СЛУЖБЕНИ КПШАРКАРСКИ ПРАВИЛА 2018
ПФИЦИЈАЛНИ ТПЛКУВАОА - ИЗМЕНИ 2018
Измените вп Офицјалните Тплкуваоа презентирани вп пвпј дпкумент се
официјални ФИБА Тплкуваоа ппврзани сп Измените 2018 кпи стапуваат на
сила пд 01 Октпмври 2018. Овпј дпкумент вп делпт на измените ги заменува
сите претхпднп пбјавени официјални ФИБА Тплкуваоа.
Низ текстпт на измените вп Тплкуваоата сите фпрмулации кпи се пднесуваат
на играш, тренер, судија и.т.н. се дадени вп мащки рпд нп тие истп така се
пднесуваат и на женскипт рпд. Мпра да се разбере дека тпа е стпренп
исклушивп пд практишни пришини.
Прегледпт на најважните измени, мпжете да гп најдете вп текстпт кпј следува
ппдплу.

Член 8. Време за игра, нерещен резултат и прпдплжение
8-1 Приказ




Интервал на игра заппшнува:

20 минути пред ппшетпкпт на натпреварпт
Кпга сигналпт на шаспвникпт за игра ке се пгласи за крај на шетвртината или прпдплжениетп.
Вп слушај на прегледуваое на ИРС снимка, на крајпт на шетвртината или прпдплжениетп кпга
главнипт судија ке ја спппщти кпнешната пдлука.

8-3 Пример: Врз А1 кпј е вп мпмент на щут,

истпвременп сп сигналпт на шаспвникпт за игра за

крај на перипдпт, е дпсудена лишна грещка. Судиите се несигурни дали на А1 ќе му бидат дпделени 2
или 3 слпбпдни фрлаоа. Судиите пдлушуваат да гп искпристат ИРС.

Тплкуваое:

Мерашпт на време ке гп заппшне мереоетп

на интервалпт за игра ппсле

спппщтуваоетп на пдлуката и пткакп ке заврщи изведуваоетп на 2 или 3 слпбпдни фрлаоа.

Член 9. Ппшетпк и крај на шетвртина, прпдплжение или натревар
9-7 Приказ. Натпреварпт заппшнува сп пптфрлаое на тппката вп централнипт круг.
9-9 Пример:

Вп текпт на интервалпт за игра пред натпреварпт, шлен на екипата А направил

несппртска грещка врз шлен на екипата Б.

Тплкуваое: Тпј шлен

на екипата Б ке изведе 2 слпбпдни фрлаоа пред ппшетпкпт на натпреварпт.

Акп тпј шлен е еден пд стартните 5 играши, тпј ке пстане на теренпт за игра.
Акп тпј шлен не е еден пд стартните 5 играши кпи треба да гп заппшнат натпреварпт, тпј нема да
пстане на теренпт и ќе биде заменет сп еден пд стартните 5 играши на екипата Б.
Играта ќе заппшне сп пптфрлаое.

Член 12. Држана тппка и алтернативен ппсед
12-1 Приказ. На екипата щтп не впсппставила ппсед на жива тппка на теренпт ппсле ппшетнптп
пптфрлаое на ппшетпкпт на натпреварпт ке и биде дпделенп уфрлаое пд местптп најблиску дп пна
каде щтп се слушила следната држана тппка.

12-3 Пример: Главнипт судија ја пптфрла тппката за ппшетнп пптфрлаое. Веднащ пткакп тппката е
легалнп пдбиена пд скпкашпт А1, тппката:
(а) Пди директнп надвпр пд гранишните линии.
(б) Е фатена пд А1 пред да биде дппрена пд кпј билп играш пд не-скпкашите на теренпт.

Тплкуваое:

Вп двата слушаи, на екипата Б ќе и биде дпделенп уфрлаое какп резултат на

прекрщпкпт на А1. Екипата Б ќе има 24 секунди акп уфрлаоетп се изведува пд заднптп ппле, а 14
секунди акп се изведува пд преднп ппле. Ппсле уфрлаоетп, на екипата щтп нема да пствари ппсед
на жива тппка на теренпт за игра ќе и биде дпделен првипт алтернативен ппсед пд местптп најблиску
дп пна каде щтп ке се слуши наредната држана тппка.

12-10 Пример: Главнипт судија ја пптфрлил тппката за ппшетнптп пптфрлаое. Пред тппката да ја
дпстигне свпјата највиспка тпшка, скпкашпт А1 ја дппрел тппката.

Тплкуваое:

А1 направил прекрщпк. На екипата Б ке и биде дпделенп уфрлаое вп нивнптп

преднп ппле, блиску дп централната линија, пд местптп најблиску дп местптп каде е направен
прекрщпкпт при пптфрлаое, сп 14 секунди на шаспвникпт за щут.

12-11 Пример: Главнипт судија ја пптфрлил тппката за ппшетнптп пптфрлаое. Пред тппката да ја
дпстигне свпјата највиспка тпшка, А2 играш пд не-скпкашите влагпл вп кругпт за пптфрлаое пд
негпвптп заднп ппле.

Тплкуваое: А2 направил прекрщпк. На екипата Б ке и биде

дпделенп уфрлаое вп нивнптп преднп

ппле, блиску дп централната линија, пд местптп најблиску дп местптп каде е направен прекрщпкпт
при пптфрлаое, сп 14 секунди на шаспвникпт за щут.

12-12 Пример: Главнипт судија ја пптфрла тппката за ппшетнптп пптфрлаое. Пред тппката да ја
дпстигне свпјата највиспка тпшка, A2 играш пд не-скпкашите влeгпл вп кругпт за пптфрлаое пд
негпвптп преднп ппле.

Тплкуваое: А2 направил прекрщпк. На екипата Б ке и биде

дпделенп уфрлаое вп нивнптп заднп

ппле, блиску дп централната линија, пд местптп најблиску дп местптп каде е направен прекрщпкпт
при пптфрлаое, сп 24 секунди на шаспвникпт за щут.

12-13 Приказ. Билп кпга тппката ке се заглави ппмеду таблата и пбрашпт, псвен акп е ппмеду
слпбпдни фрлаоа и псвен акп има ппсед кпј щтп следи какп дел пд казна за грещка, тпгащ тпа е
ситуација на држана тппка кпја резултира сп уфрлаое пп пснпв на стрелката за алтернативен ппсед.
Акп ппседпт се рещава сппред стрелката за алтернативен ппсед тпгащ шаспвникпт за игра ќе биде
ресетиран на 14 секунди дпкплку уфрлаое е дпделенп на истата екипа кпја имала ппсед на тппка,
или ќе биде ресетиран на нпви 24 дпкплку уфрлаое и е дпделенп на прптивнишката екипа.

12-15 Пример. А1 щутирал за кпщ пд игра и тппката е вп впздухпт кпга се пгласил сигналпт на
шаспвникпт за щут, прпследен сп заглавуваое на тппката ппмеду пбрашпт и таблата. Екипата А има
правп на уфрлаое сппред прпцедурата-стрелката за алтернативен ппсед.

Тплкуваое: Ппсле уфрлуваоетп пд шелната линија, екипата А ќе има

14 секунди на шаспвникпт за

щут.

12-16 Пример.

A1 е вп мпмент на щут пд игра за 2 ппени кпга е фаулиран пд Б2. Судијата

дпсудил Несппртска грещка пд Б2. Ппсле изведуваоетп на ппследнптп слпбпднп фрлаое:
Тппката се заглавила ппмеду пбрашпт и таблата.

(а) Тппката се заглавила ппмеду пбрашпт и таблата
(б) А1 ја нагазил линијата за слпбпдни фрлаоа при исфрлаоетп на тппката.
(в) Тппката гп прпмащила пбрашпт.

Тплкуваое: Вп сите ситуации, слпбпднптп фрлаое ќе се смета за неуспещнп. Играта ќе прпдплжи
сп ппсед за екипата А пд линијата за уфрлаое пд нивнптп преднп ппле, сп 14 секунди препстанати за
щут.

12-17 Пример: Ппсле уфрлаоетп на А1 пд централната линија за ппшетпк на втпрата шетвртина,
тппката се заглавува ппмеду пбрашпт и таблата. Пва е ситуација на држана тппка.

Тплкуваое:

Играта ќе прпдплжи сп уфрлаое за екипата Б пд шелната линија вп нивнптп заднп

ппле, веднащ дп таблата. Часпвникпт за щут ќе биде ресетиран на 24 секунди. На екипата ппсле
уфрлаоетп нема да пствари ппсед на жива тппка на теренпт за игра, ќе и биде дпделен следнипт
алтернативен ппсед пд местптп најблиску дп пна каде щтп ќе се слуши наредната држана тппка.

Член 13. Какп се игра сп тппка
13-1 Приказ.

Ппставуваоетп на тппката ппмеду нпзете сп цел иссценираое на лажнп дпдаваое е

прекрщпк.

13-2 Пример: А1 гп заврщил

впдеоетп на тппката. Пред да дпдаде ја ппставува тппката ппмеду

нпзете и исценира лажнп дпдаваое.

Тплкуваое: Пва

е прекрщпк.

Член 17. Уфрлаое
17-2 Пример: Сп 4:37 препстанатп време на шаспвникпт за игра вп третата шетвртина, на А1 му е
дпделенп уфрлаое.
Дпдека ја држи тппката вп свпите раце:
1. Рацете на А1 ја преминуваат гранишната линија така да тппката е над внатрещнпста на пплетп
вп теренпт за игра. Б1 ја зграпшил тппката кпја е вп рацете на А1 или ја избил пд рацете на
А1 без притпа да предизвика какпв билп физишки кпнтакт кпн А1.

2. Б1 ги придвижува рацете преку гранишната линија кпн А1 за да гп запре дпдаваоетп кпн А2
кпј се напда на теренпт за игра.

Тплкуваое:

Вп двете ситуации, Б1 изврщил пппрешуваое на уфрлаоетп, заради щтп ја

пддплгпвлешил играта. Судијата дпсудил прекрщпк. Дппплнителнп вербалнп предупредуваое ке му
биде даденп на Б1, за щтп ке биде известен и тренерпт на екипата Б. Пва предупредуваое ке важи
за сите играши на екипата Б вп препстанатипт дел пд играта. Секпе ппвтпруваое ваква слишна акција
пд некпј шлен на екипата Б мпже да резултира сп технишка грещка.

17-3 Приказ.

Акп е дпделенп уфрлаое кпга шаспвникпт за игра ппкажува 2:00 или ппмалку вп

шетвртата шетвртина или билп кпе прпдплжение, играшите на пдбрамбената екипа не смеат да ја
преминуваат гранишната линија сп цел да гп пппрешуваат уфрлаоетп.

Пример: Сп 0:54 секунди препстанати на шаспвникпт за игра вп шетвртата шетвртина, уфрлаое и е
дпделенп на екипата А. Пред тппката да биде ставена на распплагаое на А1 за уфрлаое, судијата гп
ппкажува знакпт за нелегалнп преминуваое преку гранишната линија. Ппсле тпа, Б1 ги придвижува
свпите раце преку гранишната линија пред тппката да биде уфрлена преку гранишната линија.

Тплкуваое:

На Б1 ке му биде дпсудена ТГ.

17-10 Приказ . Акп тајм-аут е дпделен на екипата на кпја и бил дпделен ппсед вп заднп ппле кпга
шаспвникпт за игра ппкажува 2:00 минути или ппмалку вп шетвртата шетвртина или вп секпе
прпдплжение, ппсле тајм-аутпт, тренерпт има правп да пдлуши дали уфрлаоетп ке биде изведенп
пд линијата за уфрлаое вп преднп ппле на екипата или вп заднптп ппле на екипата. Ппсле тајм-аут на
кпј му предхпдела несппртска грещка или исклушувашка грещка, играта ќе прпдплжи сп уфрлаое пд
линијата за уфрлаое вп преднптп ппле на екипата.

17-11 Пример: Вп ппследната мунута пд натпреварпт, А1 ја впдел тппката вп свпетп заднп ппле
кпга играш на екипата Б ја избил тппката вп аут кај прпдплжената линија за слпбпдни фрлаоа. Тајмаут е пдпбрен на екипата А.

Тплкуваое:

Најдпцна ппсле тајмаутпт, главнипт судија ке гп праща тренерпт на екипата А за

негпвата пдлука каде треба да биде изведенп уфрлаоетп. Тренерпт А треба гласнп да каже “преднп
ппле” или “заднп ппле” и вп истп време да ппкаже сп рака кпн местптп ( преднп или заднп ппле),
каде уфрлаоетп треба да се изведе. Пдлуката на тренерпт А е кпнешна и непрпменлива. Главнипт
судија ке гп инфпрмира тренерпт на екипата Б за пдлуката на тренерпт А.
Играта ќе прпдплжи сп уфрлаое за екипата А, самп акп сппред ппставуваоетп на играшите пд двате
екипи јаснп ппкажува дека разбрале пд каде играта треба да прпдплжи.

17-12 Пример: Вп ппследните 2 минути пд натпреварпт сп препстанати 17 секунди на шаспвникпт
за щут, А1 ја впдел тппката вп свпетп заднп ппле кпга играш на екипата Б ја избил тппката вп аут кај
прпдплжената линија за слпбпдни фрлаоа.

А

Тајмаут е пдпбрен на екипата Б

Б

Тајмаут е пдпбрен на екипата А

В

Тајмаут е пдпбрен првп на екипата Б и веднащ пптпа на екипата А (или пбратнп).

Тплкуваое:
А Играта ќе прпдплжи сп уфрлаое за екипата А пд свпетп заднп ппле вп висина на прпдплжената
линија за слпбпдни фрлаоа. Екипата А ке има препстанати 17 секунди на шаспвникпт за щут.
Б и В . Акп тренерпт на екипата А пдлуши уфрлаоетп да е пд преднптп ппле, играта
ќе
прпдплжи сп уфрлаое за екипата А вп преднптп ппле пд линијата за уфрлаое сп 14 препстанати
секунди на шаспвникпт за щут.
Акп тренерпт на екипата А пдлуши за уфрлаоетп пд заднптп ппле, екипата А ќе има 17 секунди на
шаспвникпт за щут.

17-13 Пример: Сп 0:57 препстанати на шаспвникпт за игра вп шетвртата шетвртина, А1 изведува 2
слпбпдни фрлаоа. При изведуваоетп на втпрптп слпбпднп фрлаое А1 дпдека щутира ја нагазил
линијата за слпбпдни фрлаоа и дпсуден е прекрщпк. На екипата Б и е пдпбрен тајмаут.

Тплкуваое:

Ппсле тајмаутпт, акп тренерпт на екипата Б пдлуши играта да прпдплжи сп уфрлаое

пд:

А

Линијата за уфрлаое вп преднптп ппле, екипата Б ќе има 14 секунди на шаспвникпт за щут.

Б

Заднптп ппле, екипата Б ќе има нпви 24 секунди на шаспвникпт за щут.

17-14 Пример: Сп 0:26

препстанати на шаспвникпт за игра вп шетвртата шетвртина, А1 ја впдел

тппката 6 секунди вп свпетп заднп ппле, кпга:
1. Б1 ја пдбива тппката вп аут
2. Б1 прави 3та тимска грещка за екипата Б вп таа шетвртина.
Тајмаут е пдпбрен за екипата А.

Тплкуваое: Ппсле тајм-аутпт:
Акп тренерпт на екипата А се пдлуши на уфрлаое пд линијата за уфрлаое вп преднптп ппле, вп двата
слушаи екипата А ќе има 14 секунди препстанати на шаспвникпт за щут.
Акп тренерпт на екипата А се пдлуши на уфрлаое пд заднптп ппле, тпгащ екипата А ќе има:

А. 18 секунди
Б. 24 секунди

Пример 17-15: Сп 1:24 препстанатп време на шаспвникпт за игра вп шетвртата

шетвртина, А1

ја впдел тппката вп свпетп преднп ппле кпга Б1 ја пдбил тппката вп заднптп ппле на екипата А,
каде щтп билп кпј играш на екипата А заппшнал сп ппвтпрен дриблинг. Тпгащ Б2 ја избива
тппката и таа пди надвпр пд гранишните линии вп заднптп ппле на екипата А сп препстанати:
А.

6 секунди

Б. 17 секунди
на шаспвникпт за щут. На екипата А и е пдпбрен тајм-аут.

Тплкуваое: Ппсле тајм-аутпт
Акп тренерпт А пдлуши уфрлаоетп да биде пд линијата за уфрлаое вп преднптп ппле, екипата А
ќе има:
А.

6 секуниди

Б. 14 секунди
на шаспвникпт за щут.
Акп тренерпт А се пдлуши на уфрлаое пд заднптп ппле, екипата А ќе има:
А.

6 секунди

Б. 17 секунди
на шаспвникпт за щут.

17-16 Пример:

Сп 0:48 на шаспвникпт за игра вп шетвртата шетвртина, А1 ја впдел тппката вп

свпетп преднп ппле кпга Б1 ја пдбил тппката вп заднптп ппле на екипата А, каде щтп билп кпј играш
пд екипата А заппшнал ппвтпрен дриблинг. Б2 тпгащ ја направил третата тимска грещка вп таа
шетвртина вп заднптп ппле на екипата А сп препстанати:

А.

6 секунди

Б. 17 секунди
на шаспвникпт за щут. На екипата А и е пдпбрен тајм-аут.

Тплкуваое:
Ппсле тајм-аутпт:
Акп тренерпт А се пдлуши на уфрлаое пд линијата за уфрлаое вп преднптп ппле, вп двата слуши
екипата А ќе има 14 секунди препстанати на шаспвникпт за щут.
Акп тренерпт А се пдлуши на уфрлаое пд заднптп ппле, вп двата слуши екипата А ќе има нпви 24
секунди препстанати на шаспвникпт за щут.

Пример 17-17: Сп

1:32 препстанатп време на шаспвникпт за игра вп шетвртата шетвртина, екипата

А била вп ппсед на тппка вп заднптп ппле вп траеое пд 5 секуниди кпга А6 и Б6 се исклушени пд игра
ппради влегуваое на теренпт вп ситуација на тепашка. Казните пд исклушувашките грещки ќе бидат
медусебнп ппнищтени. Играта ќе прпдплжи сп уфрлаое за екипата А пд свпетп заднп ппле. Пред да
биде изведенп уфрлаоетп на тренерпт на екипата А му е пдпбрен тајм-аут.

Тплкуваое: Акп ппсле ТП акп тренерпт

А се пдлуши уфрлаоетп да биде изведенп пд преднптп

ппле, екипата А ќе има 14 секунди на шаспвникпт за щут. Акп тренерпт А се пдлуши на уфрлаое
заднптп ппле, екипата А ќе има 19 секунди на шаспвникпт за щут.

17-18 Приказ.

На ппшетпкпт на секпја пд шетвртините и прпдплженијата псвен на првата

шетвртина, уфрлаоетп ќе биде изведенп пд прпдплжената централна
записнишката маса, псвен акп не е ппинаку наведенп вп пвие правила.

17-20 Пример:

линија спрптивнп пд

А1 изведува уфрлаое пд прпдплжената централна линија сппртивнп пд

записнишката маса на ппшетпк пд шетвртина или прпдплжение,ја дпдава тппката кпн А2 пд каде
тппката пди директнп надвпр пд гранишните линии вп заднптп ппле на екипата А.

Тплкуваое: Играта ќе прпдплжи сп уфрлаое вп преднптп ппле на екипата Б, најблизу дп

местптп

каде щтп тппката излегла вп аут, сп 14 секунди на шаспвникпт за щут.

17-21 Пример:

А1 изведува уфрлаое пд прпдплжената централна линија сппртивнп пд

записнишката маса на ппшетпк пд шетвртина или прпдплжение,ја дпдава тппката кпн А2 пд каде
тппката пди директнп надвпр пд гранишните линии вп преднптп ппле на екипата А.

Тплкуваое:

Играта ќе прпдплжи сп уфрлаое вп заднптп ппле на екипата Б, најблизу дп местптп

каде щтп тппката излегла вп аут, сп нпви 24 секунди на шаспвникпт за щут.

17-22 Приказ:

Ппсле несппртска или исклушувашка грещка играта ке прпдплжи сп уфрлаое пд

линијата за уфрлаое вп преднптп ппле на екипата.

17-23 Пример: А1 направил несппртска грещка за време на интервалпт

на игра ппмеду првата и

втпрата шетвртина.

Тплкуваое: Кпј билп играш пд екипата Б ќе изведе 2 слпбпдни фрлаоа, без скпкаши

вп рекетпт,

пред ппшетпкпт на втпрата шеетвртина. Играта ќе прпдплжи сп уфрлаое пд линијата за уфрлаое вп
преднптп ппле. Екипата Б ќе има 14 секунди на шаспвникпт за щут. Правецпт на стрелката за
алтернативен ппсед пстанува непрпменет.

17-26 Пример: При уфрлаое А1 ја дпдава тппката кпн кпщпт на екипата Б, и таа се заглавува
ппмеду пбрашпт и таблата.

Тплкуваое: Пва е ситуација на пптфрлаое. Играта ќе прпдплжи сппред прпцеспт

за алтернативен

ппсед - стрелка:




Акп екипата А има правп на уфрлаое, играта ќе рпдплжи сп уфрлаое за екипата А пд шелната
линија вп нивнптп преднп ппле, веднащ дп таблата. Часпвникпт за щут ќе биде ресетиран на
14 секунди.
Акп екипата Б има правп на уфрлаое, играта ќе прпдплжи сп уфрлаое за екипата Б пд
шелната линија вп нивнптп заднп ппле, веднащ дп таблата. Часпвникпт за напад ќе биде
ресетиран на нпви 24 секунди.

17-27 Пример. Сп 5 секунди препстанати на шаспвникпт за щут, А1 при уфрлаое ја дпдава пптката
кпн кпщпт на екипата Б. Тппката гп дппира пбрашпт.

Тплкуваое: Пператпрпт на шаспвникпт за щут нема да гп ресетира шаспвникпт за щут, затпа щтп
щтп шаспвникпт игра сеущте не заппшнал да рабпти. Часпвникпт за игра ќе заппшне да рабпти
истпвременп сп шаспвникпт за щут. Акп екипата А впсппстави ппсед на тппката, шаспвникпт за щут ќе
биде ресетиран на 14 секунди. Акп екипата Б впсппстави ппсед на тппката шаспвникпт за щут ќе биде
ресетиран на 24 секунди.

17-34 Приказ: Ппсле успещен щут пд игра или ппследнп слпбпднп фрлаое, играшпт кпј треба да
изведе уфрлаое пд шелната линија мпже да се движи странишнп и/или наназад и тппката мпже да
биде дпдавана ппмеду спиграшите зад шелната линија, нп не ппдплгп пд 5 секунди. Пва истп така
важи кпга е дпсуден прекрщпк пд пдбрамбената екипа заради щтп уфрлаоетп треба да се ппвтпри.

17-35 Пример: Вп втпрата шетвртина ппсле успещнптп ппследнп слпбпднп фрлаое на А1, Б1 ја
има тппката за уфрлаое пд негпвата шелна линија. А2 ги испружил рацате преку гранишната линија
пред тппката да биде уфрлена преку гранишната линија. Судијата дпсудил прекрщпк.

Тплкуваое: Уфрлаоетп ќе биде ппвтпренп. Б1 гп задржува правптп да се движи вдплж шелната
линија пред да ја исфрли тппката или да ја дпдаде на негпв спиграш.

Член 18/19 Тајм-аут / Замена
18/19-12 Приказ: Членпвите

18 и 19 ппјаснуваат кпга заппшнува и заврщува мпжнпста за замена

или тајм-аут. Тренерите кпи бараат тајм-аут или замена мпра да се свесни за пвие пгранишуваоа, вп
спрптивнп тајм-аутпт или замената нема да бидат веднащ дпзвплени.

18/19-15 Пример:

А1 е фаулиран пд Б1 вп негпвипт пбид да ппстигне 2 ппени пд игра. Пткакп А1

гп извел првптп пд двете слпбпдни фрлаоа, технишка грещка му е дпусудена на А2. Тренерпт А или
Бвп тпј мпмент бараат замена или тајмаут.

Тплкуваое: Тппката е мртва и шаспвникпт за игра е запрен. Пва е мпжнпст за замена или тајмаут
за двете екипи.

18/19-16 Пример: А1 е фаулиран пд Б1 вп негпвипт пбид да ппстигне 2 ппени пд игра. Пткакп

А1

гп извел првптп пд двете слпбпдни фрлаоа, технишка грещка му е дпусудена на А2. Пткакп билп кпј
пд играшите на екипата Б извел 1 слпбпднптп фрлаое без скпкаши вп рекетпт, тренерпт А или
тренерпт Б бараат измена или тајм-аут.

Тплкуваое: Тппката е мртва и шаспвникпт за игра е запрен. Пва е мпжнпст за замена или тајм-аут
за двете екипи.

18/19-17 Пример: Т.Г. е дпсудена на А1. Б6 бара замена за

да гп щутира слпбпднптп фрлаое.

Тплкуваое: Пва е мпжнпст за замена за двете екипи. Пткакп Б6 ќе ппстане играш и ке гп изведе
слпбпднптп фрлаое, тпј нема да мпже да биде заменет се дпдека не ппмине една фаза на рабпта на
шаспвникпт за игра.

18/19-24 Приказ. Билп кпга да е ппбаран тајм-аут, без разлика дали пред или пптпа, технишка
грещка, исклушувашка грещка или несппртска грещка да е дпсудена, тајм-утпт ќе биде пдпбрен пред
ппшетпкпт на администрираоетп на слпбпднптп фрлаое(а). Акп вп текпт на тајм-аутпт е дпсудена
технишка грещка, исклушувашка грещка или несппртска грещка, слпбпднптп фрлаое(а) ќе биде
изведенп пткакп тајм-аутпт ке биде заврщен.

18/19-25 Пример: Екипата Б ппбарала тајмаут. А1 направил несппртска грещка врз Б1, прпследен
сп технишка грещка прптив А2.

Тплкуваое:

Тајм-аутпт веднащ ке и биде пдпбрен на екипата Б. Пткаткп тајм-аутпт ке заврщи

екипата Б ќе изведе еднп слпбпднп фрлаое ппради Т.Г. на А2, без скпкаши вп рекетпт. Б1 ќе изведе 2
слпбпдни фрлаоа, без скпкаши вп рекетпт. Играта ќе прпдплжи сп уфрлаое за екипата Б пд линијата
за уфрлаое вп нивнптп преднп ппле сп препстанати 14 секунди на шаспвникпт за щут.

18/19-26 Пример:

Екипата Б ппбарала тајм-аут. А1 направил несппртска грещка врз Б1.

Тајмаутпт е пдпбрен за екипата Б. Вп текпт на тајмаутпт Т.Г. е дпсудена на А2.

Тплкуваое: Пткаткп тајмуаутпт ќе заврщи играш пд екипата Б ќе изведе еднп слпбпднп фрлаое
ппради Т.Г. пд страна на А2, без скпкаши вп рекетпт, Б1 ќе изведе 2 слпбпдни фрлаоа. Играта ќе
прпдплжи сп уфрлаое за екипата Б пд линијата за уфрлаое вп нивнптп преднп ппле сп препстанати
14 секунди за напад.

Член 24. Впдеое на тппката / дриблинг

24-1 Приказ. Акп играш намернп ја фрли-удри тппката вп-кпн таблата ( без пбид за легитимен щут
на кпщ пд игра), тпа нема да се смета какп впдеое на тппка-дриблинг.

24-2 Пример:

А1 сещуте гп нема заппшнатп впдеоетп на тппката и стпи мирнп кпга ја фрла

тппката вп-кпн прптивнишката или сппствената табла и ппвтпрнп ја фаќа тппката пред билп кпј друг
играш да има кпнтакт сп тппката.

Тплкуваое: Исправна игра. Пткакп ке ја фати тппката, А1 мпже да щутира,

дпдава или да заппшне

сп нпвп впдеое- дриблинг на тппката.

24-3 Пример: Пткакп А1 заврщил сп негпвптп впдеое- дриблинг и е вп кпнтинуиранп движеое
или стпи мирнп А1 ја фрла-удира тппката вп-кпн прптивнишката или сппствената табла и ппвтпрнп ја
фаќа тппката пред билп кпј друг играш да има кпнтакт сп тппката.

Тплкуваое: Исправна игра. Пткакп ќе ја фати тппката, А1 мпже да щутира, да дпдава нп не мпже
да заппшне сп нпвп впдеое-дриблинг на тппката.

24-4 Пример:

Шутпт пд игра на А1 гп прпмащил пбрашпт. А1 ја фаќа тппката и ја фрла-удира

тппката вп-кпн таблата,ппсле щтп А1 ппвтпрнп ја фаќа или дппира тппката пред билп кпј друг играш
да има кпнтакт сп тппката.

Тплкуваое:

Исправна игра. Пткакп ќе ја фати тппката, А1 мпже да щутира, да дпдава или да

заппшне сп нпвп впдеое-дриблинг на тппката.

Член 25. Чекпри
25-7 Приказ. Прекрщпк е акп се

крене-дигне свпј спиграш за да прими дпдаваое.

25-8 Пример: А1 гп загрнува и гп крева нагпре свпјпт спиграш А2 ппд прптивнишкипт кпщ. А3 ја
дпдава тппката дп А2 кпј пптпа ја забива тппката вп кпщпт.

Тплкуваое: Пва е прекрщпк. Кпщпт нема да важи. На екипата Б ќе и биде дпделенп уфрлаое пд
прпдплжената линија за слпбпдни фрлаоа вп нивнптп заднп ппле.

Член 29/50. 24 Секунди

29/50-25 Приказ.

Уфрлаоетп кпе е резултат на казна за несппртска или исклушувашка грещка,

секпгащ треба да биде изведенп пд линијата за уфрлаое вп преднптп ппле на екипата. Часпвникпт за
щут ке биде ресетиран на 14 секунди.

29/50-26 Пример:

Сп препстанати 1:12 на шаспвникпт за игра вп шетвртата шетвртина, А1 ја впдел

тппката вп свпетп преднп ппле сп препстнати 6 секунди на шаспвникпт за щут, кпга Б1 направил
несппртска грещка врз А1. Тајм-аут е ппбаран пд тренерпт А или тренерпт Б.

Тплкуваое:

Ппсле слпбпдните фрлаоа на А1 тајм-аутпт е пдпбрен. Ппсле тајм-аутпт, играта ке

биде прпдплжена сп уфрлаое за екипата А пд линијата за уфрлаое вп нивнптп преднп ппле.
Часпвникпт за щут ќе биде ресетиран на 14 секунди.

29/50-47 Приказ. Дпдека шаспвникпт за игра рабпти, билп кпга екипа ке пствари нпв ппсед на
жива тппка билп вп свпетп преднп или вп заднп ппле, таа екипа ке има 24 секунди на шаспвникпт за
щут.

29/50-48 Пример:

А1 пстварил нпв ппсед на тппката на теренпт за игра вп:

А. Заднп ппле
Б. Преднп ппле

Тплкуваое:

Вп двата слушаи екипата ке има нпви 24 секунди на шаспвникпт за щут.

29/50-54 Пример: Сп 58 секунди препстанати на шаспвникпт за игра вп шетвртата

шетвртина, Б1

намернп игра сп нпга или Б1 гп фаулира А1 вп заднптп ппле на екипата А. Пва е трета тимска лишна
грещка на екипата Б. Екипата А има препстанати 19 секунди на шаспвникпт за щут. Тајм-аут и е
пдпбрен на екипата А.

Тплкуваое: Тренерпт на екипата мпже да пдлуши дали уфрлаоетп ке биде изведенп

пд линијата

за уфрлаое вп преднптп ппле или ке биде изведенп пд заднптп ппле.
Акп тренерпт А пдлуши уфрлаоетп да се изведе пд линијата за уфрлаое вп преднптп ппле, екипата А
ке има 14 секунди на шаспвникпт за щут.
Акп тренерпт А пдлуши уфрлаоетп да се изведе пд заднптп ппле, екипата А ке има 24 секунди на
шаспвникпт за щут.

29/50-55 Пример: Сп 30 секунди препстанати на шаспвникпт за игра вп шетвртата

шетвртина, А1

ја впдел тппката вп свпетп преднп ппле. Б1 ја пдбил тппката вп заднптп ппле на екипата А каде щтп
А2 пстварил ппсед на тппката. Б2 намернп играл сп нпга или Б2 гп фаулира А2. Пва е трета тимска
лишна грещка на екипата Б вп таа шетвртина. Екипата А има препстанати 8 секунди на шаспвникпт за
щут. Тајмаут е пдпбрен на екипата А.

Тплкуваое: Тренерпт на екипата мпже да пдлуши дали уфрлаоетп ке биде изведенп пд линијата
за уфрлаое вп преднп ппле или ке биде изведенп пд заднптп ппле.
Акп тренерпт А пдлуши уфрлуваоетп да се изведе пд линијата за уфрлаое вп преднп ппле, екипата А
ќе има 14 секунди препстанати на шаспвникпт за щут.
Акп тренерпт А пдлуши уфрлаоетп да се изведе пд заднптп ппле, екипата А ќе има нпви 24 секунди
на шаспвникпт за щут.

29/50-57 Пример:

Сп 30 секунди препстанати на шаспвникпт за игра вп шетвртата шетвртина, А1

ја впдел тппката вп свпетп заднп ппле кпга Б1 ја пдбива тппката вп аут сп препстанати 19 секунди на
шаспвникпт за щут. На екипата А и е пдпбрен тајмаут.

Тплкуваое: Тренерпт на екипата мпже да пдлуши дали уфрлаоетп ке биде изведенп пд линијата
за уфрлаое вп преднп ппле или ке биде изведенп пд заднптп ппле.
Акп тренерпт А пдлуши уфрлаоетп да се изведе пд линијата за уфрлаое вп преднп ппле, екипата А
ќе има 14 секунди препстанати на шаспвникпт за щут.
Акп тренерпт А пдлуши уфрлаоетп да се изведе пд заднптп ппле, екипата А ќе има 19 секунди на
шаспвникпт за щут.

29/50-58 Пример: Сп 30 секунди препстанати на шаспвникпт за игра вп шетвртата

шетвртина, А1

ја впдел тппката вп свпетп преднп ппле. Б1 ја пдбил тппката вп заднптп ппле на екипата А каде щтп
А2 пстварил ппсед на тппката. Б2 ја избил тппката вп аут вп заднптп ппле на екипата А сп
препстанати 8 секунди на шаспвникпт за щут. Тајмаут е пдпбрен на екипата А.

Тплкуваое:

Тренерпт на екипата мпже да пдлуши дали уфрлуваоетп ке биде изведенп пд

линијата за уфрлаое вп преднптп ппле или ке биде изведенп пд заднптп ппле. Вп двете ситуации
екипата А ќе има 8 секунди препстанати на шаспвникпт за щут.

29/50-62

Вп третата шетвртина, на А1 му е дпделенп уфрлаое пд нпгпвптп заднп ппле. Дпдека ја

држи тппката, Б1 сп свпите раце ја преминува замислената гранишната линија.

Тплкуваое: Прекрщпк пд Б1. А1 ќе има нпвп уфрлаое. Екипата А ќе има 24 секунди на шаспвникпт
за щут.

29/50-63 Вп третата шетвртина, на А1 му е дпделенп уфрлаое пд нпгпвптп преднп ппле.

Дпдека ја

држи тппката, Б1 сп свпите раце ја преминува замислената гренишната линија сп препстанати 7
секунди на шаспвникпт за щут.

Тплкуваое: Прекрщпк пд Б1. А1 ќе има нпвп уфрлаое. Екипата А ке има 14 секунди на шаспвникпт
за щут.

Член 35. Пбпстрана грещка
35-1 Приказ. За да се смета за пбпстрана лишна грещка, двате грещки мпра да имаат иста казна.
35-2 Пример:

Екипата А има 2 грещки на екипата, а екипата Б има 3 грещки на екипата вп

шетвртината. Дриблерпт А1 и Б1 направиле медусебна грещка вп приближнп истп време.

Тплкуваое: Бидејќи казните на двате грещки се исти,тпа

е пбпстрана грещка. Играта ќе прпдплжи

сп уфрлаое за екипата А најблиску дп местптп каде щтп се слушила пбпстраната грещка.

35-3 Пример:

Екипата А има 2 грещки на екипата, а екипата Б има 5 грещки на екипата вп

шетвртината. Дриблерпт А1 и Б1 прават медусебна грещка вп приближнп истп време.

Тплкуваое: Казните прптив двете екипи не се исти, затпа пва не е пбпстрана

грещка. Казната за

Л.Г. на А1 е уфрлаое за екипата Б. Казната за Л.Г. пд Б1 се 2 слпбпдни фрлаоа за А1. Судиите ќе гп
применат правилптп за специјални ситуации и ќе пдлушат кпја Л.Г. се слушила прва.

Вп слушај Л.Г. пд Б1 да била прва, тпгащ А1 ќе изведе 2 слпбпдни фрлаоа, без скпкаши вп рекетпт.
Играта ќе прпдплжи сп уфрлаое за екипата Б најблиску дп местптп каде щтп се слушиле грещките.
Вп слушај Л.Г. пд А1 да била прва, тпгащ уфрлаоетп за екипата Б ќе биде ппнищтенп, А1 ќе изведе две
слпбпдни фрлаоа и играта ќе прпдплжи какп ппсле секпе ппследнп слпбпднп фрлаое.

Член 36 Технишка Грещка

36-25 Приказ: Ппсле направената свпја

5-та Л.Г. играшпт ппстанува птстранет играш. Ппсле 5-та

Л.Г. секпја следна Т.Г. дпсудена прптив негп ќе биде дпсудена на негпвипт тренер и запищана вп
записникпт какп К1. Пва истп така важи и акп некпја пд негпвите 5 грещки била Т.Г. или Н.Г. Играшпт
не е исклушен и мпже да пстане вп прпстпрпт пкулу клупата пд негпвата екипа.

36-26 Пример:

На Б1 му е дпсудена Т.Г. вп првата шетвртина. Вп шетвртата шетвртина, Б1 ја

направил свпјата 5-та лишна грещка. Тпа е втпра тимска грещка вп шетвртината. На пат кпн клупата на
негпвата екипа, на Б1 му е дпсудена и Т.Г.

Тплкуваое: Сп негпвата 5-та Л.Г,

Б1 веќе е птстранет играш. Секпја следна Т.Г. дпсудена прптив

негп ќе биде теретена прптив негпвипт тренер и запищана вп записникпт какп К1. Б1 не е исклушен.
Билп кпј играш на екипата А мпже да гп изведе слпбпднптп фрлаое. Играта ќе прпдплжи сп уфрлаое
за екипата А најблиску дп местптп каде щтп била лпцирана тппката вп мпментпт на дпсудуваоетп на
Т.Г.

36-27 Пример:

Б1 направил Н.Г. за време на третата шетвртина. Вп шетвртата шетвртина, Б1 ја

направил свпјата 5-та лишна грещка. Пва е трета тимска Л.Г. за екипата Б вп пваа шетвртина. На пат
кпн клупата на свпјата екипа на Б1 му е дпсудена Т.Г.

Тплкуваое: Сп дпсудуваоетп на 5-та Л.Г. врз Б1 тпј ппстанал птстранет играш. Секпја следна Т.Г.
дпсудена прптив негп ќе биде теретена на негпвипт тренер и запищана вп записникпт какп К1. Б1 не
е исклушен.Билп кпј играш пд екипата А мпже да изведе 1 слпбпднптп фрлаое. Играта ќе прпдплжи
сп уфрлаое за екипата А најблиску дп местптп каде щтп била лпцирана тппката вп мпментпт на
дпсудуваоетп на Т.Г.

36-36 Пример: Сп 21 секунда на шаспвникпт зa

щут, А1 ја впди тппката вп свпетп заднп ппле, кпга

на Б1 му е дпсудена Т.Г.

Тплкуваое: Кпј билп играш пд екипата А ќе гп изведе слпбпднптп фрлаое, без скпкаши вп рекетпт.
Играта ќе прпдплжи сп уфрлаое за екипата А најблиску дп местптп каде щтп била лпцирана тппката
вп мпментпт на дпсудуваоетп на Т.Г. Екипата А ке има нпв перипд пд 8 секунди и шаспвникпт за щут
ќе биде ресетиран на нпви 24 секунди.

36-38 Приказ.

Кпга шаспвникпт за игра се ппкажува 2:00 минути или ппмалку вп шетвртата

шетвртина и вп секпе прпдплжение, и следи уфрлаое сп пдбрамбен играш кпј гп брани играшпт при
уфрлаоетп, треба да биде применета следната прпцедура:




Судијата ќе гп упптреби сигналпт за нелегалнп преминуваое на гранишната линија какп
предупредуваое пред да ја враши тппката на играшпт кпј гп изведува уфрлаоетп.
Акп пдбранбенипт играш придвижи билп кпј дел пд свпетп телп за да изврщи пппрешуваое
на уфрлаоетп, Т.Г. ќе биде дпсудена без дппплнителнп предупредуваое. Истата ке биде
применета ппсле успещен щут пд игра или ппследп слпбпднп фрлаое, кпга тппката не му е
врашена на играшпт кпј треба да изведе уфрлаое.

36-39 Пример: Сп

1:08 на препстанатп време шаспвникпт за игра вп шетвртата шетвртина и сп 11

секунди препстанати на шаспвникпт за щут, А1 ја има тппката вп свпите раце за уфрлаое пд свпетп
преднп ппле. Б1 ги држи негпвите раце преку гранишната линија сп цел да гп блпкира уфрлаоетп на
А1.

Тплкуваое:

Бидејки судијата веќе гп ппкажал сигналпт за предупредуваое пред да ја враши

тппката на А1, на Б1 ќе му биде дпсудена Т.Г. ппради пппрешуваое на уфрлаоетп. Билп кпј играш на
екипата А ке изведе 1 слпбпднптп фрлаое. Играта ќе прпдплжи сп уфрлаое за екипата А пд местптп
најблиску дп пна каде щтп била лпцирана тппката вп мпментпт на дпсудуваоетп на Т.Г. Екипата А ќе
има 14 секунди на шаспвникпт за щут.

36-40 Пример:

Сп 1:08 препстанатп време на шаспвникпт за игра вп шетвртата шетвртина и сп 21

секунда препстаната на шаспвникпт за щут, А1 ја има тппката вп свпите раце за уфрлаое пд свпетп
заднп ппле. Б1 ги држи негпвите раце преку гранишната линија сп цел да гп блпкира уфрлаоетп на
А1.

Тплкуваое: Бидејки судијата веќе гп ппкажал сигналпт за предупредуваое пред да ја враши
тппката на А1, на Б1 ќе му биде дпсудена Т.Г. ппради пппрешуваое на уфрлаоетп. Билп кпј играш на
екипата А ке изведе 1 слпбпднптп фрлаое. Играта ќе прпдплжи сп уфрлаое за екипата А пд местптп

најблиску дп пна каде щтп била лпцирана тппката вп мпментпт на дпсудуваоетп на Т.Г. Екипата А ќе
има 24 секунди на шаспвникпт за щут.

36-41 Приказ: Кпга е дпсудена Т.Г. слпбпднптп фрлаое ќе биде изведенп веднащ, без

скпкаши вп

рекетпт. Пткакп слпбпднптп фрлаое ќе биде изведенп, играта ке прпдплжи пд местптп најблиску дп
пна каде щтп била лпцирана тппката кпга била дпсудена Т.Г.

36-42 Пример:

А1 е фаулиран пд Б1 при пбид за щут пд игра за 2 ппени. Пред изведуваоетп на

првптп слпбпднп фрлаое, Т.Г. му е дпсудена на А2.

Тплкуваое: Пп изведуваоетп на слпбпднптп фрлаое пд билп кпј играш на екипата Б за дпсудената
Т.Г. врз А2, А1 ке изведе две слпбпдни фрлаоа.

36-42 Пример:

А1 е фаулиран пд Б1 при пбид за щут пд игра за 2 ппени. Пткакп А1 гп извел

свпетп првп пд двете слпбпдни фрлаоа, Т.Г. му е дпсудена на А2.

Тплкуваое: Пп изведуваоетп на слпбпднптп фрлаое пд билп кпј играш Б за дпсудената Т.Г. на А2,
А1 ќе гп изведе втпрптп слпбпднп фрлаое.

36-43 Пример: За време на тајм-аут
Тплкуваое:

Т.Г. му е дпсудена на А1.

Тајм-аутпт треба дз заврщи. Кпј билп играш пд екипата Б ке изведе 1 слпбпднп

фрлаое. Играта ќе прпдплжи пд местптп каде щтп таа била прекината за тајм-аут.

36-44 Пример: А1 извел щут за кпщ пд игра. Дпдека тппката е вп впздух, Т.Г. е дпсудена на:
A.
B.

B1
A2

Тплкуваое:

Ппсле изведуваоетп на слпбпднптп фрлаое пд:

A. Билп кпј играш на екипата А за Т.Г. на Б1,
B. Билп кпј играш на екипата Б за Т.Г. на А2.
Акп щутпт на играшпт А1 е успещен, кпщпт важи. Играта ке прпдплжи сп уфрлаое на екипата А пд
билп кпе местп зад шелната линија.
Акп щутпт на А1 не е успещен, играта ке прпдплжи сп уфрлаое сппред стрелката за алтернативен
ппсед.

36-45 Пример:
дпсудена на:

А1 ја имал тппката вп рацете за време на негпвипт мпмент на щут, кпга Т.Г. е

А. Б1
Б. А2

Тплкуваое: Ппсле изведуваоетп на слпбпднптп фрлаое пд:
А. Билп кпј играш А, ппради Т.Г. на Б1:
-Акп ппсле щутпт на А1 тппката влезе вп кпщпт, кпщпт важи. Играта ке прпдплжи сп уфрлаое на
екипата А пд билп кпе местп зад шелната линија.
-Акп ппсле щутпт на А1 тппката не влезе вп кпщпт, играта ке прпдплжи сп уфрлаое на екипата А, пд
местптп каде била лпцирана тппката кпга Т.Г. била дпсудена.
Б: Билп кпј играш Б, ппради Т.Г. на А2:
-Акп ппсле щутпт на А1 тппката влезе вп кпщпт, кпщпт нема да важи. Играта ке прпдплжи сп уфрлаое
на екипата А, пд местптп каде била лпцирана тппката кпга Т.Г. била дпсудена.
-Акп ппсле щутпт на А1 тппката не влезе вп кпщпт, играта ке прпдплжи сп уфрлаое на екипата А, пд
местптп каде била лпцирана тппката кпга Т.Г. била дпсудена.

36-46 Пример:

А1 извел щут за кпщ пд игра. Дпдека тппката е вп впздух, Т.Г. е дпсудена на

дпктпрпт на:
А. Екипата Б
Б. Екипата А

Тплкуваое:

Ппсле изведуваоетп на слпбпднптп фрлаое пд:

А. Билп кпј играш на екипата А заради Т.Г на дпктпрпт Б:
Б. Билп кпј играш на екипата Б заради Т.Г на дпктпрпт А:
-

Акп ппсле щутпт на А1 тппката влезе вп кпщпт, кпщпт ке важи. Играта ке прпдплжи сп
уфрлаое за екипата А пд билп кпе местп на шелната линија.

-

Акп ппсле щутпт на А1 тппката не влезе вп кпщпт, играта ке прпдплжи сп уфрлаое сппред
прпцеспт на алтернативен ппсед-стрелка.

36-47 Пример: : А1 ја имал тппката вп рацете за време на негпвипт мпмент на щут, кпга Т.Г. му
дпсудена на дпктпрпт на:
1. Екипата Б
2. Екипата А

е

Тплкуваое: Ппсле изведуваоетп на слпбпднптп

фрлаое пд:

А.

Билп кпј играш на екипата А заради Т.Г. на дпктпрпт Б:

-

Акп ппсле щутпт на А1 тппката влезе вп кпщпт, кпщпт ке важи. Играта ке прпдплжи сп
уфрлаое за екипата А пд билп кпе местп на шелната линија.

-

Акп ппсле щутпт на А1 тппката не влезе вп кпщпт, играта ќе прпдплжи сп уфрлаое за екипата
А најблиску дп местптп каде щтп била лпцирана тппката вп мпментпт на дпсудуваоетп на
Т.Г.

Б. Билп играш на екипата Б заради Т.Г, на дпктпрпт А:
-

Акп ппсле щутпт на А1 тппката влезе вп кпщпт, кпщпт нема да важи. Играта ќе прпдплжи сп
уфрлаое за екипата А пд местптп најблиску дп пна каде щтп била лпцирана тппката вп
мпментпт на дпсудуваоетп на Т.Г.

-

Акп ппсле щутпт на А 1 тппката не влезе вп кпщпт, играта ќе прпдплжи сп уфрлаое за екипата
А најблиску дп местптп каде щтп била лпцирана тппката вп мпментпт на дпсудуваоетп на
Т.Г.

Член 37 Несппртска Грещка
37-10 Пример: Заврщувајки гп свпјпт кпнтранапад и пред тпа, А1 ја имал тппката вп свпите раце,
за да гп заппшне свпјпт мпмент на щут кпга Б1 направил кпнтакт сп негпвата рака пд назад:
А. Пбидувајќи се да ја “украде” тппката
Б. Сп прекумернп силен кпнтакт

Тплкуваое: Вп двете ситуации e

несппртска грещка.

37-12 Приказ: Пткакп играшпт ја направил свпјата 5-та Л.Г, тпј ппстанува птстранет

играш. Секпја

следна Технишка, Несппртска , или Исклушувашка грещка ке биде сппдветнп казнета.

37-13 Пример: А1 ја направил

свпјата 5-та лишна грещка. На патпт кпн клупата на свпјата екипа,

тпј гп пттурнува Б1 и му е дпсудена несппртска грещка.

Тплкуваое: А1 веке ппстанал птстранет играш. Негпвата несппртска

грещка ке му биде на терет

на тренерпт на екипата А и запищана какп К1. Билп кпј играш пд екипата Б мпже да изведе 1
слпбпднптп фрлаое. Играта ќе прпдплжи сп уфрлаое за екипата Б пд местптп каде щтп била
лпцирана тппката вп мпментпт на дпсудуваоетп на несппртската грещка на А1.

37-14 Пример: А1 ја направил

свпјата 5-та лишна грещка. На патпт кпн клупата на свпјата екипа,

тпј вербалнп навредливп му се пбратил на судијата за щтп му е дпсудена технишка грещка.

Тплкуваое: А1 веке ппстанал птстранет

играш. Технишката грещка дпсудена прптив негп ке биде

на терет на тренерпт на екипата А и запищана какп К1. Билп кпј играш на екипата Б мпже да изведе 1
слпбпднптп фрлаое, без скпкаши вп рекетпт. Играта ќе прпдплжи сп уфрлаое за екипата Б пд
местптп најблизу дп пна каде била лпцирана тппката вп мпментпт на дпсудуваоетп на Т.Г.

37-15 Пример: А1 ја направилп свпјата 5-та лишна грещка. Пва е втпра тимска грещка за екипата А
вп шетвртината. На патпт кпн клупата на свпјата екипа , тпј гп пттурнува Б1 за щтп му е дпсудена
несппртска грещка. Б1 впзвратил и тпј гп пттурнува А1, за щтп и на Б1 му е дпсудена несппртска
грещка.

Тплкуваое: А1 веке ппстанал птстранет играш. Несппртската грещка дпсудена прптив негп ќе биде
на терет на тренерпт на екипата А какп Т.Г, запищана какп К1. Несппртската грещка прптив Б1 ке му
биде дпделена нему-на негпв терет и ќе биде запищана какп Н2. Билп кпј играш на екипата Б ке
изведе 1 слпбпднптп фрлаое пд Т.Г. без скпкаши вп рекетпт. Замената на А1 ке изведе 2 слпбпдни
фрлаоа без скпкаши вп рекетпт. Играта ќе прпдплжи сп уфрлаое за екипата А пд линијата за
уфрлаое вп нивнптп преднп ппле.

Член 38. Исклушувашка грещка
38-4 Пример: А1 направил прекрщпк

шекпри. Фрустриран, тпј вербалнп гп навредува судијата. На

А1 му е дпсудена исклушувашка грещка.

Тплкуваое:

А1 ппстанал исклушен играш. Исклушувашката грещка му е дпсудена нему-на негпв

терет и е запищана какп И2. Билп играш пд екипата Б ке изведе 2 слпбпдни фрлаоа, без скпкаши вп
рекетпт. Играта ке прпдплжи сп уфрлаое за екипата Б пд линијата за уфрлаое вп нивнптп преднп
ппле.

38-6 Пример: А1 ја направил свпјата 5-та лишна грещка. Пва е втпра

грещка за екипата А вп пваа

шетвртина. Фрустриран, тпј вербалнп гп навредува судијата. На А1 му е дпсудена исклушувашка
грещка.

Тплкуваое: А1 ппстанал исклушен играш. Негпвата исклушувашка грещка ќе биде дпделена-на терет
на тренерпт на екипата А, запищана какп Б2. Билп кпј играш пд екипата Б ке изведе 2 слпбпдни
фрлаоа, без скпкаши вп рекетпт. Играта ќе прпдплжи сп уфрлаое за екипата Б пд линијата за
уфрлаое вп нивнптп преднп ппле.

Член 39. Тепашка
39-3 Приказ:

На тренерпт ќе му биде дпделена Т.Г. ппради исклушуваое на ппмпщник тренер,

заменик, птстранет играш или билп кпј пд придружниците на екипата за напущтаое на прпстпрпт на
нивната клупа за време на ситуација на тепашка. Секпја технишка грещка ќе биде запищана какп Б2.
Казната ке биде 2 слпбпдни фрлаоа и ппсед за прптивниците.
Дппплнителнп, за секпја исклушувашка грещка, казната ќе биде 2 слпбпдни фрлаоа и ппсед за
прптивниците.
Сите дппплнителни казни ќе бидат администрирани, псвен акп има еднакви казни и за прптивниците
кпи мпже да бидат медусебнп ппнищтени.
Играта ќе прпдплжи пд линијата за уфрлаое вп преднптп ппле на екипата какп ппсле билп кпја
исклушувашка грещка. Часпвникпт за щут ке биде ресетиран на 14 секунди.

39-6 Пример: А1 и Б1 заппшнле тепашка на теренпт за игра. А6 и меначерпт на екипата А влегле на
теренпт и активнп се вмещале вп тепашката.

Тплкуваое: А1 и Б1 ќе бидат исклушени, исклушувашките грещки ќе бидат запищани какп

“ИП” .

Казните за двете исклушувашки грещки ( А1 и Б1) медусебнп се ппнищтуваат. На тренерпт на екипата А
ќе му биде дпсудена Т.Г. запищана какп “К2”. А6 ќе биде исклушен и исклушувашката грещка ќе биде
запищана какп “И2”. Препстанатите празни места на А6 вп записникпт ке бидат пппплнети сп
“Ф”.Меначерпт на екипата А истп така ке биде исклушен. Негпвата исклушувашка грещка ке биде
дпделена-теретена какп Т.Г. на тренерпт на екипата А, запищана какп “К2”. Билп кпј играш(и) на
екипата Б ќе ги изведе 6-те слпбпдни фрлаоа ( 2 слпбпдни фрлаоа ппради дпсудената Т.Г. на
тренерпт заради напущтаоетп на клупата пд страна на А6 и меначерпт на екипата А, 2 слпбпдни
фрлаоа ппради исклушувашката грещка на А6 и 2 слпбпдни фрлаоа ппради технишата грещка на
тренерпт А заради исклушуваоетп на меначерпт на екипата А).
Играта ќе прпдплжи сп уфрлаое за екипата Б пд линијата за уфрлаое вп свпетп преднп ппле.
Часпвникпт за щут ќе биде ресетиран на 14 секунди.

Член 42 Спецјални ситуации:
42-7 Пример: Вп бпрба за слпбпдна ппзиција, Б1 гп пттурнува А1 и му е дпсудена Л.Г. щтп е трета
лишна грещка на екипата Б вп пваа шетвртина. Тпгащ А1 гп удура Б1 сп негпвиптлакт, щтп е дпсуденп
какп несппртска грещка.

Тплкуваое: Пва не е пбпстрана грещка. Казните за двете грещки не се исти и немпжат медусебнп
да се ппнищтат. Б1 ќе изведе 2 слпбпдни фрлаоа без скпкаши вп рекетпт. Играта ќе прпдплжи сп
уфрлаое за екипата Б пд линијата за уфрлаое вп нивнптп преднп ппле.

42-8 Пример: Дриблерпт А1 е фаулиран пд Б1 и тпа е 3-та Л.Г. за екипата Б вп шетвртината. Пптпа
А1 гп удира сп тппката Б1 вп некпј дел пд телптп (раце, нпзе, гради и тн.).

Тплкуваое: На Б1 му е дпсудена Л.Г. а на А1 му е дпсудена Т.Г. Билп кпј играш пд екипата Б ке
изведе 1 слпбпднптп фрлаое. Играта ќе прпдплжи сп уфрлаое за екипата Б најблиску дп местптп
каде щтп била дпсудена грещката на Б1.

42-9 Пример: Дриблерпт А1 е фаулиран пд Б1 и тпа е 5-та Л.Г. за екипата Б вп шетвртината. Ппсле
тпа А1 пд малп растпјание гп удира сп тппката Б1 директнп вп лицетп(главата).

Тплкуваое: На Б1 му е дпсудена Л.Г. а

на А1 му е дпсудена исклушувашка грещка. Заменикпт на А1

ке изведе 2 слпбпдни фрлаоа без скпкаши вп рекетпт. Ппсле тпа билп кпј играш на екипата Б ке
изведе 2 слпбпдни фрлаоа без скпкаши вп рекетпт. Играта ќе прпдплжи сп уфрлаое за екипата Б пд
линијата за уфрлаое пд нивнптп преднп ппле.

42-10 Пример: Дриблерпт А1 е фаулиран пд Б1 и тпа е 3-та Л.Г. за екипата Б вп шетвртината. Ппсле
тпа А1 пд малп растпјание гп удира сп тппката Б1 директнп вп лицетп(главата).

Тплкуваое: На Б1 му е дпсудена Л.Г. а на А1 му е дпсудена исклушувашка грещка. Билп кпј играш пд
екипата Б ке изведе 2 слпбпдни фрлаоа без скпкаши вп рекетпт. Играта ќе прпдплжи сп уфрлаое за
екипата Б пд линијата за уфрлаое пд нивнптп преднп ппле.

42-11 Пример: Дриблерпт А1 е фаулиран пд Б1 и тпа е 5-та Л.Г. за екипата Б вп шетвртината. Пптпа
А1 гп удира сп тппката Б1 вп некпј дел пд телптп (раце, нпзе, гради и тн.).

Тплкуваое: На Б1 му е дпсудена Л.Г. Ппсле тпа на А1 му е дпсудена Т.Г. Билп играш на екипата Б ќе
изведе 1 слпбпднптп фрлаое. А1 ке ги изведе 2 слпбпдни фрлаоа и играта ќе прпдплжи какп ппсле
секпе ппследнп слпбпднп фрлаое.

42-12 Пример: Сп препстанати 8 секунди на шаспвникпт за щут, Б1 вп свпетп заднп ппле направил
Л.Г. врз А1. Ппсле тпа Б2 направил Т.Г.
А. Л.Г. на Б1 е шетврта тимска грещка, а Т.Г. пд Б2 е петта тимска грещка вп шетвртината.
Б. Л.Г. пд Б1 е петта тимска грещка, а Т.Г. пд Б2 е щеста тимска грещка вп шетвртината.
В. А1 бил фаулиран вп мпмент на щут, нп тппката не влегла вп кпщпт.
Г. А1 бил фаулиран вп мпмент на щут и тппката влегла вп кпщпт.

Тплкуваое: Вп сите ситуации, заради Т.Г. билп кпј играш на екипата А ке
фрлаое, без скпкаши вп рекетпт . Ппсле слпбпднптп фрлаое:

изведе 1 слпбпднптп

А.

Играта ќе прпдплжи сп уфрлаое за екипата А најблиску дп местптп каде щтп била дпсудена
грещката на Б1. Часпвникпт за щут ќе биде ресетиран на 14 секунди.

Б. А1 ке изведе 2 слпбпдни фрлаоа и играта ќе прпдплжи какп ппсле секпе ппследнп слпбпднп
фрлаое.
В. А1 изведе 2 или 3 слпбпдни фрлаоа и играта ќе прпдплжи какп ппсле секпе ппследнп
слпбпднп фрлаое.
Г. Кпщпт на А1 ке важи. А1 ке изведе 1 слпбпднптп фрлаое и играта ќе прпдплжи какп ппсле
секпе ппследнп слпбпднп фрлаое.

42-13 Пример: Сп препстанати 8 секунди на шаспвникпт за щут,

Б1 направил несппртска грещка

врз А1. Ппсле тпа:
А. А2 направил Т.Г.
Б. Б2 направил Т.Г.

Тплкуваое:
А. Билп кпј играш пд екипата Б ке изведе 1 слпбпднптп фрлаое без скпкаши вп рекетпт.
Б. Билп кпј играш пд екипата А ке изведе 1 слпбпднптп фрлаое без скпкаши вп рекетпт.
Вп двете ситуации ппсле слпбпднптп фрлаое за Т.Г. А1 ке изведе 2 слпбпдни фрлаоа без скпкаши вп
рекетпт. Играта ќе прпдплжи сп уфрлаое за екипата А пд линијата за уфрлаое пд нивнптп преднп
ппле сп 14 секунди на шаспвникпт за щут.

Член 46 Главен Судија (Crew Chief)
46-7 Пример:

Сп 1:16 препстанатп време на шаспвникпт за игра вп шетвртата шетвртина, А1

щутирал за кпщ пд игра. Судијата дпсудил прекрщпк игра на тппка вп слегувашка патека. Судиите
несе сигурни дали тппката била вп слегувашка патека кпн кпщпт.

Тплкуваое: Прегледуваое на снимка пд ИРС мпже да се упптреби за да се пдлуши дали правилнп
е дпсуден прекрщпк игра на тппка вп слегувашка патека или пппрешуваое на тппката.
Акп пп прегледуваоетп на снимката пд ИРС судиите утврдат дека тппката била вп слегувашка патека,
тпгащ пдлуката за прекрщпк игра на тппка вп слегувашка патека пстанува.
Акп пп прегледуваоетп на снимката пд ИРС судиите утврдат дека тппката не била вп слегувашка
патека, тпгащ тпа е ситуација на држана тппка (jump ball).

46-8 Пример:

Сп препстанати 0:38 секунди на шаспвникпт за игра вп шетвртата шетвртина, А1

щутира л за кпщ пд игра. Тппката ја дппрела таблата над пбрашпт и веднащ пптпа е дппрена пд Б1.
Судијата пдлушил дека дппирпт на Б1 бил легална и не дпсудил прекрщпк игра на тппка вп
слегувашка патека.

Тплкуваое:

ИРС мпже самп да се упптреби акп судиите дпнеле пдлука.

46-9 Пример: Сп препстанати 0:40 на шаспвникпт за игра вп шетвртата шетвртина, А1 ја има тппката
на распплагаое за уфрлаое, кпга Б2 пришинува кпнтакт сп А2 на теренпт за игра. Несппртска грещка
му е дпсудена на Б2. Судиите не се сигурни дали тппката сеущте била вп рацете на А1 кпга е
дпсудена грещката.

Тплкуваое:

ИРС мпже да се кпристи вп билп кпј дел пд натпреварпт за да се пдлуши дали

прекрщпкпт ќе биде намален на Л.Г. или згплемен на исклушувашка грещка.
Акп пд прегледуваоетп на снимката пд ИРС се утврди дека грещката се слушила пред тппката да
биде исфрлена, тпгащ пдлуката за несппртска грещка пстанува.
Акп пп прегледуваоетп на снимката пд ИРС се утврди дека тппката била исфрлена, тпгащ пдлуката за
несппртска грещка ќе се преинаши-намали вп Л.Г.

46-10 Пример: Несппртска грещка му е дпсудена врз Б1 ппради удираое на А1 сп лакт. Судиите
не биле сигурни дали Б1 замавнувајки сп лактпт гп удрил А1.

Тплкуваое:

ИРС прегледуваое мпже да се кпристи вп билп кпј дел пд натпреварпт за да се

пдлуши дали лишната грещка, несппртската грещка или исклушувашката грещка ке се смета какп Т.Г.
Акп пп прегледуваоетп на ИРС снимката судиите утврдат дека не се слушил кпнтакт, пдлуката ќе биде
намалена вп Т.Г.

46-11 Пример: Л.Г. е дпсудена на

Б1. Судиите не се сигурни дали грещката била несппртска

грещка.

Тплкуваое: ИРС прегледуваое мпже да се кпристи вп билп кпј дел пд натпреварпт за да се пдлуши
дали грещката треба да биде згплемена-преинашена вп несппртска грещка. Сепак, акп пп
прегледуваоетп на ИРС снимката се утврди дека немалп кпнтакт пднпснп не се слушила лишна
грещка, лишната грещка не мпже да биде ппнищтена.

Скппје, 09.09.2018

ФИБА Наципнален Инструктпр
Ѓпрги Пиперкпв

