СЛУЖБЕНИ КОШАРКАРСКИ ПРАВИЛА

OBNOVUVAWA 2012

Важност и примена од 1-ви Октомври 2012

Преглед на обновувањата на правилата 2012
Започнувајки од 01.Октомври.2012, малубројни фактички измени во
Службените Кошаркарски Правила ке стапат на сила. Останатите
измени се помали и се генерално направени за дотерување на
конзистентноста на книгата на правила и подобрување на квалитетот и
јаснотијата на текстот. Следниот збир на сите измени и подобрувања е
подреден според членовите во Службените правила 2010. Овој
документ на ФИБА може да се најде во Англиска верзија на ФИБА веб
сајтот www.fiba.com Комплетната Aнглиска “Power point” верзија,
како и извод од Македонскиот превод на поважните измени и
обновувањата на правилата може да се најдат на www.basketball.org.mk,
во преградокот на Судиската Комисија на МКФ.
Член 2. Терен
Страна 6

Цел: Да се определи обојувањето
на полето на ограничување(рекет).
Нов текст во 2.4.3, параграф 2,
последна реченица: Внатрешноста
на полињата на ограничување
(рекетите), мора да биде обоена во
една боја.

Страна 8
Цел: Да се преименуваат термините “ тренери , зам. тренери, заменици,
исклучени играчи (5 грешки) и придружници на екипата” , во еден
единствен термин “персонал на клупата“ кој ке се користи во сите
понатамошни членови.
Член 4. Друга опрема
Страна 12
Цел: За подобро да се разјасни која друга опрема не
е дозволена да се користи
Во 4.4.2. алинеја 2, цртичка 2 потполно се брише,
што значи дека сега:
ВИД НА ОБЛЕКА КОЈА СЕ ИЗДОЛЖУВА ПОД
ГАКИЧКИТЕ (БИЦИКЛИСТИЧКИ И СЛИЧНА
ОПРЕМА), ПОВЕКЕ НЕ СМЕЕ ДА СЕ НОСИ.
Член 7. Тренери: Должности и права
Страна 14
Цел: Да се зголемат правата на помошниот
тренер
Во 7.5. Тренерот или помошниот тренер, но
само еден од нив во исто време може да стои за
време на играта. Тие вербално можат да им се
обраќаат на играчите за време на играта, со тоа
што мора да се наоѓаат во полето на
сопствената клупа. Помошниот тренер нема
право да им се обраќа на офицјалните лица.
Член 9. Почеток и крај на периодот или играта
Страна 16
Цел: За подобро да се разјасни кога завршува периодот за игра
Во 9.8. нова (втора) реченица: Кога таблата на кошот е опремена со
светлосна лента по нејзината обиколница, светлосниот сигнал за крај
на периодот преовладува пред звучниот сигнал на часовникот за игра.

Член 17. Уфрлање
Страна 21/23 и 24/53

Цел: За подобро да се разјасни
кога започнуваат последните
две минути од играта или
секое продолжение (претходно
не беше точно прецизирано
дали е тоа 2:00 или 1:59).
Во новата редакција на текстот
на членовите 17.2.4., 18.2.8.,
19.2.2. – алинеја 3 и 49.2.алинеја 2, секаде каде што стои
“последните две (2) минути“,
сега стои “часовникот за игра
покажува 2:00 минути или
помалку“.

Член 28. Осум секунди
Страна 30
Цел: Подобрување на текстот за да се разјасни позицијата на играчот
во предно поле.
Новата редакција на текстот на член 28.1.2.- алинеја 2 гласи : Топката
допре или е исправно допрена од играч на нападот кој со двете нозе
потполно е во контакт со предното поле, а новата редакција на текстот
на член28.1.2.- алинеја5 гласи: За време на водење на топката-дриблинг
од задното поле во предното поле, кога топката и двете нозе на
дриблерот се потполно во контакт со предното поле.

Член 33. Контакт : Генерални принципи
Страна 36
Цел: Подобрување на текстот за да се разјасни
растојанието помеѓу играчот во одбрана и играчот
во напад кој нема посед на топката.
Новата редакција на текстот на член 33.5.- алинеја
3 гласи : Растојанието е директно пропорционално
со брзината на противникот, никогаш помалку од
еден (1) нормален чекор.

Член 43. Слободни фрлања
Страна 47/48
Цел: Да се вратат назад параграфите во
овој член, кои по грешка се изоставени со
Измените на правилата 2010.
Во новата редакција на текстот на член
43.3.1.- се додава нов параграф 2 кој
гласи:
Било кој прекршок на играч кој ке се случи непосредно пред,
истовремено или после прекршокот сторен од изведувачот на слободни
фрлања, ке биде занемарен.
Новата редакција на текстот на член 43.3.3.- алинеја 1 гласи :
Шутерот на слободни фрлања или негов соиграч за време на последно
или единствено слободно фрлање, топката ке биде доделена на
противниците за уфрлање од продолжената линија за слободни фрлања,
освен ако екипата не остварила право на друг-понатамошен посед.

Член 44. Грешки кои можат да се исправат
Страна 48
Цел: Да се избегнат спецификациите кои се
повторуваат во истиот член.
Новата редакција на текстот на член 44.2.5.алинеја 1 гласи :
Ако играчот вклучен во исправка на грешката
е на клупата на екипата откако е исправно
заменет, тој мора повторно да влезе на
теренот и учествува во исправка на грешката,
од кој момент тој постанува играч.

Член 50. Мерач на дваесет и четири (24) секунди: Должности
Страна 54
Цел 1: За подобро да се разјасни
кога часовникот за 24 секунди ке
биде запрен и ресетиран, со
разделување на текстот од една
цртичка во две.
Новата редакција на текстот на
член 50.2.1. по разделувањето
гласи:
-трета цртичка: На екипата и е доделено уфрлање во задното поле
-четврта цртичка: На екипата и е доделено слободно фрлање(ња).
Цел 2: За подобро да се разјасни кога часовникот за 24 секунди ке биде
исклучен.

Новата редакција на текстот на член 50.4- алинеја 1 гласи: Исклучен,
откако топката ке постане мртва и часовникот за игра е запрен во било
кој период кога:
* Има нов посед на топката за било која екипа, а има преостанато
помалку од 24 секунди на часовникот за игра.
*Часовникот за 24 секунди треба да биде ресетиран на 14 секунди во
предното поле, а има преостанато помалку од 14 секунди на часовникот
за игра.
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