĊ lub zmiany kierunku, kiedy tylko przeciwnik zajmie przed nim legalną pozycjĊ obronną,
nawet jeĞli nastąpi to w uáamku sekundy.
Kryjący zawodnik (obroĔca) musi zająü legalną pozycjĊ obronną nie powodując zetkniĊcia przed
zajĊciem tej pozycji.
Po tym jak zawodnik broniący zająá legalną pozycjĊ obronną, moĪe poruszaü siĊ w celu krycia
swojego przeciwnika, ale nie wolno mu wyciągaü ramion, wystawiaü barków, bioder czy nóg,
aby powodując kontakt zapobiec miniĊciu go przez kozáującego.
Oceniając sytuacjĊ blok/szarĪa zawodnika z piáką, sĊdzia powinien kierowaü siĊ nastĊpującymi
zasadami:
• Zawodnik broniący musi zająü legalną pozycjĊ obronną bĊdąc przodem do zawodnika
z piáką z obiema stopami na podáoĪu.

OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĉ 2008
PRZEPIS
PRZEPIS61––FAULE
GRA

•
•

•
•

kwiecień2008
2008
kwiecieĔ
Strona
z 72
strona535
z 72

Zawodnik broniący moĪe pozostawaü nieruchomy, wyskoczyü pionowo albo poruszaü siĊ
w bok lub do tyáu tak, aby utrzymaü legalną pozycjĊ obronną.
W trakcie poruszania siĊ w celu utrzymania legalnej pozycji obronnej jedna lub obie stopy
mogą byü na chwilĊ oderwane od podáoĪa pod warunkiem, Īe jest to ruch w bok lub do
tyáu, a nie w kierunku zawodnika z piáką.
Kontakt musi nastąpiü w tors, co pozwoli traktowaü broniącego jako pierwszego
w miejscu kontaktu.
Zawodnik, który zająá legalną pozycjĊ obronną moĪe odwróciü siĊ wewnĆtrz swojego
cylindra, aby zamortyzowaü zderzenie lub uniknąü kontuzji.

JeĪeli mają miejsce powyĪsze okolicznoĞci to naleĪy uznaü, Īe za spowodowanie kontaktu
odpowiedzialny jest zawodnik z piáką.
33.5

Krycie zawodnika nie posiadajĆcego piâki
Zawodnik, który nie posiada piáki, moĪe swobodnie poruszaü siĊ po boisku i zajmowaü dowolną
pozycjĊ nie zajĊtą wczeĞniej przez innego zawodnika.
Przy kryciu zawodnika bez piáki majĆ zastosowanie elementy czasu i odlegâoğci. Oznacza to,
Īe zawodnik broniący nie moĪe zająü pozycji tak blisko i/lub tak szybko na drodze
poruszającego siĊ przeciwnika, Īe ten nie bĊdzie miaá doĞü czasu bądĨ miejsca na zatrzymanie
siĊ lub zmianĊ kierunku.
OdlegáoĞü jest wprost proporcjonalna do prĊdkoĞci przeciwnika, ale nigdy nie mniejsza niĪ
jeden (1) i nie wiĊksza niĪ dwa (2) normalne kroki.
JeĪeli zawodnik zajmując legalną pozycjĊ obronną nie respektuje elementów czasu i odlegáoĞci
i nastĊpuje kontakt, to on jest odpowiedzialny za ten kontakt.
Po tym jak zawodnik broniący zająá legalną pozycjĊ obronną, moĪe poruszaü siĊ w celu krycia
swojego przeciwnika. Nie moĪe utrudniaü przeciwnikowi miniĊcia poprzez wyciągniĊcie ramion,
wysuniĊcie barków, bioder lub nóg w jego drogĊ. MoĪe jednak – aby uniknąü kontuzji –
odwróciü siĊ lub zasáoniü ramieniem(onami) umieszczonym(i) przed sobą blisko ciaáa, wewnątrz
wáasnego cylindra.

33.6

Zawodnik w wyskoku
Zawodnik, który wyskoczyá z miejsca na boisku, ma prawo opaĞü na to samo miejsce.
Ma równieĪ prawo opaĞü na inne miejsce na boisku pod warunkiem, Īe w chwili wyskoku
miejsce lądowania oraz bezpoĞrednia droga pomiĊdzy miejscem wyskoku i lądowania nie byáa
zajĊta przez przeciwnika(ów).
JeĪeli zawodnik wyskoczyá i wylądowaá, lecz siáa jego rozpĊdu spowodowaáa jego kontakt
z przeciwnikiem, który zająá legalną pozycjĊ obronną w pobliĪu miejsca lądowania, to
wówczas zawodnik skaczący jest odpowiedzialny za to zetkniĊcie.
Przeciwnik nie moĪe wejĞü w drogĊ zawodnika, który jest w wyskoku.
Przesuwanie siĊ pod zawodnika, który jest w wyskoku, powodujące kontakt, stanowi zazwyczaj
faul niesportowy, a w pewnych przypadkach moĪe byü faulem dyskwalifikującym.
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Zasâona: legalna i nielegalna
Zasáona ma miejsce, kiedy zawodnik stara siĊ opóĨniü lub uniemoĪliwiü przeciwnikowi, który nie
posiada piáki, osiągniĊcie poĪądanej przez niego pozycji na boisku.
Legalna zasáona ma miejsce, kiedy zawodnik, który ją ustawia:
•
•

Stoi nieruchomo (wewnątrz swego cylindra), kiedy nastĊpuje kontakt.
Ma obie stopy na podáoĪu, kiedy nastĊpuje kontakt.

Nielegalna zasáona ma miejsce, kiedy zawodnik, który ją ustawia:
•
•
•

Porusza siċ, kiedy nastĊpuje kontakt.
Nie zostawia odpowiedniej odlegáoĞci ustawiając zasáonĊ poza polem widzenia stojĆcego
nieruchomo przeciwnika, kiedy nastĊpuje kontakt.
Nie respektuje elementów czasu i odlegáoĞci wobec przeciwnika w ruchu, kiedy nastĊpuje
kontakt.

JeĪeli zasáona jest ustawiona w polu widzenia stojącego nieruchomo przeciwnika (z przodu lub
z boku), zasáaniający moĪe ustawiü ją tak blisko, jak tylko jest to moĪliwe bez spowodowania
kontaktu.
JeĪeli zasáona jest ustawiona poza polem widzenia stojącego nieruchomo przeciwnika,
zasáaniający musi umoĪliwiü przeciwnikowi wykonanie jednego (1) normalnego kroku w kierunku
zasáony bez spowodowania kontaktu.
JeĪeli przeciwnik jest w ruchu, mają zastosowanie kryteria czasu i odlegáoĞci. Zasáaniający
musi zostawiü doĞü miejsca, aby zasáaniany zawodnik byá w stanie uniknąü zasáony poprzez
zatrzymanie siĊ lub zmianĊ kierunku.
Wymagana odlegáoĞü nie moĪe byü mniejsza niĪ jeden (1) normalny krok i nie wiĊksza niĪ
dwa (2) normalne kroki.
Zawodnik legalnie zasáaniany jest odpowiedzialny za kaĪdy kontakt z zawodnikiem, który ustawiá
zasáonĊ.
33.8

Szarīowanie
SzarĪowanie jest nielegalnym zetkniĊciem osobistym zawodnika z piáką lub bez piáki, który pcha
lub napiera na tors przeciwnika.

33.9

Blokowanie
Blokowanie jest nielegalnym zetkniĊciem osobistym wstrzymującym poruszanie siĊ przeciwnika
z piáką lub bez piáki.
Zawodnik stawiający zasáonĊ popeánia faul blokowania, jeĪeli nastĊpuje kontakt, kiedy jest on
w ruchu, a jego przeciwnik stoi nieruchomo lub odsuwa siĊ od niego.
JeĪeli zawodnik nie zwracając uwagi na piákĊ i bĊdąc twarzą do przeciwnika przesuwa siĊ
w miarĊ, jak przesuwa siĊ przeciwnik, to jest on przede wszystkim odpowiedzialny za
kaĪdy kontakt, jaki nastąpi, chyba Īe wystąpią inne czynniki.
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WyraĪenie „chyba Īe wystąpią inne czynniki” odnosi siĊ do umyĞlnego pchania, szarĪowania lub
trzymania przez zawodnika zasáanianego.
Zawodnik moĪe wyciągnąü ramiĊ(ona) lub wysunąü áokieü(cie) poza swój cylinder w trakcie
zajmowania pozycji na boisku, ale musi je cofnąü do cylindra, kiedy przeciwnik stara siĊ przejĞü
obok. JeĪeli ramiĊ(ona) lub áokieü(cie) są poza jego cylindrem i nastąpi kontakt, to ma miejsce
blokowanie lub trzymanie.
33.10

Dotykanie przeciwników dâoniĆ(ĕmi) i/lub rċkĆ(ami)
Dotykanie przeciwnika rĊką(ami) niekoniecznie jest, samo w sobie, naruszeniem przepisów.
SĊdziowie muszą zadecydowaü, czy zawodnik powodujący kontakt osiągnąá niezasáuĪoną
korzyĞü. JeĪeli zetkniĊcie spowodowane przez zawodnika w jakikolwiek sposób ogranicza
swobodĊ ruchów przeciwnika, to takie zetkniĊcie jest faulem.
Nielegalne uĪycie rĊki(ąk) lub wyciągniĊtego(ych) ramienia(on) ma miejsce, kiedy zawodnik
obrony kryjąc przeciwnika z piâkĆ lub bez piâki, káadzie i pozostawia w kontakcie z nim rĊkĊ lub
ramiĊ, aby powstrzymaü jego poruszanie.
Powtarzające siĊ dotykanie lub „trącanie” przeciwnika z piáką lub bez piáki jest faulem, gdyĪ
moĪe prowadziü do zaostrzenia gry.
Faulem zawodnika atakujĆcego z piâkĆ jest:
•
•
•

„OwiniĊcie” lub przytrzymanie ramieniem lub áokciem zawodnika obrony w celu uzyskania
niezasáuĪonej korzyĞci.
OdepchniĊcie w celu przeszkodzenia obroĔcy w zagraniu lub próbie zagrania piáką lub
w celu zwiĊkszenia odlegáoĞci miĊdzy sobą a obroĔcą.
UĪywanie wyciągniĊtego ramienia lub rĊki podczas kozáowania, aby przeszkodziü
przeciwnikowi w zdobyciu piáki.

Faulem zawodnika atakujĆcego bez piâki jest odepchniĊcie przeciwnika w celu:
•
•
•
33.11

Uwolnienia siĊ do otrzymania podania.
Przeszkodzenia przeciwnikowi w zagraniu lub próbie zagrania piáką.
ZwiĊkszenia odlegáoĞci miĊdzy sobą a obroĔcą.

Gra ğrodkowych
Zasada pionowoĞci (zasada cylindra) dotyczy gry Ğrodkowych.
Zawodnik atakujący na pozycji Ğrodkowego oraz kryjący go przeciwnik muszą wzajemnie
respektowaü swoje prawa wynikające z zasady pionowoĞci (cylinder).
Wypychanie przeciwnika z jego pozycji barkiem lub biodrem oraz ingerowanie w swobodĊ jego
ruchów uĪywając wysuniĊtych áokci, ramion, kolan lub innych czĊĞci ciaáa jest faulem zawodnika
atakującego lub broniącego na pozycji Ğrodkowego.

33.12

Nielegalne krycie od tyâu
Nielegalne krycie od tyáu jest zetkniĊciem osobistym z przeciwnikiem, spowodowanym przez
zawodnika broniącego bĊdącego z tyáu. Sam fakt, Īe zawodnik broniący stara siĊ zagraü piáką
nie usprawiedliwia jego zetkniĊcia z przeciwnikiem od tyáu.
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Trzymanie
Trzymanie jest nielegalnym zetkniĊciem osobistym z przeciwnikiem krĊpującym swobodĊ jego
ruchów. Takie zetkniĊcie (trzymanie) odnosiü siĊ moĪe do kaĪdej czĊĞci ciaáa.

33.14

Pchanie
Pchanie jest nielegalnym zetkniĊciem osobistym z jakąkolwiek czĊĞcią ciaáa przeciwnika, które
ma miejsce wtedy, gdy zawodnik siáą przesuwa lub próbuje przesunąü przeciwnika, który
posiada lub nie posiada piáki.

Art. 34 Faul osobisty
34.1

Definicja

34.1.1

Faul osobisty jest faulem zawodnika związanym z zetkniĊciem z przeciwnikiem, niezaleĪnie
od tego, czy piáka jest Īywa czy martwa.
Zawodnik nie moĪe trzymaü, blokowaü, pchaü, szarĪowaü, podstawiaü nogi lub powstrzymywaü
poruszania siĊ przeciwnika uĪywając wyciągniĊtej rĊki, ramienia, áokcia, barku, biodra, nogi,
kolana lub stopy, bądĨ ciaáa odchylonego do pozycji innej niĪ „normalna” (poza wáasnym
cylindrem), ani teĪ graü w sposób brutalny.

34.2

Kara
Faul osobisty naleĪy zapisaü winnemu zawodnikowi.

34.2.1

JeĪeli faul popeániono na zawodniku nie bĊdącym w akcji rzutowej:
•
•

34.2.2

Gra zostaje wznowiona wprowadzeniem piáki przez druĪynĊ poszkodowaną najbliĪej
miejsca naruszenia przepisu.
JeĪeli druĪyna popeániająca faul przekroczyáa limit fauli, stosuje siĊ postanowienia
art. 41 (Faule druĪyny: kara)

JeĪeli faul popeániono na zawodniku bĊdącym w akcji rzutowej, to temu zawodnikowi zostaną
przyznane rzuty wolne w nastĊpującej iloĞci:
• JeĪeli rzut z gry jest celny, punkty zostają zaliczone i dodatkowo przyznany jeden (1) rzut
wolny.
• JeĪeli rzut z pola rzutów za dwa (2) punkty jest niecelny - dwa (2) rzuty wolne.
• JeĪeli rzut z pola rzutów za trzy (3) punkty jest niecelny - trzy (3) rzuty wolne.
• JeĪeli zawodnik jest faulowany w trakcie lub tuĪ przed tym, jak brzmi sygnaá zegara czasu
gry, oznajmiający koniec czĊĞci meczu lub sygnaá urządzenia 24 sekund i piáka jest
jeszcze w rĊkach(ce) zawodnika, a nastĊpnie wpada do kosza, to punkty nie zostają
zaliczone. Zawodnikowi zostają przyznane dwa (2) lub trzy (3) rzuty wolne.

Art. 35 Faul obustronny
35.1.

Definicja

35.1.1

Faul obustronny ma miejsce, kiedy dwaj zawodnicy przeciwnych druĪyn popeániają przeciwko
sobie faule osobiste mniej wiĊcej w tym samym czasie.

35.2

Kara:
Faul osobisty naleĪy zapisaü kaĪdemu winnemu zawodnikowi. Nie przyznaje siĊ rzutów
wolnych i grĊ naleĪy wznowiü w nastĊpujący sposób:
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JeĞli mniej wiĊcej w tym samym czasie co faul obustronny:
•

•
•

Zdobyty zostaá kosz z gry lub jedynego bądĨ ostatniego rzutu wolnego, piáka zostanie
wprowadzona z dowolnego miejsca na linii koĔcowej przez przeciwników druĪyny, która
zdobyáa kosz.
DruĪyna byáa w posiadaniu piáki lub miaáa prawo do niej, piáka zostanie przyznana tej
druĪynie do wprowadzenia z miejsca najbliĪej naruszenia przepisów.
ĩadna z druĪyn nie byáa w posiadaniu piáki, ani nie miaáa prawa do niej, ma miejsce
sytuacja rzutu sĊdziowskiego.

Art. 36 Faul niesportowy
36.1

Definicja

36.1.1

Faul niesportowy jest faulem związanym z kontaktem popeánionym przez zawodnika, którego
akcja w ocenie sĊdziego nie jest uzasadnioną próbą bezpoĞredniego zagrania piáką zgodnie
z duchem i intencją przepisów.

36.1.2

Faule niesportowe muszą byü interpretowane tak samo w trakcie trwania meczu.

36.1.3

SĊdzia musi oceniaü tylko akcjĊ.

36.1.4

By zdecydowaü, czy faul jest niesportowy, sĊdziowie muszą stosowaü nastĊpujące zasady:
• JeĪeli zawodnik nie stara siĊ zagraü piáką i nastĊpuje kontakt, jest to faul niesportowy.
• JeĪeli w zamierzeniu zdobycia piáki zawodnik powoduje nadmierny kontakt (ciĊĪki faul),
taki kontakt powinien zostaü uznany za faul niesportowy.
x JeĪeli zawodnik obrony w celu powstrzymania szybkiego ataku powoduje kontakt
z zawodnikiem ataku, z tyáu lub z boku, a na drodze pomiĊdzy tym zawodnikiem
a atakowanym koszem nie ma Īadnego zawodnika obrony, wtedy taki kontakt powinien
zostaü oceniony jako faul niesportowy.
• JeĪeli zawodnik popeánia faul wykonując uzasadniony ruch zmierzający do zagrania piáką
(naturalne zagranie koszykarskie), nie jest to faul niesportowy.

36.2

Kara

36.2.1

Faul niesportowy naleĪy zapisaü winnemu zawodnikowi.

36.2.2

Zawodnikowi faulowanemu zostają przyznane rzut(y) wolny(e), po czym nastąpi:
• Wprowadzenie piáki na przedáuĪeniu linii Ğrodkowej naprzeciw stolika sĊdziowskiego.
• Rzut sĊdziowski w kole Ğrodkowym na rozpoczĊcie pierwszej kwarty meczu.
Liczba przyznanych rzutów wolnych powinna byü nastĊpująca:
• JeĪeli faul popeániono na zawodniku, który nie jest w akcji rzutowej: dwa (2) rzuty wolne.
• JeĪeli faul popeániono na zawodniku, który jest w akcji rzutowej, a rzut jest celny: punkty
zostają zaliczone i dodatkowo przyznany jeden (1) rzut wolny.
• JeĪeli faul popeániono na zawodniku, który jest w akcji rzutowej, a rzut jest niecelny:
dwa (2) lub trzy (3) rzuty wolne.

36.2.3

Zawodnik podlega dyskwalifikacji, kiedy zostaje ukarany dwoma (2) faulami niesportowymi.

36.2.4

JeĞli zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w związku z art. 36.2.3, to taki faul niesportowy jest
jedynym faulem, który naleĪy ukaraü i Īadna dodatkowa kara za dyskwalifikacjĊ nie powinna
zostaü przyznana.
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Art. 37 Faul dyskwalifikujĆcy
37.1

Definicja

37.1.1

Faulem dyskwalifikującym jest raĪąco niesportowe zachowanie zawodnika, zmiennika,
zawodnika wykluczonego, trenera, asystenta trenera lub osoby towarzyszącej.

37.1.2

Trener, który otrzyma faul dyskwalifikujący, zostanie zastąpiony przez asystenta trenera
wpisanego do protokoáu meczu. JeĪeli asystenta trenera nie wpisano do protokoáu, trenera
zastąpi kapitan (CAP).

37.2

Kara

37.2.1

Faul dyskwalifikujący zapisuje siĊ winnemu.

37.2.2

Kiedykolwiek na podstawie odpowiedniego artykuáu niniejszych przepisów winny zostaje
zdyskwalifikowany, musi udaü siĊ do szatni swojej druĪyny, gdzie pozostanie przez czas
trwania meczu lub, jeĪeli bĊdzie wolaá, opuĞci budynek.

37.2.3

Rzut(y) wolny(e) zostaje(ą) przyznany(e):
•
•

W przypadku faula nie związanego z zetkniĊciem osobistym dowolnemu przeciwnikowi,
wyznaczonemu przez jego trenera.
W przypadku faula związanego z zetkniĊciem osobistym zawodnikowi faulowanemu.

Po czym nastąpi:
•
•
37.2.4

Wprowadzenie piáki na przedáuĪeniu linii Ğrodkowej naprzeciw stolika sĊdziowskiego.
Rzut sĊdziowski w kole Ğrodkowym na rozpoczĊcie pierwszej kwarty meczu.

Liczba przyznanych rzutów wolnych powinna byü nastĊpująca:
•
•
•

JeĪeli faul popeániono na zawodniku, który nie jest w akcji rzutowej lub jest to faul
techniczny dwa (2) rzuty wolne.
JeĪeli faul popeániono na zawodniku, który jest w akcji rzutowej, a rzut jest celny, punkty
zostają zaliczone i dodatkowo przyznany jeden (1) rzut wolny.
JeĪeli faul popeániono na zawodniku, który jest w akcji rzutowej, a rzut jest niecelny, dwa
(2) lub trzy (3) rzuty wolne.

Art. 38 Faul techniczny
38.1

Zasady zachowania

38.1.1

WáaĞciwy przebieg meczu wymaga peánej i lojalnej wspóápracy czáonków obu druĪyn
(zawodników, zmienników, zawodników wykluczonych, trenerów, asystentów trenerów
i osób towarzyszących) z sĊdziami, sĊdziami stolikowymi i komisarzem, jeĞli jest obecny.

38.1.2

KaĪda druĪyna ma prawo staraü siĊ o zwyciĊstwo najlepiej jak potrafi, ale musi te starania
realizowaü w duchu sportowej i uczciwej rywalizacji.

38.1.3

Jakiekolwiek umyĞlne lub powtarzające siĊ pogwaácenie tej wspóápracy bądĨ ducha niniejszego
przepisu, potraktowane zostanie jako faul techniczny.

38.1.4

SĊdziowie mogą zapobiec faulom technicznym poprzez ostrzeganie lub nawet ignorowanie
drobnych technicznych naruszeĔ o charakterze administracyjnym, które w oczywisty sposób nie
są umyĞlne i nie wpáywają bezpoĞrednio na przebieg meczu, chyba Īe pomimo ostrzeĪeĔ
powtarzają siĊ.
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38.1.5

JeĞli techniczne naruszenie przepisów zostaje odkryte po tym, jak piáka staáa siĊ Īywa, gra
powinna zostaü zatrzymana i orzeczony faul techniczny. Kara powinna zostaü wykonana tak,
jakby faul techniczny zostaá popeániony w momencie, kiedy jest orzeczony. Cokolwiek
wydarzyáo siĊ pomiĊdzy wystąpieniem naruszenia a zatrzymaniem gry, pozostaje w mocy.

38.2

Akty przemocy

38.2.1

Podczas meczu mogą zdarzyü siĊ akty przemocy sprzeczne z duchem sportowego
wspóázawodnictwa i zasady fair play. Powinny one byü natychmiast powstrzymane przez
sĊdziów i jeĞli to niezbĊdne, przez siáy odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego.

38.2.2

Kiedy dochodzi do aktów przemocy pomiĊdzy zawodnikami, zmiennikami, zawodnikami
wykluczonymi, trenerami, asystentami trenerów lub osobami towarzyszącymi na boisku lub
w jego sąsiedztwie, sĊdziowie muszą podjąü niezbĊdne dziaáania, aby je powstrzymaü.

38.2.3

KaĪda z wyĪej wymienionych osób, która jest winna raĪących aktów agresji wobec
przeciwników lub sĊdziów, powinna zostaü zdyskwalifikowana. SĊdzia gáówny musi záoĪyü
sprawozdanie ze zdarzenia organowi odpowiedzialnemu za rozgrywki.

38.2.4

Funkcjonariusze publicznych sáuĪb porządkowych mogą wejĞü na boisko tylko na proĞbĊ
sĊdziów. JednakĪe, gdyby widzowie wkroczyli na boisko z wyraĨnym zamiarem popeánienia
aktów przemocy, funkcjonariusze publicznych sáuĪb porządkowych muszą interweniowaü
natychmiast, aby zapewniü bezpieczeĔstwo druĪyn i sĊdziów.

38.2.5

Wszystkie inne miejsca, wáącznie z wejĞciami, wyjĞciami, korytarzami, szatniami itp., podlegają
jurysdykcji organizatora meczu oraz sáuĪb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku
publicznego.

38.2.6

SĊdziowie nie mogą pozwoliü na dziaáania zawodników, zmienników, zawodników
wykluczonych, trenerów, asystentów trenerów oraz osób towarzyszących, które mogą
doprowadziü do zniszczenia wyposaĪenia hali.
SĊdziowie po zauwaĪeniu takiego postĊpowania muszą bezzwáocznie ostrzec trenera winnej
druĪyny.
W przypadku powtórzenia siĊ takiego postĊpowania, naleĪy natychmiast orzec faul techniczny
wobec winnej(ych) osoby(ób).
Decyzje podjċte przez sċdziów sĆ ostateczne i nie mogĆ byý lekcewaīone lub
kwestionowane.

38.3

Definicja

38.3.1

Faul techniczny zawodnika, to faul niezwiązany z zetkniĊciem z przeciwnikiem wynikający
z poniĪszych sytuacji, lecz nieograniczony tylko do nich:
• LekcewaĪenie ostrzeĪeĔ sĊdziów.
• ObraĨliwe dotykanie sĊdziów, komisarza, sĊdziów stolikowych lub osób znajdujących siĊ
na áawce druĪyny.
• ObraĨliwe zwracanie siĊ do sĊdziów, komisarza, sĊdziów stolikowych bądĨ przeciwników.
• UĪywanie jĊzyka lub gestów, które mogą byü uznane za obraĨliwe bądĨ podburzające
publicznoĞü.
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• Zaczepianie przeciwnika, bądĨ zasáanianie mu widoku przez wymachiwanie rĊkami tuĪ
przed jego oczami.
x Nadmierne wymachiwanie áokciami.
• OpóĨnianie gry przez celowe dotykanie piáki po tym, jak przeszáa przez kosz lub opóĨnianie
gry przez uniemoĪliwienie szybkiego wprowadzenia piáki.
• Padanie na podáogĊ w celu udawania faulu.
• Chwytanie obrĊczy kosza w taki sposób, Īe caáa waga zawodnika jest przez tĊ obrĊcz
podtrzymywana, chyba Īe zawodnik chwyta na chwilĊ obrĊcz po wsadzie lub –
w ocenie sĊdziego – stara siĊ uniknąü kontuzji swojej lub innego zawodnika.
• Nielegalne dotykanie piáki lub ingerencja w jej lot (przez obroĔcĊ) podczas jedynego lub
ostatniego rzutu wolnego. W wyniku báĊdu jeden (1) punkt zostaje zaliczony druĪynie
atakującej, po czym naleĪy orzec faul techniczny wobec winnego obroĔcy.
38.3.2

38.3.3

Faul techniczny trenera, asystenta trenera, zmiennika, zawodnika wykluczonego lub
osoby towarzyszĆcej, to faul za obraĨliwe zwracanie siĊ lub dotykanie sĊdziów, komisarza,
sĊdziów stolikowych, przeciwników lub naruszenie przepisów o charakterze proceduralnym lub
administracyjnym.
Trener podlega dyskwalifikacji, gdy:
x
x

Zostaje ukarany dwoma (2) faulami technicznymi („C”) orzeczonymi w konsekwencji jego
osobistego niesportowego zachowania.
Zostaje ukarany trzema (3) faulami technicznymi („B’) w konsekwencji niesportowego
zachowania osób znajdujących siĊ na áawce druĪyny (asystent trenera, zmiennik, zawodnik
wykluczony lub osoba towarzysząca) lub w wyniku trzech (3) fauli technicznych,
z których jeden (1) zostaá orzeczony przeciwko trenerowi („C”).

38.3.4

JeĞli trener zostaje zdyskwalifikowany w związku z art. 38.3.3, to faul techniczny jest jedynym
faulem, który naleĪy ukaraü i Īadna dodatkowa kara za dyskwalifikacjĊ nie powinna zostaü
przyznana.

38.4

Kara

38.4.1

JeĞli faul techniczny zostaje popeániony przez:
•
•

38.4.2

Zawodnika, to naleĪy zapisaü faul techniczny temu zawodnikowi i zaliczyü go do fauli
druĪyny.
Trenera („C”), asystenta trenera („B”), zmiennika („B”), zawodnika wykluczonego („B”)
lub osoby towarzyszącej („B”), to naleĪy zapisaü faul techniczny trenerowi i nie zaliczaü
go do fauli druĪyny.

Przeciwnikom zostają przyznane dwa (2) rzuty wolne, po czym nastąpi:
•
•

Wprowadzenie piáki na przedáuĪeniu linii Ğrodkowej naprzeciw stolika sĊdziowskiego.
Rzut sĊdziowski w kole Ğrodkowym na rozpoczĊcie pierwszej kwarty meczu.

Art. 39 Bójka
39.1

Definicja
Bójka jest dziaáaniem fizycznym miĊdzy dwoma lub wiĊcej osobami z przeciwnych druĪyn
(zawodnicy, zmiennicy, zawodnicy wykluczeni, trenerzy, asystenci trenerów i osoby
towarzyszące).
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Ten artykuá odnosi siĊ tylko do zmienników, zawodników wykluczonych, trenerów, asystentów
trenerów i osób towarzyszących, którzy opuszczą strefĊ áawki druĪyny podczas bójki lub
w kaĪdej sytuacji, która moĪe doprowadziü do bójki.
39.2

Przepis

39.2.1

Zmiennicy, zawodnicy wykluczeni lub osoby towarzyszące, które opuszczą strefĊ áawki
druĪyny podczas bójki lub w kaĪdej sytuacji, która moĪe doprowadziü do bójki muszą zostaü
zdyskwalifikowani.

39.2.2

Aby pomóc sĊdziom w utrzymaniu lub przywróceniu porządku, tylko trener i/lub asystent trenera
moĪe opuĞciü strefĊ áawki druĪyny podczas bójki lub w kaĪdej sytuacji, która moĪe doprowadziü
do bójki. W takiej sytuacji trener i/lub asystent trenera nie zostanie zdyskwalifikowany.

39.2.3

JeĞli trener i/lub asystent trenera opuszcza strefĊ áawki druĪyny i nie pomaga lub nie próbuje
pomagaü sĊdziom w utrzymaniu lub przywróceniu porządku, musi zostaü zdyskwalifikowany.

39.3

Kara

39.3.1

NiezaleĪnie od liczby zdyskwalifikowanych za opuszczenie strefy áawki druĪyny trenerów,
asystentów trenerów, zmienników, zawodników wykluczonych lub osób towarzyszących, wobec
winnego trenera zostaje orzeczony pojedynczy (1) faul techniczny („B”).

39.3.2

W sytuacji, gdy na mocy tego artykuáu czáonkowie obu druĪyn zostają zdyskwalifikowani i nie
ma innych kar do wykonania, gra zostanie wznowiona nastĊpująco.
JeĪeli mniej wiĊcej w tym samym czasie, gdy gra zostaáa zatrzymana z powodu bójki:
x
x
x

Zostaá zdobyty kosz z gry, piáka zostanie wprowadzona z dowolnego miejsca na linii
koĔcowej przez przeciwników druĪyny, która zdobyáa kosz.
DruĪyna byáa w posiadaniu piáki lub miaáa prawo do niej, piáka zostanie przyznana tej
druĪynie do wprowadzenia z przedáuĪenia linii Ğrodkowej naprzeciw stolika sĊdziowskiego.
ĩadna z druĪyn nie byáa w posiadaniu piáki ani nie miaáa prawa do niej, ma miejsce
sytuacja rzutu sĊdziowskiego.

39.3.3

Wszystkie faule dyskwalifikujące naleĪy zapisaü zgodnie z opisem w B.8.3 i nie zaliczaü do
fauli druĪyny.

39.3.4

Wszystkie kary za faule, które zostaáy orzeczone przed sytuacją bójki, naleĪy wykonaü zgodnie
z art. 42 (Sytuacje specjalne).
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Art. 40 Piċý fauli zawodnika
40.1

Zawodnik, który popeániá piĊü (5) fauli, osobistych i/lub technicznych, zostanie o tym
poinformowany przez sĊdziego i musi natychmiast opuĞciü grĊ. Jego zmiana musi zostaü
dokonana w ciągu trzydziestu (30) sekund.

40.2

Faul zawodnika, który wczeĞniej popeániá swój piąty (5) faul, traktuje siĊ jako faul zawodnika
wykluczonego z gry i zostaje zapisany trenerowi („B”).

Art. 41 Faule druīyny: kara
41.1

Definicja

41.1.1

DruĪyna podlega karze za faule druĪyny, kiedy popeániáa juĪ cztery (4) faule w kwarcie meczu.

41.1.2

Wszystkie faule druĪyny popeánione w przerwie meczu powinny byü traktowane jak popeánione
w kwarcie meczu lub dogrywce nastĊpującej bezpoĞrednio po tej przerwie.

41.1.3

Wszystkie faule druĪyny popeánione w dogrywce powinny byü traktowane jak popeánione
w czwartej kwarcie.

41.2

Przepis

41.2.1

Kiedy druĪyna podlega karze za faule druĪyny, to wszystkie nastĊpne faule osobiste na
zawodniku, który nie jest w akcji rzutowej, bĊdą karane dwoma (2) rzutami wolnymi zamiast
wprowadzenia piáki.

41.2.2

JeĞli faul osobisty popeánia zawodnik druĪyny posiadającej Īywą piákĊ lub mającej prawo do
piáki, to taki faul naleĪy ukaraü wprowadzeniem piáki przez przeciwników.

Art. 42 Sytuacje specjalne
42.1

Definicja
Sytuacje specjalne mogą mieü miejsce, kiedy podczas tego samego okresu zatrzymania zegara
po naruszeniu przepisów, popeániony(e) zostaje(ą) kolejny(e) faule.

42.2

Procedura

42.2.1

Wszystkie faule naleĪy zapisaü i ustaliü kary.

42.2.2

NaleĪy ustaliü kolejnoĞü popeánienia fauli.

42.2.3

Wszystkie równe kary przeciwko obu druĪynom oraz kary za faule obustronne, naleĪy
skasowaü, w kolejnoĞci w jakiej zostaáy orzeczone. Kary raz skasowane uwaĪa siĊ za niebyáe.

42.2.4

Prawo do posiadania piáki w wyniku ostatniej kary, jaka jest do wykonania, kasuje wszystkie
wczeĞniejsze prawa do posiadania piáki.

42.2.5

Po tym, jak podczas wykonywania kary piáka staáa siĊ Īywa przy pierwszym lub jedynym rzucie
wolnym lub przy wprowadzaniu piáki, kara ta nie moĪe wiĊcej posáuĪyü do skasowania innej
kary.
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42.2.6

Wszystkie pozostaáe kary powinny zostaü wykonane w kolejnoĞci, w jakiej zostaáy orzeczone.

42.2.7

JeĞli po skasowaniu równych kar przeciwko obu druĪynom nie ma wiĊcej kar do wykonania, grĊ
naleĪy wznowiü w nastĊpujący sposób:
JeĪeli mniej wiĊcej w tym samym czasie, gdy gra zostaáa zatrzymana z powodu
pierwszego naruszenia przepisów:
• Zostaá zdobyty kosz z gry, piáka zostanie wprowadzona z dowolnego miejsca na linii
koĔcowej przez przeciwników druĪyny, która zdobyáa kosz.
• DruĪyna byáa w posiadaniu piáki lub miaáa prawo do niej, piáka zostanie przyznana tej
druĪynie do wprowadzenia z miejsca najbliĪej naruszenia przepisów.
• ĩadna z druĪyn nie byáa w posiadaniu piáki ani nie miaáa do niej prawa, ma miejsce
sytuacja rzutu sĊdziowskiego.

Art. 43 Rzuty wolne
43.1

Definicja

43.1.1

Rzut wolny jest okazją daną zawodnikowi do zdobycia jednego (1) punktu zza linii rzutów
wolnych i wewnątrz póákola bez przeszkód ze strony przeciwnika.

43.1.2

Blokiem rzutów wolnych definiuje siĊ wszystkie rzuty wolne i/lub nastĊpujące po nich posiadanie
piáki, wynikające z kary za pojedynczy faul.

43.2

Przepis

43.2.1

Kiedy orzeczony zostaje faul osobisty, za który karą jest przyznanie rzutu(ów) wolnego(ych):
•
•
•

Zawodnik, przeciwko któremu popeániono faul, wykona rzut(y) wolny(e).
JeĪeli zgáoszono proĞbĊ o zmianĊ tego zawodnika, musi on wykonaü rzut(y) wolny(e)
przed opuszczeniem boiska.
JeĪeli musi on opuĞciü boisko z powodu kontuzji, piątego faula lub dyskwalifikacji, jego
zmiennik wykona rzut(y) wolny(e). JeĞli nie ma juĪ zmiennika, rzut(y) wolny(e) wykona
dowolny zawodnik tej druĪyny.

43.2.2

Kiedy orzeczony zostaje faul techniczny, rzut(y) wolny(e) wykona dowolny zawodnik druĪyny
przeciwnej wyznaczony przez swojego trenera.

43.2.3

Zawodnik wykonujący rzut wolny:
•
•
•
•
•

43.2.4

Zajmie pozycjĊ za linią rzutów wolnych i wewnątrz póákola.
MoĪe zastosowaü dowolną metodĊ rzutu do kosza, ale musi rzuciü tak, aby piáka wpadáa
do kosza od góry lub dotknĊáa obrĊczy.
Wykona rzut w ciągu piĊciu (5) sekund od momentu, gdy sĊdzia oddaá mu piákĊ do
dyspozycji.
Nie dotknie linii rzutów wolnych ani boiska za nią do momentu, kiedy piáka wpadnie do
kosza lub dotknie obrĊczy.
Nie wykona zwodu pozorującego rzut wolny.

Zawodnicy na miejscach przy polu rzutów wolnych są uprawnieni do zajmowania tych miejsc na
przemian. Miejsca te mają jeden (1) metr gáĊbokoĞci (rysunek 6).
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Zawodnicy na miejscach przy obszarze ograniczonym nie mogą:
•
•

•

Zajmowaü miejsc, do których nie są uprawnieni.
Wchodziü do obszaru ograniczonego, strefy neutralnej lub opuszczaü miejsc przy polu
rzutów wolnych do momentu, gdy piáka opuĞci rĊkĊ(ce) zawodnika wykonującego rzut
wolny.
Przeciwnicy nie mogą swoim zachowaniem rozpraszaü zawodnika wykonującego rzut
wolny.

Rysunek 6.

Umiejscowienie zawodników podczas rzutów wolnych

43.2.5

Wszyscy zawodnicy, którzy nie zajmują miejsc przy obszarze ograniczonym, muszą pozostaü
za przedáuĪeniem linii rzutów wolnych oraz za linią rzutów za trzy (3) punkty do momentu,
kiedy piáka dotknie obrĊczy lub rzut wolny zostanie zakoĔczony.

43.2.6

Podczas rzutu(ów) wolnego(ych), po którym(ych) ma nastąpiü kolejny(e) blok(i) rzutów wolnych
lub wprowadzenie piáki, wszyscy zawodnicy muszą pozostaü za przedáuĪeniem linii rzutów
wolnych oraz za linią rzutów za trzy (3) punkty.
Naruszenie art. 43.2.3, 43.2.4, 43.2.5 lub 43.2.6 jest bâċdem.

43.3

Kara

43.3.1

JeĪeli báąd popeánia zawodnik wykonujący rzut wolny:
•
•

Punkt, jeĞli zdobyty, nie zostaje zaliczony.
JeĞli jakikolwiek báąd zostaje popeániony przez innego zawodnika bezpoĞrednio przed,
mniej wiĊcej w tym samym czasie, bądĨ tuĪ po tym, jak wykonujący rzut wolny
popeániá báąd, to báąd popeániony przez innego zawodnika zostaje pominiĊty.

PiákĊ przyznaje siĊ druĪynie przeciwnej do wprowadzenia z przedáuĪenia linii rzutów wolnych,
chyba Īe nastĊpuje(ą) kolejny(e) rzut(y) wolny(e) lub wprowadzenie piáki spoza boiska.
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JeĞli rzut wolny jest celny i báąd zostaje popeániony przez jakiegokolwiek zawodnika innego niĪ
wykonujący rzut wolny:
• Punkt, jeĞli zdobyty, zostaje zaliczony.
• Báąd(y) zostaje(ą) pominiĊty(e).
W sytuacji, kiedy ostatni lub jedyny rzut wolny jest celny, piákĊ przyznaje siĊ przeciwnikom do
wprowadzenia z dowolnego miejsca na linii koĔcowej.

43.3.3

JeĞli rzut wolny jest niecelny i báąd zostaje popeániony przez:
•

•
•

Partnera zawodnika wykonującego ostatni lub jedyny rzut wolny, piákĊ przyznaje siĊ
przeciwnikom do wprowadzenia z przedáuĪenia linii rzutów wolnych, chyba Īe druĪyna
wykonującego ten rzut wolny ma nastĊpnie prawo do posiadania piáki.
Przeciwnika zawodnika wykonującego rzut wolny, wtedy wykonującemu rzut wolny
przyznaje siĊ ponowny rzut wolny.
Obie druīyny podczas ostatniego lub jedynego rzutu wolnego, wtedy ma miejsce sytuacja
rzutu sĊdziowskiego.

Art. 44 Pomyâka moīliwa do naprawienia
44.1

Definicja
SĊdziowie mogą naprawiü pomyákĊ powstaáą poprzez mimowolne pominiĊcie przepisu tylko
w nastĊpujących sytuacjach:
• Przyznanie niezasáuĪonego(ych) rzutu(ów) wolnego(ych).
• Nieprzyznanie zasáuĪonego(ych) rzutu(ów) wolnego(ych).
• BáĊdne zaliczenie lub niezaliczenie punktu(ów).
• Zezwolenie niewáaĞciwemu zawodnikowi na wykonanie rzutu(ów) wolnego(ych).

44.2

Ogólna procedura

44.2.1

Aby pomyáki wymienione powyĪej byáy moĪliwe do naprawienia, muszą zostaü zauwaĪone
przez sĊdziów, komisarza (jeĞli jest obecny) lub sĊdziów stolikowych zanim piáka stanie siĊ
Īywa po pierwszej martwej piáce, po tym jak zegar czasu gry zostaá wáączony po zaistnieniu
pomyáki.

44.2.2

SĊdzia moĪe zatrzymaü grĊ natychmiast po zauwaĪeniu pomyáki moĪliwej do naprawienia, jeĞli
tylko nie postawi którejĞ z druĪyn w niekorzystnej sytuacji.

44.2.3

Jakiekolwiek faule, uzyskane punkty, czas jaki upáynąá i dodatkowe postĊpowanie, które miaáo
miejsce po zaistnieniu pomyáki, a przed jej zauwaĪeniem, nie zostaną anulowane.

44.2.4

Po naprawieniu pomyáki, chyba Īe niniejsze przepisy stanowią inaczej, grĊ wznawia siĊ od
momentu, w którym zostaáa przerwana w celu dokonania poprawy. Piáka zostanie przyznana
do wprowadzenia druĪynie, która miaáa do niej prawo w momencie odkrycia pomyáki.

44.2.5

Po zauwaĪeniu pomyáki, którą wciąĪ moĪna naprawiü:
•

JeĞli zawodnik, który ma uczestniczyü w naprawieniu pomyáki, znajduje siĊ na áawce
druĪyny po przepisowej zmianie (nie po dyskwalifikacji lub popeánieniu piątego (5) faula),
musi on powróciý na boisko, aby wziąü udziaá w naprawieniu pomyáki (w tym momencie
staje siĊ zawodnikiem).
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Po naprawieniu pomyáki zawodnik ten moĪe pozostaü w grze, chyba Īe zostanie zgáoszona
proĞba o przepisową zmianĊ, to wtedy moĪe on opuĞciü boisko.
•

JeĞli zawodnik zostaá zmieniony wskutek popeánienia piątego (5) faula lub dyskwalifikacji,
jego zmiennik musi uczestniczyü w naprawieniu pomyáki.

44.2.6

Pomyáki moĪliwe do naprawienia nie mogą byü poprawione po podpisaniu protokoáu meczu
przez sĊdziego gáównego.

44.2.7

Wszelkie pomyáki lub báĊdy zapisu popeánione przez sekretarza oraz báĊdy pomiaru czasu
popeánione przez mierzącego czas gry dotyczące wyniku, liczby fauli, przerw na Īądanie lub
czasu gry, mogą byü naprawiane przez sĊdziów w dowolnym momencie przed podpisaniem
protokoáu przez sĊdziego gáównego.

44.3

Szczegóâowa procedura

44.3.1

Przyznanie niezasáuĪonego(ych) rzutu(ów) wolnego(ych).
Rzut(y) wolny(e) wykonany(e) wskutek tej pomyáki zostaje(ą) anulowany(e), a gra zostanie
wznowiona nastĊpująco:
•
JeĞli zegar czasu gry nie zostaá wáączony po pomyáce, piákĊ przyznaje siĊ do
wprowadzenia z przedáuĪenia linii rzutów wolnych, druĪynie, której rzuty wolne zostaáy
anulowane.
• JeĞli zegar czasu gry zostaá wáączony po pomyáce, a:
DruĪyna bĊdąca w posiadaniu piáki (lub uprawniona do piáki) w momencie, kiedy
pomyáka zostaje zauwaĪona jest tą samą druĪyną, która byáa w posiadaniu piáki
kiedy pomyáka zaistniaáa, lub
ĩadna druĪyna nie jest w posiadaniu piáki, kiedy pomyáka zostaje zauwaĪona, piákĊ
przyznajĊ siĊ druĪynie mającej prawo do piáki w momencie zaistnienia pomyáki.
• JeĞli zegar czasu gry zostaá wáączony, a pomyáka zostaje zauwaĪona, kiedy w posiadaniu
piáki są (lub mają prawo do piáki) przeciwnicy druĪyny, która byáa w posiadaniu piáki
w momencie zaistnienia pomyáki, ma miejsce sytuacja rzutu sĊdziowskiego.
• JeĞli zegar czasu gry zostaá wáączony, a pomyáka zostaje zauwaĪona w momencie, kiedy
zostaá(y) przyznany(e) rzut(y) wolny(e) w wyniku kary za faul, to rzut(y) wolny(e) naleĪy
wykonaü, a nastĊpnie piákĊ przyznaü do wprowadzenia druĪynie, która byáa w posiadaniu
piáki w momencie zaistnienia pomyáki.

44.3.2

Nieprzyznanie zasáuĪonego(ych) rzutu(ów) wolnego(ych).
•
•

44.3.3

JeĞli nie nastąpiáa zmiana posiadania piáki, gra zostanie wznowiona po naprawieniu
pomyáki, tak jak po normalnym rzucie wolnym.
JeĞli ta sama druĪyna zdobywa punkty po tym, jak omyákowo otrzymaáa piákĊ do
wprowadzenia, pomyákĊ pomija siĊ.

Zezwolenie niewáaĞciwemu zawodnikowi na wykonanie rzutu(ów) wolnego(ych).
Rzut(y) wolny(e) wykonany(e) wskutek tej pomyáki zostaje(ą) anulowany(e), a gra zostanie
wznowiona wprowadzeniem piáki przez druĪynĊ przeciwną na przedáuĪeniu linii rzutów wolnych,
chyba Īe pozostają kary do wykonania za inne przekroczenia przepisów.
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PRZEPIS 8 – SĉDZIOWIE, SĉDZIOWIE STOLIKOWI, KOMISARZ:
OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA
Art. 45 Sċdziowie, sċdziowie stolikowi, komisarz
45.1

Sċdziami są: sĊdzia gáówny i jeden lub dwóch sĊdziów pomocniczych. Asystują im sĊdziowie
stolikowi oraz komisarz, jeĞli jest obecny.

45.2

Sċdziami stolikowymi są: sekretarz, asystent sekretarza, mierzący czas gry i mierzący czas
24 sekund.

45.3

Komisarz powinien siedzieü pomiĊdzy sekretarzem i mierzącym czas gry. Jego obowiązkiem
podczas meczu jest przede wszystkim nadzorowanie pracy sĊdziów stolikowych oraz
wspieranie sĊdziego gáównego i sĊdziego(ów) pomocniczego(ych) w zapewnieniu sprawnego
przebiegu meczu.

45.4

SĊdziowie wyznaczeni do prowadzenia meczu nie mogą byü w jakikolwiek sposób związani
z druĪynami wystĊpującymi na boisku.

45.5

Sċdziowie, sċdziowie stolikowi i komisarz powinni prowadziý mecz zgodnie z niniejszymi
przepisami i nie majĆ prawa ich zmieniaý.

45.6

Strój sĊdziów boiskowych powinien skáadaü siĊ z koszulki sĊdziowskiej, dáugich czarnych
spodni, czarnych koszykarskich butów i czarnych skarpet.
Zarówno sĊdziowie, jak i sĊdziowie stolikowi powinni byü jednakowo ubrani.

Art. 46 Sċdzia gâówny: obowiĆzki i uprawnienia
SĊdzia gáówny:
46.1

Sprawdza i zatwierdza caáe wyposaĪenie, jakie ma byü uĪyte podczas meczu.

46.2

Wyznacza oficjalny zegar meczu, urządzenie 24 sekund, stoper oraz poznaje sĊdziów
stolikowych.

46.3

Wybiera piákĊ do gry spoĞród przynajmniej dwóch (2) uĪywanych piáek dostarczonych przez
druĪynĊ gospodarzy. JeĞli Īadna z tych piáek nie jest odpowiednia do gry, moĪe wybraü
najlepszą z innych dostĊpnych piáek.

46.4

Nie zezwala Īadnemu zawodnikowi na noszenie przedmiotów, które mogą spowodowaü
kontuzje innych zawodników.

46.5

Wykonuje rzut sĊdziowski na rozpoczĊcie pierwszej kwarty oraz administruje wprowadzenie
piáki na rozpoczĊcie kolejnych czĊĞci meczu.

46.6

Ma prawo przerwania meczu, jeĪeli usprawiedliwiają to zaistniaáe warunki.

46.7

Ma prawo zdecydowania o przegranej druĪyny walkowerem.

46.8

Starannie sprawdza protokóá po zakoĔczeniu meczu lub zawsze wtedy, gdy uzna to za
niezbĊdne.
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46.9

Zatwierdza i podpisuje protokóá po zakoĔczeniu meczu koĕczĆc tym samym obowiązki
sĊdziów i zwiĆzek sĊdziów z meczem. Uprawnienia sĊdziów zaczynajĆ siċ z chwilą ich
przybycia na boisko dwadzieĞcia (20) minut przed wyznaczoną godziną rozpoczĊcia meczu
i koĕczĆ siċ z upáyniĊciem czasu gry zaaprobowanym przez sĊdziów.

46.10

Opisuje na odwrocie protokoáu, przed jego podpisaniem, takie sytuacje, jak walkower, faule
dyskwalifikujące, niesportowe zachowanie zawodników, trenerów, asystentów trenerów lub osób
towarzyszących, które miaáo miejsce dwadzieĞcia (20) minut przed wyznaczoną godziną
rozpoczĊcia meczu oraz pomiĊdzy zakoĔczeniem czasu gry a zatwierdzeniem i podpisaniem
protokoáu. W takim przypadku sĊdzia gáówny (komisarz, jeĞli jest obecny) musi wysáaü
szczegóáowy raport do odpowiednich wáadz nadzorujących rozgrywki.

46.11

Podejmuje ostateczną decyzjĊ zawsze wtedy, kiedy sytuacja tego wymaga lub sĊdziowie nie są
zgodni. W celu podjĊcia ostatecznej decyzji moĪe skonsultowaü siĊ z sĊdzią(ami)
pomocniczym(i), komisarzem (jeĞli jest obecny) i/lub sĊdziami stolikowymi.

46.12

Jest uprawniony do zatwierdzenia i uĪycia urządzeĔ technicznych (jeĞli są dostĊpne) w celu
podjĊcia ostatecznej decyzji (zanim podpisze protokóá meczu) o tym, czy podczas ostatniego
rzutu z gry na koniec kaĪdej kwarty lub dogrywki piáka opuĞciáa rĊkĊ(ce) zawodnika rzucającego
zanim upáynąá czas gry.

46.13

Ma prawo podejmowania decyzji w kaīdej kwestii nieuregulowanej wyraĩnie
w niniejszych przepisach.

Art. 47 Sċdziowie: obowiĆzki i uprawnienia
47.1

SĊdziowie mają prawo do podejmowania decyzji o naruszeniach niniejszych przepisów
popeánionych zarówno wewnątrz, jak i poza liniami ograniczającymi boisko, wáączając stolik
sĊdziowski, áawki druĪyn i obszary wokóá linii ograniczających boisko.

47.2

SĊdziowie dają sygnaá gwizdkiem, gdy ma miejsce naruszenie przepisów, koĔczy siĊ czĊĞü
meczu lub sĊdziowie stwierdzają, Īe naleĪy zatrzymaü grĊ. SĊdziowie nie powinni gwizdaü
po celnym rzucie z gry, celnym rzucie wolnym ani kiedy piáka staje siĊ Īywa.

47.3

Przy podejmowaniu decyzji o faulu lub báĊdzie sĊdziowie powinni zawsze mieü na wzglĊdzie
nastĊpujące podstawowe zasady:
• Ducha i intencjĊ przepisów oraz potrzebĊ zachowania integralnoĞci gry.
• KonsekwencjĊ w stosowaniu pojĊcia „korzyĞü/niekorzyĞü”, zgodnie z którym sĊdziowie nie
powinni niepotrzebnie przerywaü páynnoĞci gry w celu ukarania przypadkowego zetkniĊcia
osobistego, które nie daje korzyĞci zawodnikowi odpowiedzialnemu za nie, ani teĪ nie
stawia przeciwnika w sytuacji niekorzystnej.
• KonsekwencjĊ w kierowaniu siĊ zdrowym rozsądkiem w kaĪdym meczu, mając na uwadze
umiejĊtnoĞci graczy oraz ich postawĊ i zachowanie podczas meczu.
• KonsekwencjĊ w utrzymywaniu równowagi pomiĊdzy kontrolowaniem gry i zachowaniem
jej páynnoĞci, mając „wyczucie” tego, co biorący udziaá w grze próbują zrobiü oraz
podejmując decyzje wáaĞciwe dla meczu.

47.4

W wypadku záoĪenia protestu przez którąĞ z druĪyn, sĊdzia gáówny (komisarz, jeĞli jest obecny)
musi, w ciągu godziny od zakoĔczenia meczu, poinformowaü organizatora rozgrywek o tym
fakcie.
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47.5

JeĞli sĊdzia ulegnie kontuzji lub z jakiegokolwiek innego powodu nie moĪe kontynuowaü
wykonywania swoich obowiązków, to w ciągu piĊciu (5) minut od zaistnienia incydentu gra
powinna zostaü wznowiona. Drugi sĊdzia bĊdzie sĊdziowaá sam do koĔca meczu, chyba Īe jest
moĪliwoĞü zastąpienia kontuzjowanego sĊdziego przez innego wykwalifikowanego arbitra. Po
konsultacji z komisarzem (jeĞli jest obecny), drugi sĊdzia podejmie decyzjĊ odnoĞnie
zastĊpstwa.

47.6

We wszystkich meczach miĊdzynarodowych, jeĞli wystĊpuje koniecznoĞü sáownego
porozumiewania siĊ w celu wyjaĞnienia decyzji, naleĪy czyniü to w jĊzyku angielskim.

47.7

Kaīdy sċdzia ma prawo podejmowaý decyzje w ramach swoich obowiĆzków, ale nie
ma prawa uchyliý bĆdĩ zakwestionowaý decyzji podjċtych przez innego(ych)
sċdziego(ów).

Art. 48 Sekretarz i asystent sekretarza: obowiĆzki
48.1

Sekretarz powinien zostaü wyposaĪony w protokóá meczu, w którym:
• Zapisuje nazwiska i numery zawodników rozpoczynających mecz oraz wszystkich
zmienników wchodzących do gry. Kiedy nastĊpuje naruszenie niniejszych przepisów,
mające związek z podaniem piĊciu (5) zawodników rozpoczynających mecz, zmian
zawodników lub numerów zawodników, musi on jak najszybciej powiadomiü bliĪszego
sĊdziego.
• Prowadzi bieĪące sumowanie zdobytych punktów, zapisując celne kosze z gry oraz celne
rzuty wolne.
• Zapisuje faule popeánione przez kaĪdego zawodnika. Sekretarz musi zawiadomiü
natychmiast sĊdziego o popeánieniu przez któregokolwiek z zawodników piątego (5) faula.
Podobnie zapisuje faule popeánione przez kaĪdego z trenerów i zawiadamia natychmiast
sĊdziego, kiedy trener podlega dyskwalifikacji. Musi równieĪ powiadomiü natychmiast
sĊdziego, kiedy zawodnik popeániá dwa (2) faule niesportowe i podlega dyskwalifikacji.
• Zapisuje przerwy na Īądanie. Kiedy druĪyna zgáosiáa proĞbĊ o przerwĊ na Īądanie, musi
powiadomiü o tym sĊdziów przy najbliĪszej moĪliwoĞci przyznania przerwy na Īądanie
oraz powiadomiü – poprzez sĊdziego – trenera, kiedy nie ma on juĪ wiĊcej przerw na
Īądanie w danej poáowie meczu lub dogrywce.
• Sekretarz nadzoruje naprzemienne posiadanie piáki operując strzaáką naprzemiennego
posiadania. PoniewaĪ druĪyny zmieniają kosze przed drugą poáową, sekretarz przestawia
kierunek strzaáki natychmiast po zakoĔczeniu pierwszej poáowy meczu.

48.2

Sekretarz powinien równieĪ:
• Pokazaü liczbĊ fauli popeánionych przez zawodnika poprzez podniesienie w sposób
widoczny dla obu trenerów tabliczki fauli z cyfrą odpowiadającą liczbie fauli popeánionych
przez tego zawodnika.
• Ustawiü marker fauli druĪyny na stoliku sĊdziowskim przy koĔcu bliĪszym áawki tej druĪyny
w sytuacji przekroczenia limitu fauli w kwarcie, gdy tylko piáka stanie siĊ Īywa po czwartym
faulu druĪyny w danej czĊĞci meczu.
• Przeprowadzaü zmiany zawodników.
• Uruchamiaü swój sygnaá dĨwiĊkowy tylko wtedy, gdy piáka staje siĊ martwa i zanim stanie
siĊ ponownie Īywa. Sygnaá sekretarza nie zatrzymuje zarówno zegara czasu gry, jak
i gry, jak równieĪ nie powoduje, Īe piáka staje siĊ martwa.
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Asystent sekretarza obsáuguje tablicĊ wyników i pomaga sekretarzowi. W przypadku
niezgodnoĞci miĊdzy tablicą wyników i protokoáem zawodów, które nie mogą zostaü wyjaĞnione,
protokóá zawodów powinien mieü pierwszeĔstwo i tablica wyników musi zostaü odpowiednio
skorygowana.
JeĞli pomyáka zapisu w protokole meczu zostaje zauwaĪona:
•
•
•

W czasie gry, sekretarz – zanim uruchomi swój sygnaá dĨwiĊkowy – musi czekaü
do pierwszej martwej piáki.
Po sygnale na zakoĔczenie czasu gry, ale zanim protokóá zostaá podpisany przez sĊdziego
gáównego, powinna zostaü poprawiona, nawet jeĞli ma to wpáyw na koĔcowy wynik meczu.
Po podpisaniu protokoáu przez sĊdziego gáównego nie moĪe zostaü juĪ poprawiona.
W takiej sytuacji sĊdzia gáówny lub komisarz (jeĞli jest obecny) musi wysáaü
szczegóáowy raport do odpowiednich wáadz nadzorujących rozgrywki.

Art. 49 MierzĆcy czas gry: obowiĆzki
49.1

Mierzący czas gry powinien zostaü wyposaĪony w zegar czasu gry i stoper, a jego obowiązki
to:
• Pomiar czasu gry, przerw na Īądanie i przerw meczu.
• Powiadamianie automatycznym, donoĞnym sygnaáem o zakoĔczeniu czasu gry kaĪdej
czĊĞci meczu.
• UĪycie wszelkich moĪliwych Ğrodków, aby natychmiast zawiadomiü sĊdziów, jeĪeli jego
sygnaá nie zadziaáa albo nie jest sáyszalny.
• Zawiadamianie druĪyn i sĊdziów, Īe pozostaáy trzy (3) minuty do rozpoczĊcia
trzeciej (3) kwarty.

49.2

Mierzący czas gry powinien mierzyü czas gry w nastĊpujący sposób:
•

•

49.3

Wáączyü zegar czasu gry, kiedy:
Podczas rzutu sĊdziowskiego piáka zostaje legalnie dotkniĊta przez zawodnika
skaczącego.
Po niecelnym ostatnim lub jedynym rzucie wolnym, piáka pozostaje Īywa i dotyka
lub zostaje dotkniĊta przez zawodnika na boisku.
Podczas wprowadzania piáka dotyka lub zostaje legalnie dotkniĊta przez zawodnika
na boisku.
Zatrzymaü zegar czasu gry, kiedy:
Upáywa czas gry czĊĞci meczu.
SĊdzia daje sygnaá gwizdkiem, gdy piáka jest Īywa.
Zostaje uzyskany kosz z gry przeciwko druĪynie, która poprosiáa o przerwĊ na
Īądanie.
Zostaje uzyskany kosz z gry w ostatnich dwóch (2) minutach czwartej kwarty
lub ostatnich dwóch (2) minutach kaĪdej dogrywki.
Zabrzmi sygnaá 24 sekund, kiedy druĪyna jest w posiadaniu piáki.

Mierzący czas gry powinien mierzyü czas przerwy na īĆdanie w nastĊpujący sposób:
•
•
•

Wáączyü urządzenie do pomiaru tego czasu natychmiast, gdy sĊdzia zagwiĪdĪe
i zasygnalizuje przerwĊ na Īądanie.
Uruchomiü sygnaá dĨwiĊkowy, kiedy upáywa piĊüdziesiąt (50) sekund przerwy na Īądanie.
Uruchomiü sygnaá dĨwiĊkowy, kiedy upáywa czas przerwy na Īądanie.
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Mierzący czas gry powinien mierzyü czas przerwy meczu w nastĊpujący sposób:
• Wáączyü urządzenie do pomiaru tego czasu natychmiast, gdy skoĔczy siĊ czĊĞü meczu
poprzedzająca przerwĊ.
• Uruchomiü sygnaá dĨwiĊkowy na trzy (3) minuty oraz jedną minutĊ i trzydzieĞci sekund
(1:30) przed rozpoczĊciem pierwszej (1) i trzeciej (3) kwarty.
• Uruchomiü sygnaá dĨwiĊkowy na trzydzieĞci (30) sekund przed rozpoczĊciem drugiej (2)
i czwartej (4) kwarty oraz kaĪdej dogrywki.
x Uruchomiü sygnaá dĨwiĊkowy i równoczeĞnie zatrzymaü pomiar czasu natychmiast, gdy
przerwa meczu koĔczy siĊ.

Art. 50 MierzĆcy czas 24 sekund: obowiĆzki

50.1

Mierzący czas 24 sekund powinien zostaü wyposaĪony w urządzenie do pomiaru 24 sekund
i obsáugiwaü je w nastĊpujący sposób:
WâĆczaý od nowa lub kontynuowaý pomiar, jak tylko druĪyna wejdzie w posiadanie Īywej
piáki na boisku.

50.2

Zatrzymaý i ustawiý na dwadzieĞcia cztery (24) sekundy tak, aby Īadna wartoĞü nie byáa
wyĞwietlana kiedy:
• SĊdzia daje sygnaá gwizdkiem na faul lub báąd.
• Piáka przepisowo wpada do kosza po rzucie z gry.
• Piáka dotyka obrĊczy przeciwnika, chyba Īe piáka zatrzymuje siĊ na podpórkach kosza.
• Gra zostaje zatrzymana z powodu dziaáaĔ druĪyny nie bĊdącej w posiadaniu piáki.
• Gra zostaje zatrzymana z powodu dziaáaĔ nie związanych z Īadną z druĪyn, chyba Īe
przeciwnicy zostaliby postawieni w sytuacji niekorzystnej.

50.3

Ustawiý na dwadzieĞcia cztery (24) sekundy, tak aby wartoĞü byáa wyĞwietlana i uruchomiü,
gdy tylko druĪyna wejdzie w posiadanie Īywej piáki na boisku.
Samo dotkniĊcie piáki przez przeciwnika nie powoduje rozpoczĊcia nowego okresu dwudziestu
czterech (24) sekund, jeĞli ta sama druĪyna pozostaje w posiadaniu piáki.

50.4

Zatrzymaý, ale nie ustawiaý na dwadzieĞcia cztery (24) sekundy, kiedy ta sama druĪyna, która
byáa w posiadaniu piáki, bĊdzie wprowadzaü piákĊ w wyniku:
• WyjĞcia piáki poza boisko.
• Kontuzji zawodnika druĪyny posiadającej piákĊ.
• Sytuacji rzutu sĊdziowskiego.
• Faula obustronnego.
• Skasowania równych kar przeciwko obu druĪynom.

50.5

Zatrzymaý i wyâĆczyý, kiedy druĪyna wchodzi w posiadanie Īywej piáki na boisku, a na zegarze
czasu gry pozostaje mniej niĪ dwadzieĞcia cztery (24) sekundy do zakoĔczenia czĊĞci meczu.
Sygnaá urządzenia 24 sekund nie zatrzymuje zarówno zegara czasu gry, jak i gry, jak
równieĪ nie powoduje, Īe piáka staje siĊ martwa, chyba Īe druĪyna jest w posiadaniu piáki.
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A – SYGNAàY SĉDZIÓW
A.1.

RĊczne sygnaáy ilustrowane w tych przepisach są jedynymi oficjalnymi sygnaáami. Muszą
one byü uĪywane przez sĊdziów we wszystkich meczach.

A.2.

WaĪne jest, aby sĊdziowie stolikowi równieĪ znali te sygnaáy.

I.

ZALICZANIE PUNKTÓW

II.

SYGNAáY DOTYCZąCE ZEGARA

III.

PORZąDKOWE

OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĉ 2008
A – SYGNAŁY
PRZEPIS 1 SĘDZIÓW
– GRA

IV.

RODZAJE BáĊDÓW
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V.

OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĉ 2008
A – SYGNAŁY SĘDZIÓW

SYGNALIZACJA FAULU DO STOLIKA SĊDZIOWSKIEGO (3 FAZY)

FAZA 1 – NUMER ZAWODNIKA

OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĉ 2008
A – SYGNAŁY
PRZEPIS 1 SĘDZIÓW
– GRA

FAZA 2 – RODZAJ FAULU
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OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĉ 2008
A – SYGNAŁY SĘDZIÓW

FAZA 3 – LICZBA PRZYZNANYCH RZUTÓW WOLNYCH

LUB
- KIERUNEK GRY

OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĉ 2008
A – SYGNAŁY
PRZEPIS 1 SĘDZIÓW
– GRA

VI.

ADMINISTRACJA RZUTÓW WOLNYCH

FAZA 1 – W OBSZARZE OGRANICZONYM

FAZA 2 – POZA OBSZAREM OGRANICZONYM

Rysunek 7.

Sygnaây sċdziów
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B – PROTOKÓŁ MECZU

B – PROTOKÓà MECZU
Druīyna A

Druīyna B

Rozgrywki
Mecz nr

Data
Miejsce

Godz.

SĊdzia gáówny
SĊdzia pomocniczy 1
SĊdzia pomocniczy 2
PRZEBIEG GRY

Druīyna A
Faule druīyny

Przerwy na īĆdanie
Kwarta
Kwarta
Dogrywki
Licencja
nr

Zawodnicy

Nr

Faule

W

Trener
Asystent trenera

Druīyna B

Faule druīyny

Przerwy na īĆdanie
Kwarta
Kwarta
Dogrywki

Licencja
nr

Zawodnicy

Nr

W

Faule

Trener
Asystent trenera

Wyniki

Sekretarz

Kwarta
Kwarta

Asystent sekretarza

Kwarta

Mierzący czas gry

Kwarta

Mierzący czas 24 sekund

Dogrywki

SĊdzia gáówny
SĊdzia pomocniczy 1
SĊdzia pomocniczy 2

Wyniki koĕcowy

Druīyna A

Nazwa druīyny wygrywajĆcej

Podpis kapitana druĪyny w przypadku protestu

Rysunek 8.

Protokóâ meczu

Druīyna B

OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĉ 2008
B – PROTOKÓŁ
MECZU
PRZEPIS 1 – GRA
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B.1

Protokóá meczu przedstawiony na rysunku 8 jest jedynym zatwierdzonym przez KomisjĊ
Techniczną FIBA.

B.2

Skáada siĊ z jednego oryginaáu i trzech kopii w róĪnych kolorach papieru. Oryginaá, na biaáym
papierze, przeznaczony jest dla FIBA. Pierwsza kopia, na niebieskim papierze, przeznaczona
jest dla organizatorów rozgrywek, druga kopia, na róĪowym papierze, jest dla druĪyny
zwyciĊskiej i ostatnia kopia, na Īóátym papierze, dla druĪyny pokonanej.
Uwaga:

1. Zaleca siĊ, aby sekretarz uĪywaá dwóch dáugopisów o róĪnych kolorach,
jeden na pierwszą i trzecią kwartĊ oraz jeden na drugą i czwartą.
2. Protokóá zawodów moĪe byü przygotowany i wypeániony elektronicznie.

B.3

Co najmniej dwadzieğcia (20) minut przed rozpoczċciem meczu sekretarz przygotowuje
protokóá w nastĊpujący sposób:

B.3.1

Wpisuje nazwy obu druĪyn w rubrykach u góry protokoáu. Pierwsza powinna byü zawsze
druĪyna miejscowa (gospodarze).
W przypadku turniejów lub meczów na neutralnym boisku pierwszą druĪyną bĊdzie ta, która jest
wymieniona w programie jako pierwsza.
Pierwsza druĪyna jest druīynĆ „A”, a druga druīynĆ „B”.

B.3.2

NastĊpnie wpisuje:
• NazwĊ zawodów.
• Numer meczu.
• DatĊ, czas i miejsce rozgrywania meczu.
• Nazwiska sĊdziego gáównego i sĊdziego(ów) pomocniczego(ych).

Druīyna A
Rozgrywki
Mecz nr

Druīyna B
Data
Miejsce

Godz.

Sċdzia gâówny
Sċdzia pomocniczy 1
Sċdzia pomocniczy 2

Rysunek 9. Nagâówek protokoâu meczu

B.3.3

NastĊpnie sekretarz wpisuje nazwiska czáonków obu druĪyn, posáugując siĊ listą
czáonków druĪyny przedáoĪoną przez trenera lub jego przedstawiciela. DruĪyna „A” powinna
byü wpisana w górnej czĊĞci protokoáu, a druĪyna „B” w dolnej.

B.3.3.1

W pierwszej kolumnie sekretarz wpisuje numer (ostatnie trzy cyfry) licencji kaĪdego
zawodnika. W przypadku turniejów numer licencji zawodnika ma byü podany tylko
w protokole pierwszego meczu rozgrywanego przez jego druĪynĊ.

B.3.3.2

W drugiej kolumnie sekretarz wpisuje DRUKOWANYMI literami nazwisko i inicjaáy
kaĪdego zawodnika obok numeru, jaki ten zawodnik bĊdzie nosiá podczas meczu.
Kapitan druĪyny powinien byü oznaczony skrótem (CAP) umieszczonym zaraz za jego
nazwiskiem.
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B.3.3.3

JeĪeli druĪyna wystawia mniej niĪ dwunastu (12) zawodników, sekretarz wykreĞla linią rubryki
numeru licencji, nazwiska, numeru itd., zawodnika(ów) nie uczestniczącego(ych) w meczu.

B.3.4

W dolnej czĊĞci sekcji kaĪdej druĪyny sekretarz wpisuje (DRUKOWANYMI literami) nazwiska
trenera i asystenta trenera.

B.4

Co najmniej dziesiċý (10) minut przed meczem obaj trenerzy:

B.4.1

Potwierdzają prawidáowoĞü nazwisk i numerów swoich zawodników.

B.4.2

Potwierdzają nazwiska trenera i asystenta trenera.

B.4.3

Wskazują piĊciu (5) zawodników, którzy rozpoczną mecz, poprzez wpisanie maáego „x”
w rubryce obok numeru gracza.

B.4.4

Podpisują protokóá meczu.
Trener druĪyny „A” powinien dokonaü powyĪej opisanych czynnoĞci pierwszy.

B.5

Na poczĆtku meczu sekretarz rysuje kóáko wokóá „x” piĊciu (5) zawodników rozpoczynających
mecz kaĪdej z druĪyn.

B.6

Podczas meczu sekretarz zaznacza kaĪdego zmiennika wchodzącego po raz pierwszy do gry
poprzez wpisanie maáego „x” (bez kóáka) w rubryce obok numeru gracza.

Rysunek 10. Druīyny w protokole meczu

B.7

Przerwy na Īądanie

B.7.1

Zapis przerw na Īądanie przyznanych w kaĪdej poáowie i kaĪdej dogrywce dokonywany jest
przez wpisanie minuty czasu gry danej kwarty lub dogrywki we wáaĞciwej rubryce pod nazwą
druĪyny.
Po zakoĔczeniu kaĪdej poáowy i kaĪdej dogrywki niewykorzystane rubryki zostają wykreĞlone
dwiema równolegáymi liniami poziomymi.

B.7.2
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B.8

Faule

B.8.1

Faule zawodnika mogą byü osobiste, techniczne, niesportowe lub dyskwalifikujące i zapisuje siĊ
je winnemu zawodnikowi.

B.8.2

Faule trenerów, asystentów trenerów, zmienników i osób towarzyszących mogą byü techniczne
lub dyskwalifikujące i zapisuje siĊ je trenerowi.

B.8.3

Zapisywanie fauli odbywa siĊ nastĊpująco:

B.8.3.1

Faul osobisty zaznacza siĊ „P”.

B.8.3.2

Faul techniczny zawodnika zaznacza siĊ „T”.

B.8.3.3

Faul techniczny trenera za jego osobiste niesportowe zachowanie zaznacza siĊ „C”. Drugi
podobny faul zaznacza siĊ równieĪ „C”, a nastĊpnie „D” w wolnej rubryce.

B.8.3.4

Faul techniczny trenera z jakiegokolwiek innego powodu zaznacza siĊ „B”.

B.8.3.5

Faul niesportowy zaznacza siĊ „U”. Drugi faul niesportowy zaznacza siĊ równieĪ „U”,
a nastĊpnie „D” w wolnych rubrykach.

B.8.3.6

Faul dyskwalifikujący zaznacza siĊ „D”.

B.8.3.7

KaĪdy faul powodujący karĊ rzutu(ów) wolnego(ych) zaznacza siĊ dodając odpowiednią liczbĊ
rzutów wolnych (1, 2 lub 3) obok „P”, „T”, „C”, „B”, „U” lub „D”.

B.8.3.8

Wszystkie faule przeciwko obu druĪynom, za które przewidziane są takie same kary i które
zostają wzajemnie skasowane zgodnie z Art. 42 (Sytuacje specjalne), zaznacza siĊ poprzez
dopisanie maáego „c” obok „P”, „T”, „C”, „B”, „U” lub „D”.

B.8.3.9

Po zakoĔczeniu kaĪdej czĊĞci meczu sekretarz oddziela grubą linią kratki wykorzystane od
niewykorzystanych.
Po zakoĔczeniu meczu sekretarz przekreĞla grubą poziomą linią pozostaáe niewykorzystane
kratki.

B.8.3.10 Przykáady fauli dyskwalifikujących:
Faule dyskwalifikujące trenerów, asystentów trenerów, zmienników, zawodników
wykluczonych i osób towarzyszących za opuszczenie strefy áawki druĪyny (Art. 39) zapisuje
siĊ, jak pokazano poniĪej. We wszystkich wolnych rubrykach fauli zdyskwalifikowanej osoby
wpisuje siĊ „F”.
JeĞli tylko trener zostaje zdyskwalifikowany:
Trener
Asystent trenera

LOOR, A.
MONTA, B.

D2

F

F

B2
F

F

F

F
F

F
F

JeĞli tylko asystent trenera zostaje zdyskwalifikowany:
Trener
Asystent trenera

LOOR, A.
MONTA, B.

JeĞli obaj, trener i asystent trenera zostają zdyskwalifikowani:
Trener
Asystent trenera

LOOR, A.
MONTA, B.

D2
F

OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĉ 2008

kwiecieĔ2008
2008
kwiecień
Strona644zz72
72
strona

B – PROTOKÓŁ MECZU

JeĞli zmiennik ma mniej niĪ cztery (4) faule, wpisuje siĊ „F” we wszystkich wolnych rubrykach
fauli:
003

SMITH, E.

6

P2

P2

F

F

F

JeĞli jest to piąty (5) faul zmiennika, wpisuje siĊ „F” w ostatnią rubrykĊ fauli:
002

JONES, M.

5

T2

P3

P1

P2

F

JeĞli wykluczony zawodnik popeániá juĪ piĊü (5) fauli, wpisuje siĊ „F” za ostatnią rubryką fauli:
015

RUSH, S.

11

T2

P3

P2

P1

P2

F

Dodatkowo we wszystkich wyĪej wymienionych sytuacjach zawodników Smitha, Jonesa i Rusha
lub jeĞli zostaje zdyskwalifikowana osoba towarzysząca, faul techniczny zostaje wpisany:
Trener
Asystent trenera

B2

LOOR, A.
MONTA, B.

Uwaga: Faul techniczny lub dyskwalifikujący wynikający z Art. 39 nie zostaje zaliczony do
fauli druĪyny.
B.8.3.11 Faul dyskwalifikujący zmiennika (nie związany z Art. 39) zostaje zapisany w nastĊpujący
sposób:
001

MAYER, F.

4

D

Oraz
Trener
Asystent trenera

B2

LOOR, A.
MONTA, B.

B.8.3.12 Faul dyskwalifikujący asystenta trenera (nie związany z art. 39) zostaje zapisany w nastĊpujący
sposób:
Trener
Asystent trenera

B2
D

LOOR, A.
MONTA, B.

B.8.3.13 Faul dyskwalifikujący wykluczonego zawodnika po popeánieniu piątego (5) faula (niezwiązany
z Art. 39) zostaje zapisany w nastĊpujący sposób:
015

RUSH, S.

11

T2

P3

P2

P1

P2

D

Oraz
Trener
Asystent trenera

LOOR, A.
MONTA, B.

B2

B.9

Faule druĪyny

B.9.1

Dla kaĪdej kwarty przeznaczone są cztery (4) rubryki (bezpoĞrednio pod nazwą druĪyny i nad
nazwiskami zawodników), w których zaznacza siĊ faule druĪyny.

B.9.2

Kiedykolwiek zawodnik popeánia faul osobisty, techniczny, niesportowy lub dyskwalifikujący,
sekretarz zapisuje faul przeciwko druĪynie tego zawodnika, wpisując kolejno duĪy „X”
w odpowiedniej rubryce.
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B.10

Przebieg meczu

B.10.1

Sekretarz prowadzi chronologiczny zapis sumaryczny punktów
zdobytych przez kaĪdą druĪynĊ.

B.10.2

Do tego celu przeznaczone są cztery (4) kolumny protokoáu meczu.

B.10.3

KaĪda kolumna zawiera cztery (4) pionowe rubryki. Dwie rubryki po
lewej stronie przeznaczone są dla druĪyny „A”, a dwie rubryki po
prawej dla druĪyny „B”. Rubryki Ğrodkowe sáuĪą do zapisu wyniku
bieĪącego (160 punktów) dla kaĪdej druĪyny.
Sekretarz:
•

•
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W pierwszej kolejnoğci zaznacza linią skoĞną (/) w przypadku
zaliczonego rzutu do kosza z gry oraz grubą kropką (Ɣ)
w przypadku zaliczonego rzutu wolnego, w kratce nowej
sumarycznej liczby punktów druĪyny, która je uzyskaáa.
Nastċpnie w pustej kratce obok nowej sumarycznej liczby
punktów (obok nowego znaku / lub Ɣ) wpisuje numer zawodnika,
który wykonaá celny rzut do kosza bądĨ celny rzut wolny.

B.11

Przebieg meczu: dodatkowe instrukcje

B.11.1

Celny rzut z gry za trzy (3) punkty wykonany przez zawodnika
oznacza siĊ przez zakreĞlenie kóákiem numeru zawodnika.

B.11.2

Przypadkowy rzut wykonany przez zawodnika do wáasnego kosza
zapisuje siĊ jako zdobyty przez kapitana druĪyny przeciwnej
znajdującego siĊ na boisku.

B.11.3

Punkty zdobyte, kiedy piáka nie wpadáa do kosza (Art. 31 – Dotykanie
piáki i ingerencja w jej lot), zapisuje siĊ jako zdobyte przez zawodnika,
który wykonywaá rzut do kosza.

B.11.4

Po zakoĔczeniu kaĪdej czĊĞci meczu sekretarz zakreĞla grubą
linią kóáko (O) wokóá ostatecznej liczby punktów z jaką zakoĔczyáa
siĊ dana czĊĞü meczu oraz podkreĞla grubą poziomą linią tĊ liczbĊ
oraz numer zawodnika, który zdobyá ostatnie punkty.

B.11.5

Od początku kaĪdej czĊĞci meczu sekretarz kontynuuje
chronologiczny zapis sumaryczny od punktu, w którym zostaá
przerwany.

B.11.6

Przy kaĪdej nadarzającej siĊ okazji sekretarz powinien porównaü
wynik bieĪący z protokoáu z tablicą wyników. JeĞli stwierdzi
niezgodnoĞü, a jego wynik jest wáaĞciwy, podejmie natychmiast kroki
zmierzające do poprawienia wyniku na tablicy. JeĪeli ma wątpliwoĞci
lub jedna z druĪyn zgáosi zastrzeĪenie wobec poprawki, zawiadomi
o tym sĊdziego gáównego, gdy tylko piáka staje siĊ martwa i zegar
czasu gry zostanie zatrzymany.

Rysunek 11.
Przebieg meczu
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B.12

Przebieg meczu: sumowanie

B.12.1

Po zakoĔczeniu meczu sekretarz podkreĞla dwoma grubymi poziomymi
liniami liczbĊ punktów i numer zawodnika, który zdobyá ostatnie punkty
kaĪdej z druĪyn. Dodatkowo wykreĞla skoĞną linią pozostaáe rubryki
w danej kolumnie.

B.12.2

Po zakoĔczeniu kaĪdej czĊĞci meczu sekretarz wpisuje wynik danego
okresu gry w odpowiednią rubrykĊ w dolnej czĊĞci protokoáu.

B.12.3

Po zakoĔczeniu meczu zapisuje wynik koĔcowy i nazwĊ druĪyny
wygrywającej.

B.12.4

NastĊpnie sekretarz wpisuje duĪymi, drukowanymi literami swoje nazwisko,
po tym jak zrobią to asystent sekretarza, mierzący czas gry i mierzący 24
sekundy.

B.12.5

Po podpisaniu przez sĊdziego(ów) pomocniczego(ych), sĊdzia gáówny
jako ostatni zatwierdza i podpisuje protokóá zawodów. W ten sposób
koĔczy on administracyjną czĊĞü meczu i związek sĊdziów z meczem.

Rysunek 12.
Sumowanie

Uwaga: JeĪeli jeden z kapitanów (CAP) podpisze protokóá deklarując swój protest
(w rubryce „Podpis kapitana w przypadku protestu”), sĊdziowie stolikowi oraz sĊdzia(owie)
pomocniczy pozostają do dyspozycji sĊdziego gáównego do czasu, aĪ pozwoli im odejĞü.
Sekretarz

N. MAIER

Kwarta

15

18

Asystent sekretarza

O. SABAY

Kwarta

Mierzący czas gry

R. LEBLANC

Kwarta

19
26

10
19

Mierzący czas 24 sekund

K. AUSTIN

16
/

25
/

Druīyna A 76

Druīyna B 72

SĊdzia gáówny
SĊdzia pomocniczy 1
SĊdzia pomocniczy 2
Podpis kapitana druĪyny w przypadku protestu

Wyniki

Kwarta
Dogrywki

Wyniki koĕcowy

Nazwa druīyny wygrywajĆcej

Rysunek 13. Stopka protokoâu meczu

HOOPERS
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C – PROCEDURA PROTESTU
JeĪeli w trakcie oficjalnych zawodów FIBA druĪyna uwaĪa, Īe jej interesy zostaáy naruszone decyzją
sĊdziego (gáównego lub pomocniczego) lub jakimkolwiek wydarzeniem, które miaáo miejsce w trakcie
meczu, musi postąpiü nastĊpująco:
C.1

Kapitan (CAP) tej druĪyny, natychmiast po zakoĔczeniu meczu, musi poinformowaü sĊdziego
gáównego, Īe jego druĪyna skáada protest przeciwko wynikowi meczu oraz záoĪyü podpis
w rubryce „Podpis kapitana w przypadku protestu”.
Aby protest byá waĪny, konieczne jest, aby ktoĞ z przedstawicieli narodowej federacji lub
klubu záoĪyá pisemne potwierdzenie protestu. NaleĪy tego dokonaü w ciągu dwudziestu (20)
minut od zakoĔczenia meczu.
Szczegóáowe wyjaĞnienia nie są konieczne. Wystarczającym jest napisaü: „Narodowa federacja
(lub klub) X protestuje przeciwko wynikowi meczu pomiĊdzy X i Y”. NastĊpnie osoba ta powinna
záoĪyü przedstawicielowi FIBA lub Przewodniczącemu Komitetu Technicznego depozyt
o równowartoĞci USD 250, stanowiący kaucjĊ.
Narodowa Federacja druĪyny lub wáaĞciwy klub musi w ciągu godziny od zakoĔczenia meczu
przedáoĪyü przedstawicielowi FIBA lub Przewodniczącemu Komitetu Technicznego tekst
protestu.
JeĪeli protest zostanie uwzglĊdniony, kaucja podlega zwrotowi.

C.2

SĊdzia gáówny w ciągu godziny po zakoĔczeniu meczu powinien poinformowaü o incydencie,
który doprowadziá do protestu, reprezentanta FIBA lub Przewodniczącego Komitetu
Technicznego.

C.3

JeĪeli Narodowa Federacja druĪyny skáadającej protest lub wáaĞciwy klub, bądĨ Narodowa
Federacja lub klub druĪyny przeciwnej, nie godzi siĊ z decyzją Komitetu Technicznego, moĪe
skierowaü odwoáanie do Komisji Odwoáawczej.
Aby odwoáanie byáo waĪne, musi zostaü záoĪone pisemnie w ciągu dwudziestu (20) minut od
dostarczenia decyzji Komitetu Technicznego oraz naleĪy záoĪyü depozyt w wysokoĞci USD 500,
stanowiący kaucjĊ.
Komisja Odwoáawcza rozpatrzy odwoáanie jako ostatnia instancja i jej decyzja bĊdzie
ostateczna.

C.4

Kasety wideo, filmy, zdjĊcia oraz jakikolwiek sprzĊt wideo, cyfrowy lub analogowy, mogą
zostaü uĪyte tylko w celu:
x Ustalenia, czy podczas ostatniego rzutu z gry na koniec kwarty lub dogrywki piáka opuĞciáa
rĊkĊ(ce) zawodnika rzucającego zanim upáynąá czas gry.
x Ustalenia odpowiedzialnoĞci dyscyplinarnej lub w celach edukacyjnych (treningowych) po
zakoĔczeniu meczu.
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D – KLASYFIKACJA DRUŻYN

D – KLASYFIKACJA DRUĩYN
D.1

Procedura:
KlasyfikacjĊ druĪyn ustala siĊ na podstawie punktów zgodnie z zapisem zwyciĊstw i poraĪek,
a mianowicie dwa (2) punkty za kaĪdy wygrany mecz, jeden (1) punkt za kaĪdy przegrany
mecz (wáącznie z przegranymi wskutek braku zawodników) i zero (0) punktów za mecz
przegrany walkowerem.

D.1.1

JeĪeli dwie druĪyny mają równą liczbĊ punktów, to o kolejnoĞci miejsc decyduje(ą) wynik(i)
meczu(ów) pomiĊdzy tymi dwiema druĪynami.

D.1.2

JeĪeli liczba punktów oraz stosunek koszy zdobytych do straconych w meczach pomiĊdzy tymi
druĪynami są wciąĪ takie same, klasyfikacjĊ ustala siĊ na podstawie stosunku koszy zdobytych
do straconych we wszystkich meczach rozegranych w grupie przez obie druĪyny.

D.1.3

JeĪeli wiĊcej niĪ dwie druĪyny plasują siĊ jednakowo, stosuje siĊ drugą klasyfikacjĊ, biorąc pod
uwagĊ wyáącznie wyniki meczów rozegranych miĊdzy tymi druĪynami.

D.1.4

JeĪeli po zastosowaniu drugiej klasyfikacji nadal nie moĪna rozstrzygnąü kolejnoĞci, ustala siĊ
ją na podstawie wyników meczów miĊdzy druĪynami wciąĪ jeszcze jednakowo uplasowanymi,
biorąc pod uwagĊ stosunek koszy zdobytych do straconych.

D.1.5

JeĪeli wciąĪ druĪyny plasują siĊ jednakowo, to kolejnoĞü ustala siĊ biorąc pod uwagĊ stosunek
koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach, jakie rozegraáy one w grupie.

D.1.6

JeĪeli na jakimkolwiek etapie, przy wykorzystaniu powyĪszych zasad, liczba druĪyn jednakowo
uplasowanych zmniejszy siĊ tylko do dwóch, stosuje siĊ procedury wymienione w D.1.1 i D.1.2
powyĪej.

D.1.7

JeĪeli na jakimkolwiek etapie liczba druĪyn jednakowo uplasowanych zmniejszy siĊ do wiĊcej
niĪ dwóch, powtarza siĊ procedurĊ rozpoczĊtą w D.1.3. powyĪej.

D.1.8

Stosunek koszy zdobytych do straconych oblicza siĊ zawsze przez dzielenie.

D.2

Wyjątek
JeĪeli tylko trzy druĪyny uczestniczą w rozgrywkach i sytuacji nie moĪna rozwiązaü powyĪszymi
procedurami (stosunek koszy poprzez dzielenie jest identyczny), to wówczas zdobyte punkty
posáuĪą do ustalenia klasyfikacji.
Przykáad:
Wyniki meczów pomiĊdzy A, B, C:

DruĪyna
A
B
C

Rozegrane
Mecze
2
2
2

A–B

82 – 75

A–C

64 – 71

B–C

91 – 84

ZwyciĊstwa

PoraĪki

Punkty

1
1
1

1
1
1

3
3
3

RóĪnica
koszy
146 – 146
166 – 166
155 – 155

Stosunek
koszy
1,000
1,000
1,000
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Zatem:

1.

B – 166 zdobytych punktów

2.

C – 155 zdobytych punktów

3.

A – 146 zdobytych punktów
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JeĪeli po podjĊciu powyĪszych procedur druĪyny są wciąĪ jednakowo uplasowane, to
ostateczna klasyfikacja zostaje ustalona w drodze losowania. Metoda losowania zostanie
okreĞlona przez komisarza zawodów, o ile jest obecny, bądĨ kompetentne wáadze lokalne.
D.3

Dalsze przykáady klasyfikacji:

D.3.1

Dwie druĪyny – równa liczba punktów przy tylko jednym meczu rozegranym pomiĊdzy nimi.
DruĪyna
A
B
C
D
E
F

Rozegrane
Mecze
5
5
5
5
5
5

ZwyciĊstwa

PoraĪki

Punkty

4
4
3
2
2
0

1
1
2
3
3
5

9
9
8
7
7
5

ZwyciĊska druĪyna meczu pomiĊdzy A i B bĊdzie sklasyfikowana jako pierwsza, a meczu D i E
jako czwarta.
D.3.2

Dwie druĪyny w grupie – równa liczba punktów przy dwóch meczach rozegranych
pomiĊdzy nimi.
DruĪyna
A
B
C
D
E
F

Rozegrane
Mecze
10
10
10
10
10
10

ZwyciĊstwa

PoraĪki

Punkty

7
7
6
5
3
2

3
3
4
5
7
8

17
17
16
15
13
12

Wyniki pomiĊdzy A i B:
D.3.2.1. A wygraáa obydwa mecze:
Zatem:

1.

A

2.

B

D.3.2.2. KaĪda druĪyna wygraáa jeden mecz:

RóĪnica koszy:

A–B

90 – 82

B–A

69 – 62

A

152 – 151

B

151 – 152
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Stosunek koszy:

Zatem:

A

1,0066

B

0,9934

1.

A

2.

B

D.3.2.3. KaĪda druĪyna wygraáa jeden mecz:
A–B

90 – 82

B–A

70 – 62

Obie druĪyny mają taką samą róĪnicĊ koszy (152 – 152) i taki sam stosunek poprzez dzielenie
(1.000).
KlasyfikacjĊ ustala siĊ na podstawie stosunku koszy ze wszystkich meczów tych
druĪyn rozegranych w grupie.
D.3.3.

WiĊcej niĪ dwie druĪyny – równa liczba punktów:
DruĪyna
A
B
C
D
E
F

Rozegrane
Mecze
5
5
5
5
5
5

ZwyciĊstwa

PoraĪki

Punkty

4
4
4
2
1
0

1
1
1
3
4
5

9
9
9
7
6
5

Wyniki meczów pomiĊdzy A, B i C:

DruĪyna
A
B
C
Zatem:

Rozegrane
Mecze
2
2
2

A–B

82 – 75

A–C

77 – 80

B–C

88 – 77

ZwyciĊstwa

PoraĪki

Punkty

1
1
1

1
1
1

3
3
3

1.

RóĪnica
koszy
159 – 155
163 – 159
157 – 165

Stosunek
koszy
1,0258
1,0251
0,9515

A

2.

B

3.

C

JeĪeli te trzy druĪyny mają jednakowy stosunek koszy zdobytych do straconych, to koĔcowa
klasyfikacja zostaje ustalona na podstawie wyników wszystkich meczów rozegranych przez nie
w grupie.
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WiĊcej niĪ dwie druĪyny - równa liczba punktów:
DruĪyna
A
B
C
D
E
F

Rozegrane
Mecze
5
5
5
5
5
5

ZwyciĊstwa

PoraĪki

Punkty

3
3
3
3
2
1

2
2
2
2
3
4

8
8
8
8
7
6

Klasyfikacja zostanie ustalona na podstawie wyników meczów pomiĊdzy druĪynami z równą
liczbą punktów.
Istnieją dwie moĪliwoĞci:
I.
DruĪyna
A
B
C
D

II.

ZwyciĊstwa
3
1
1
1

PoraĪki
0
2
2
2

ZwyciĊstwa
2
2
1
1

PoraĪki
1
1
2
2

W przypadku I:

1.

A

W przypadku II:

Klasyfikacja A i B oraz C i D zostaje ustalona jak w przykáadzie D.3.2.
powyĪej

KolejnoĞü B, C, D zostaje ustalona jak w przykáadzie D.3.3. powyĪej.

DruĪyna, która bez waĪnej przyczyny nie stawi siĊ do rozegrania zaplanowanego meczu lub
zejdzie z boiska przed koĔcem meczu, przegrywa mecz walkowerem i otrzymuje w klasyfikacji
zero (0) punktów.
Ponadto Komitet Techniczny moĪe podjąü decyzjĊ o przeniesieniu tej druĪyny na ostatnie
miejsce w klasyfikacji. Takie przeniesienie jest automatyczne, jeĪeli druĪyna ponownie narusza
ten przepis. Niemniej jednak wszystkie wyniki meczów rozegranych przez tĊ druĪynĊ pozostają
w mocy dla potrzeb ogólnej klasyfikacji rozgrywek.
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E – PRZERWY TELEWIZYJNE

E – PRZERWY TELEWIZYJNE
E.1

Definicja
Organizator rozgrywek moĪe podjąü decyzjĊ, czy przerwy telewizyjne bĊdą stosowane, a jeĞli
tak, to o jakim czasie trwania (60, 75, 90 lub 100 sekund).

E.2

Przepis

E.2.1

Oprócz przepisowych przerw na Īądanie, dozwolona jest jedna (1) przerwa telewizyjna w kaĪdej
kwarcie. Przerwy telewizyjne w dogrywkach nie są dozwolone.

E.2.2

Pierwsza przerwa na Īądanie (druĪyny lub telewizyjna) w kaĪdej kwarcie trwa 60, 75, 90 lub 100
sekund.

E.2.3

Czas trwania pozostaáych przerw na Īądanie wynosi szeĞüdziesiąt (60) sekund.

E.2.4

Obie druĪyny mają prawo do dwóch (2) przerw na Īądanie w pierwszej poáowie oraz trzech (3)
przerw na Īądanie w drugiej poáowie meczu.
O te przerwy na Īądanie moĪna poprosiü w dowolnym momencie meczu i mogą one trwaü:
•
•

60, 75, 90 lub 100 sekund, jeĞli traktowane są jako przerwy telewizyjne, to znaczy są
pierwszymi w kwarcie lub
60 sekund, jeĞli nie są traktowane jako przerwy telewizyjne, to znaczy są zgáoszone przez
którąĞ z druĪyn po tym, jak przerwa telewizyjna miaáa juĪ miejsce.

E.3

Procedura

E.3.1

Najlepiej, jeĞli przerwa telewizyjna ma miejsce piĊü (5) minut przed koĔcem kwarty.
JednakĪe nie ma gwarancji, Īe bĊdzie taka moĪliwoĞü.

E.3.2

JeĞli Īadna z druĪyn nie poprosi o przerwĊ na Īądanie zanim pozostanie piĊü (5) minut do
koĔca kwarty, wtedy przerwa telewizyjna powinna zostaü przyznana przy pierwszej
nadarzającej siĊ okazji, kiedy piáka jest martwa, a zegar zawodów zatrzymany. Tej przerwy
nie zapisuje siĊ Īadnej z druĪyn.

E.3.3

JeĞli którejĞ z druĪyn zostaje przyznana przerwa na Īądanie zanim pozostanie piĊü (5) minut do
koĔca kwarty, wtedy ta przerwa na Īądanie powinna byü traktowana jak przerwa telewizyjna.
Ta przerwa liczy siĊ zarówno jako przerwa telewizyjna, jak i przerwa na Īądanie dla druĪyny,
która o nią prosiáa.

E.3.4

Zgodnie z tą procedurą w kaĪdej kwarcie bĊdzie minimum jedna (1) przerwa na Īądanie
i maksymalnie szeĞü (6) w pierwszej poáowie oraz maksymalnie osiem (8) w drugiej
poáowie meczu.
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