
قانون كرة السلّــة

:1المادة 
تنظم المنظمة الوطنیة للثقافة والریاضة والعمل كل موسم ریاضي دورات في نشاط كرة السلة صنف ذكور 

.وإناث، وھي مفتوحة لكل النوادي المنخرطة

: 2المادة 
إعالمھا بالطریقة التي یتم إحصاء النوادي التي اختارت المشاركة في ھذا النشاط من طرف المنظمة ویقع

.ستتوخاھا طیلة الموسم الریاضي وذلك قبل إنطالق النشاط من كل موسم

: 3المادة 
10فترات كل واحدة بـ 3دقیقة بالنسبة للرجال و12وھي بثالثة فترات وتدوم كل واحدة منھا : مدة المقابلة
دقائق كوقت إضافي 3ھاء الوقت القانوني تضاف في كل مرة إذا انتھت المقابلة بالتعادل بعد انت. دقائق بالنسبة للنساء

. حتى یحصل االنتصار ألحد الفریقین
دقائق 2= ـ الراحة ما بین الفترات 

.ـ یتمتع كل فریق بوقت مستقطع قدره دقیقة واحدة في كل فترة
من الخطأ السادس تعطى للفریق كل فریق یرتكب في نفس الفترة من اللعب خمسة أخطاء فإنھ إبتداء: ـ بالنسبة للرجال

.المنافس رمیة حرة بعد كل خطأ
كل فریق یرتكب في نفس الفترة من اللعب أربعة أخطاء فإنھ إبتداء من الخطأ الخامس تعطى للفریق :  ـ بالنسبة للنساء

.المنافس رمیة حرة بعد كل خطأ
.ةـ یقع اعتماد عملیة القرعة الختیار السلة بالنسبة للفترة الثالث

:  4المادة 
حیة التدور المقابلة عند حضور الفریقین بعد تعمیر ورقة التحكیم من طرف قائدي الفریقین والتثبت في ص

.العب على أقصى تقدیر12إلى 5ویضم كل فریق من . بطاقات النشاط للفریقین من طرف الحكم 
یتمتع الفریق الذي تم تعیینھ على الساعة الثامنة صباحا فقط بخمسة عشر دقیقة إضافیة من الوقت القانوني وكل 

.الفرق األخرى ملزمة باحترام توقیت المقابالت
یعتبر الفریق الغیر جاھز للعب عند مناداة الحكم منھزما بالغیاب ویم حرمانھ من كأس الروح الریاضیة إال إذا 

.كان الغیاب مبررا بوثائق

: 5المادة 
أكثر من سبوع یعتبر الغیا وال یمكن قبولمن كل أالثالثاءكل مطلب تأخیر كتابي یرد على المنظمة بعد یوم 

.وذلك بعد موافقة رئیس لجنة كرة السلةاإلیاب ومرة واحدة في مرتین في الذھاب 

: 6المادة 
ھذه یعلم المنظمة أسبوع قبل انطالق الدورة، وتسھر ،كل نادي یرغب في تنظیم مقابالت في إطار دورة ودیة

المراقبین على تعیین الحكام ومراقبي المقابالت والمالعب على أن تكون مستحقات الحكام و،بعد الموافقةاألخیرة 
وتذّكر المنظمة النوادي المشاركة في ھذه الدورة بأن قوانین .والمالعب على كاھل النادي المنظم ومدفوعة مسبقا

.المقابالت الرسمیة التي یتم تنظیمھا من طرف المنظمة تبقى ساریة المفعول



: 7المادة 
مقابلة وبخالف ذلك تجرى المباراة بعد تعمیر كل نادي مضیف مطالب بتوفیر ورقة التحكیم قبل انطالق ال* 

دینارا على أن یتم تسدیدھا بمقر المنظمة في 20ورقة عادیة بدال من ورقة التحكیم ویتم تغریم الفریق المخالف بقیمة 
.أجل ال یتعدى یوم األربعاء من األسبوع الموالي للمقابلة

كل ف وذلك قبل بدایة صة للفریق المضیقاتیة خامیكل فریق مطالب بتوفیر كرة للعب وصندوق أدویة وساعة* 
.مقابلة

: 8المادة 
العبین على األقل فوق 4و العبا على أقصى تقدیر 12یتركب كل فریق مشارك في نشاط كرة السلة من 

وبإمكان الالعبین اإلحتیاطین المتأخرین التي دونت أسماؤھم على ورقة التحكیم المشاركة ضمن التشكیلة . المیدان 
.مع بدایة فترة الّراحة الالحقة أو خالل الوقت المستقطع لفریقھالمقترحة 

:  9المادة 
المقابالت الرسمیة أو الودیة دون االستظھار ببطاقة نشاط ال یسمح ألي العب المشاركة في نشاط كرة السلة في

.من طرف المنظمة ، وفي صورة عدم احترام ھذه التراتیب یھزم الفریق المخالف آلیــاأو ترخیص ساریة المفعول 

: 10المادة 
ین وأرقامھم، دقیقة یتحتم على مسؤولي الفریقین تعمیر ورقة التحكیم بأسماء الالعب20قبل انطالق المقابالت بـ 

.وتعیین قائدي فریقین ومدھا إلى السید الحكم مصحوبة ببطاقات النشاط

: 11المادة 
مرات غیر متتالیة خالل الموسم یعتبر منسحبا و تلغى نتائج جمیع 5مرات متتالیة أو 3كل فریق یھزم بالغیاب 

.المقابالت التي أجراھا 

: 12المادة 
دقائق من توقف اللعب وذلك في صورة عدم االمتثال ألوامر الحكم 5بعد یعتبر الفریق منھزما بالغیاب

وفي ھذه الحالة یوقف الحكم المقابلة .ناف الّلعب إثر مخالفة أو رفض أحد الالعبین من مغادرة المیدان بعد إقصائھئستاب
.رئیس لجنة القوانین بالمنظّمة إلتخاذ القرارات الالّزمةویرفع تقریر مفصل إلى 

: 13مادة ال
كل فریق ینسحب من اللعب تلقائیا قبل إعالن الحكم عند إنتھاء المقابلة في وقتھا القانوني یعتبر منھزما بالغیاب 

دینارا 50ویقع تغریمھ بـ ،، وذلك بعد إعطاء مھلة بخمسة دقائق للعودة إلى اللعب من طرف الحكممھما كانت األسباب
.ومعاقبة المسؤول المرافق للفریق، ألربعاء الموالي لتاریخ المقابلةأقصاه یوم اتدفع إلى أمانة مال المنظمة في أجل

: 14المادة 
.نقطة20-نتیجة اإلنتصار بالغیاب ھي 

: 15المادة 
:یتم تحدید الترتیب العام على أساس 

النقاطمن عــدد أكبر ) 1
).في حالة التساوي في النقاط( فارق األھداف المدفوعة والمقبولة بین فریقین أو أكثر ) 2
).في حالة التساوي في النقاط( بین الفریقین أو أكثرأفضلیة األھداف المسجلة على األھداف المقبولة) 3

وإن لم یتم الحسم على ھذا األساس یتم اللجوء في مرحلة أولى إلى فارق األھداف المدفوعة والمقبولة على نطاق 
.األھداف المسجلة على األھداف المقبولة على مستوى المجموعةالمجموعة وفي مرحلة ثانیة إلى

.وفي كل الحاالت عند التساوي في النقاط فإن األفضلیة للفریق الذي لم تسلط علیھ عقوبــة وال خسارة بالغیاب



: 16المادة 
: یقع إسناد نقاط كما یلي 

ـ نقطتین للفائز 
ـ نقطة واحدة للمنھزم

لغیابباللھزیمة ـ صفر من النقاط 

: 17المادة 
:فریق یجري المقابلةلكل إضافیة یقع إسناد نقطتي حوافز 

.بدون إقصاء أي العب-1
).Signalé( بدون تسجیل على ورقة التحكیم مسؤول أو العب تجاوز القوانین أو لم یتحّل بالروح الریاضیة -2

.تحتسب ھذه النقطتین في المجموع العام للترتیب

: 81المادة 
تمكین فرق كرة السلة النسائیة من دعم الفریق بالعبتین على أقصى تقدیر من المؤسسات التي لیست من نفس 

.القطاع
:كل نادي یرغب في دعم فریقھ ملزما

بتقدیم مطلب كتابي باسم المنظمة لتحمل كل المسؤولیات و تأمینھم خالل النشاط الریاضي-
ة من المكتب التنفیذي للمنظمعلیھالمصادقة یجب كل مطلب -

: 91المادة 
كل الحاالت الغیر موجودة ضمن القوانین تبقى واردة بعد درسھا و المصادقة علیھا من طرف المكتب التنفیذي 

.للمنظمة الوطنیة للثقافة و الریاضة و العمل

لجنة كرة السلة


