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У	разі,	якщо	ви	помітили	недоречність	або	помилку	в	оригінальному	
англійському	тексті	документу,	повідомте	про	це	на:

refereeing@fiba.basketball



Січень	2021
Стор.	4	зі	141 ОФІЦІЙНІ		ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

We	Are	Basketball

ЗМІСТ 

Передмова	......................................................................................... 5
Ст.	4	 Команди		.................................................................................. 6
Ст.	5	 Гравці:	травми	та	допомога	без	медичного	втручання	.............. 7
Ст.	7	 Головний	тренер	і	перший	помічник	тренера:	
обов’язки	та	права	........................................................................... 11
Ст.	8	 Ігровий	час,	нічийний	рахунок	та	овертайм	............................. 13
Ст.	9	 Початок	і	закінчення	чверті,	овертайму	або	гри	...................... 15
Ст.	10	 Статус	м’яча	..........................................................................17
Ст.	12	 Спірний	кидок	і	володіння	за	чергою	......................................18
Ст.	13	 Як	грають	м’ячем...................................................................24
Ст.	14	 Контроль	над	м’ячем	.............................................................25
Ст.	15	 Гравець	у	процесі	кидка.........................................................26
Ст.	16	 Закинутий	м’яч:	коли	він	закинутий	і	його	ціна	.......................28
Ст.	17	 Вкидання	...............................................................................32
Ст.	18/19	 Тайм-аут/Заміна	..............................................................46
Ст.	23	 Гравець	за	межами	ігрового	майданчика,	
м’яч	за	межами	ігрового	майданчика		............................................... 53
Ст.	24	 Ведення	м’яча	.......................................................................54
Ст.	25	 Зайві	кроки	з	м’ячем	.............................................................56
Ст.	26	 3	секунди	..............................................................................57
Ст.	28	 8	секунд	................................................................................58
Ст.	29/50	 24	секунди	.........................................................................61
Ст.	30	 М’яч,	повернений	у	тилову	зону	.............................................75
Ст.	31	 Перешкода	влученню	та	перешкода	м’ячу	.............................79
Ст.	33	 Контакт:	загальні	принципи	...................................................85
Ст.	35	 Обопільний	фол	.....................................................................87
Ст.	36	 Технічний	фол	........................................................................90
Ст.	37	 Неспортивний	фол	..............................................................103
Ст.	38	 Фол	з	дискваліфікацією	.......................................................108
Ст.	39	 Бійка	...................................................................................111
Ст.	42	 Особливі	ситуації	................................................................114
Ст.	44	 Помилки,	які	можна	виправити	............................................120
В	–	Протокол	–	Фоли	з	дискваліфікацією	.........................................125
F	—	Система	негайного	відеоперегляду	—	IRS	.................................129

СПИСОК РИСУНКІВ 
Рисунок	1	 Приклади	головних	пов’язок	у	вигляді	хустки	і	т.п.	............6
Рисунок	2	 Закинутий	м'яч	............................................................... 30
Рисунок	3	 М'яч	у	контакті	з	кільцем	................................................. 83
Рисунок	4	 М'яч	усередині	кошика	....................................................84
Рисунок	5	 Розташування	гравця	всередині/за	межами	
півкруглої	зони	без	фолу	зіткнення	....................................................85



ОФІЦІЙНІ		ІНТЕРПРЕТАЦІЇ Січень	2021
Стор.	5	зі	141We	Are	Basketball

Інтерпретації, наведені в цьому документі, є Офіційними Інтерпре
таціями ФІБА Офіційних Правил баскетболу ФІБА 2020 і діють 
з 1 січня 2021 року. Цей документ замінює собою всі раніше 
опубліковані Офіційні Інтерпретації ФІБА. 

Передмова 

Офіційні	Правила	баскетболу	ФІБА	затверджує	Центральне	Бюро	ФІБА,	
а	Технічна	Комісія	ФІБА	періодично	переглядає	їх.	

Правила	складені	так	ясно	і	зрозуміло,	наскільки	це	можливо,	але	вони	
пояснюють	 більше	 засади	 гри,	 ніж	 ігрові	 ситуації.	 Отже,	 Правила	 не	
можуть	 охопити	 величезної	 різноманітности	 показових	 і	 характерних	
випадків,	що	можуть	трапитися	під	час	гри	в	баскетбол.	

Мета	 цього	 документа	 —	 перевести	 засади	 й	 концепції	 Офіційних	
Правил	баскетболу	ФІБА	у	площину	практичних	 і	конкретних	ситуацій,	
що	можуть	виникнути	упродовж	баскетбольної	гри.	

Інтерпретації	 різноманітних	 ситуацій	 можуть	 заохотити	 міркування	
суддів	і	доповнять	початок	поглибленого	вивчення	самих	Правил.	

Офіційні	 Правила	 баскетболу	 ФІБА	 залишаються	 основним	 докумен-
том,	 що	 регулює	 баскетбольні	 змагання	 ФІБА.	 Проте,	 судді	 мають	
повне	право	й	повноваження	приймати	рішення	з	будь-яких	питань,	що	
спеціально	не	обумовлені	Офіційними	Правилами	баскетболу	ФІБА	чи	
поданими	нижче	Офіційними	Інтерпретаціями	ФІБА.	

Для	зручности	викладення	цих	Інтерпретацій	повсюди	в	тексті	команда	
А	—	це	команда,	яка	(на	початку	ситуації)	нападає,	команда	В	—	це	ко-
манда,	яка	захищається.	А1—А5,	В1—В5	—	це	гравці,	А6—А12,	В6—В12	
—	запасні.



We	Are	Basketball

Січень	2021
Стор.	6	зі	141

ОФІЦІЙНІ		ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
Ст.	4	 Команди

СТ. 4 КОМАНДИ	

41  Визначення.	 Усі	 гравці	 команди	 повинні	 носити	 бандажі-	
фіксатори	для	рук	і	ніг	(компресійні	рукави	або	панчохи),	голов-
ні	пов’язки,	пов’язки	для	зап’ястя	(напульсники),	пов’язки	для	
рук,	плечей,	ніг	і	т.д.	одного	переважного	та	суцільного	кольору.	

42 Приклад:	 А1	 на	 ігровому	 майданчику	 носить	 білу	 головну	
пов’язку,	а	А2	носить	червону	головну	пов’язку.	

	 Інтерпретація:	А1	і	А2	не	дозволено	носити	головні	пов’язки	
різного	кольору.	

433  Приклад:	 А1	 на	 ігровому	 майданчику	 носить	 білу	 головну		
пов’язку,	а	А2	носить	червону	пов’язку	для	зап’ястя	(напульс-
ник).	

	 Інтерпретація:	 А1	 і	 А2	 не	 дозволено	 носити	 білу	 головну	
пов’язку	та	червону	пов’язку	для	зап’ястя	(напульсник).	

44  Визначення.	Носити	головну	пов’язку	у	вигляді	хустки,	смуги	
тканини	і	т.п.,	що	зав’язується	вузлом,	не	дозволено.	

Рисунок 1 Приклади головних пов’язок у вигляді 
хустки, смуги тканини і т.п.

45  Приклад:	А1	носить	головну	пов’язку	у	вигляді	хустки,	смуги	
тканини	і	т.п.	такого	ж	переважного	кольору,	як	і	інше	дозволе-
не	додаткове	спорядження	його	партнерів	по	команді.	

 Інтерпретація:	 А1	 не	 дозволено	 носити	 головну	 пов’язку		
у	вигляді	хустки,	смуги	тканини	і	т.п.	Головна	пов’язка	не	може	
мати	елементів,	що	її	застібують/відстібують	навкруги	голови	
та	не	може	мати	частин,	що	виступають	над	її	поверхнею.	
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СТ. 5 ГРАВЦІ: ТРАВМИ ТА ДОПОМОГА БЕЗ МЕДИЧНОГО  
ВТРУЧАННЯ 

51  Визначення.	 Якщо	 гравець	 травмований	 або	 є	 побоювання,	
що	він	травмований,	або	потребує	допомоги,	і	внаслідок	цього	
будь-яка	особа,	якій	дозволено	сидіти	на	лаві	команди	(голов-
ний	 тренер,	 перший	 помічник	 тренера,	 запасний,	 вилучений	
гравець	 або	 особа,	 що	 супроводжує	 команду,	 зі	 складу	 цієї	
команди)	виходить	на	 ігровий	майданчик,	вважають,	що	цьо-
му	гравцеві	було	надано	медичну	допомогу	або	допомогу	без	
медичного	втручання,	без	огляду	на	те,	чи	надавали	допомогу	
насправді.	

52  Приклад: Є	побоювання,	що	А1	отримав	травму	кісточки,	і	гра	
зупинена.	Із	команди	А	
(а)	лікар	виходить	на	ігровий	майданчик	і	обробляє	травмовану	

кісточку	А1.	
(b)	лікар	виходить	на	ігровий	майданчик,	але	А1	уже	відновився.	
(c)	головний	тренер	виходить	на	ігровий	майданчик,	щоб	нада-

ти	допомогу	А1.	
(d)	перший	помічник	тренера,	запасний,	вилучений	гравець	чи	

будь-яка	 інша	 особа,	 що	 супроводжує	 команду,	 виходить	
на	ігровий	майданчик,	але	не	надає	допомоги	А1.	

	 Інтерпретація: У	всіх	випадках	вважають,	що	А1	було	надано	
медичну	допомогу,	і	він	має	бути	замінений.	

533  Приклад:	А1	отримує	допомогу	від	масажиста	своєї	команди,	
який	виходить	на	ігровий	майданчик	і	належним	чином	закріп-
лює	пов’язку.	

	 Інтерпретація: А1	отримує	допомогу	без	медичного	втручан-
ня	та	має	бути	заміненим.	

54  Приклад:	А1	отримує	допомогу	від	лікаря	своєї	команди,	який	
виходить	 на	 ігровий	 майданчик,	 щоб	 знайти	 контактну	 лінзу,	
яку	загубив	А1.	

	 Інтерпретація:	А1	отримує	допомогу	без	медичного	втручан-
ня	та	має	бути	заміненим.	

55  Визначення.	 Будь-яка	 особа,	 якій	 дозволено	 сидіти	 на	 лаві	
команди,	та	яка	залишається	у	зоні	лави	своєї	команди,	надає	
допомогу	без	медичного	втручання	гравцеві	власної	команди.	
Якщо	ця	допомога	не	затримує	гру,	та	її	можна	негайно	поно-
вити,	цього	гравця	не	розглядають	таким,	що	отримує	допомо-
гу	без	медичного	втручання,	та	його	заміна	не	потрібна.	
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56  Приклад:	В1	чинить	фол	проти	А1,	який	перебуває	в	процесі	
кидка,	поблизу	зони	лави	команди	А.	М’яч	не	входить	у	кошик.	
Під	час	того,	як	А1	виконує	2	або	3	штрафні	кидки,	
(а)	керівник	команди	А	або	А6	передає	зі	своєї	лави	команди	на	

ігровий	майданчик	рушник,	або	пляшку	з	водою,	або	голов-
ну	пов’язку	будь-якому	іншому	гравцеві	команди	А.	

(b)	масажист	команди	А	з	лави	своєї	команди	закріплює	пов’яз-
ку	будь-якого	іншого	гравця	команди	А	на	ігровому	майдан-
чику,	наносить	пульверизатором	рідину	на	ногу,	провадить	
масаж	шиї	і	т.п.	

	 Інтерпретація:	 В	 обох	 випадках	 гравець	 (-ці)	 команди	 А	 не	
отримав	допомоги	без	медичного	втручання,	яка	затримує	гру,	
та	її	не	можна	негайно	поновити.	Заміна	гравця	(-ців)	команди	
А	не	потрібна.	А1	продовжує	виконувати	2	або	3	штрафні	кидки.	

57  Приклад:	В1	чинить	фол	проти	А1,	який	перебуває	в	процесі	
кидка,	поблизу	зони	лави	команди	А.	М’яч	не	входить	у	кошик.	
Після	фолу	А1	падає	на	ігровий	майданчик	та	усередину	зони	
лави	 своєї	 команди.	 А6	 підводиться	 з	 лави	 та	 допомагає	
підвестися	 А1.	 А1	 готовий	 грати	 далі	 негайно,	 не	 пізніше	
приблизно	15	секунд.	

	 Інтерпретація:	А1	не	отримав	допомоги	без	медичного	втру-
чання,	яка	затримує	гру,	та	її	не	можна	негайно	поновити.	Замі-
на	А1	не	потрібна.	А1	виконує	2	або	3	штрафні	кидки.	

588  Приклад:	А1	має	право	на	2	штрафні	кидки.	У	той	час	як	суддя	
біля	 секретарського	 столу	 демонструє	 жести	 стосовно	 цього	
фолу,	 А1	 іде	 у	 місце,	 що	 спереду	 зони	 лави	 його	 команди	 та	
у	 дальньому	 кінці	 ігрового	 майданчика,	 і	 просить	 рушник	 чи	
пляшку	з	водою.	Будь-яка	особа	із	зони	лави	команди	передає	
А1	рушник	чи	пляшку	з	водою.	А1	витирає	руки	або	п’є	воду.	А1	
готовий	грати	далі	негайно,	не	пізніше	приблизно	15	секунд.	

	 Інтерпретація:	А1	не	отримав	допомоги	без	медичного	втру-
чання,	яка	затримує	гру,	та	її	не	можна	негайно	поновити.	Замі-
на	А1	не	потрібна.	А1	виконує	2	штрафні	кидки.

59  Приклад:	 А1	 виконує	 влучний	 кидок	 з	 гри.	 В1,	 який	 виконує	
вкидання,	 звертає	 увагу	 судді	 на	 те,	 що	 м’яч	 вологий.	 Суддя	
зупиняє	гру.	Будь-яка	особа	із	зони	лави	команди	В	виходить	
на	ігровий	майданчик	і	витирає	м’яч,	або	дає	рушник	В1,	який	
витирає	м’яч.	

	 Інтерпретація:	В	обох	випадках	В1	не	отримав	допомоги	без	
медичного	втручання,	яка	затримує	гру,	та	її	не	можна	негайно	
поновити.	Заміна	В1	не	потрібна.	Гру	поновлюють	вкиданням	
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команди	В	з	будь-якого	місця	з-за	лицьової	лінії	за	винятком	
простору	безпосередньо	за	щитом.	Суддя	повинен	передати	
м’яч	гравцеві	команди	В	для	вкидання.	

510  Приклад:	А1	узяв	м’яч	у	руки,	щоб	виконати	вкидання	у	своїй	
передовій	зоні.	Масажист	команди	А	залишає	зону	лави	своєї	
команди	у	тиловій	зоні,	перебуваючи	весь	час	за	межами	ігро-
вого	майданчика,	та	закріплює	пов’язку	А1.	

	 Інтерпретація:	 Масажист	 команди	 А	 надав	 А1	 допомогу	 без	
медичного	 втручання	 за	 межами	 зони	 лави	 команди.	 А1	 слід	
замінити.	

511  Приклад:	А1	узяв	м’яч	у	руки,	щоб	виконати	вкидання	у	своїй	
передовій	зоні.	Масажист	команди	А	залишає	зону	лави	своєї	
команди	 у	 передовій	 зоні,	 перебуваючи	 весь	 час	 за	 межами	
ігрового	майданчика,	та	закріплює	пов’язку	А1.

	 Інтерпретація:	 Масажист	 команди	 А	 надав	 А1	 допомогу	 без	
медичного	 втручання	 за	 межами	 зони	 лави	 команди.	 Якщо	
допомогу	 без	 медичного	 втручання	 завершено	 в	 межах	 15	
секунд,	заміна	А1	не	потрібна.	Якщо	допомога	без	медичного	
втручання	тривала	більше	15	секунд,	А1	слід	замінити.	

512  Визначення.	Час,	необхідний	для	того,	щоб	перемістити	тяж-
ко	травмованого	гравця	з	ігрового	майданчика,	не	обмежений,	
якщо,	на	думку	лікаря,	переміщення	являє	небезпеку	для	грав-
ця.	

51313  Приклад:	А1	тяжко	травмований,	 і	 гру	перервано	приблизно	
на	15	хвилин,	оскільки	лікар	вважає,	що	переміщення	за	межі	
ігрового	майданчика	являє	небезпеку	для	гравця.	

	 Інтерпретація:	Думка	лікаря	є	визначальною	стосовно	прий-
нятного	часу	для	того,	щоб	перемістити	травмованого	гравця		
з	 ігрового	 майданчика.	 Після	 заміни	 гру	 поновлюють	 без	
будь-яких	санкцій.	

514  Визначення.	 Якщо	 гравець	 травмований	 або	 має	 кровоте-
чу	 або	 відкриту	 рану,	 і	 не	 може	 грати	 далі	 негайно	 (протягом	
приблизно	 15	 секунд),	 або	 отримує	 допомогу	 без	 медичного	
втручання	з	боку	будь-якої	особи,	якій	дозволено	сидіти	на	лаві	
його	команди,	його	слід	замінити.	Якщо	будь-якій	з	команд	на-
дано	тайм-аут	у	той	самий	період	зупинки	ігрового	годинника,	
і	цей	гравець	відновлюється,	або	надання	йому	допомоги	без	
медичного	втручання	завершено	протягом	тайм-ауту,	він	може	
грати	 далі,	 якщо	 тільки	 сигнал	 секундометриста	 про	 кінець	
тайм-ауту	пролунав	до	того,	як	суддя	жестом	запросив	запас-
ного	стати	гравцем	замість	травмованого	гравця	або	гравця,	
якому	надавали	допомогу	без	медичного	втручання.	
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ОФІЦІЙНІ		ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
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515  Приклад:	 А1	 травмований,	 і	 гра	 зупинена.	 Оскільки	 А1	 не	
може	грати	далі	негайно,	суддя	дає	свисток	і	демонструє	вста-
новлений	жест	про	заміну.	Будь-яка	з	команд	просить	тайм-аут	
(а)	до	того	як	запасний,	який	замінив	А1,	увійшов	у	гру.	
(b)	після	того	як	запасний,	який	замінив	А1,	увійшов	у	гру.	

	 Наприкінці	тайм-ауту	А1	відновлюється	і	просить,	щоб	він	за-
лишився	у	грі.	

	 Інтерпретація:	
(а)	Якщо	А1	відновлюється	протягом	тайм-ауту,	він	може	грати	

далі.	
(b)	Запасний,	який	замінив	А1,	уже	увійшов	у	гру,	отже,	А1	не	

може	знову	вийти	на	ігровий	майданчик,	поки	не	закінчить-
ся	наступний	період	відліку	ігрового	годинника.	

516  Визначення.	 Гравець,	 який	 визначений	 головним	 тренером		
у	стартовий	склад	команди,	або	який	отримує	медичну	допо-
могу	між	штрафними	кидками,	може	бути	замінений	у	випадку	
травми.	 У	 цьому	 разі	 суперники	 також	 можуть	 замінити	 таку		
ж	кількість	гравців,	якщо	побажають.	

517  Приклад:	 Проти	 А1	 учинено	 фол,	 і	 він	 отримує	 право	 на		
2	штрафні	кидки.	Після	першого	штрафного	кидка	судді	вияв-
ляють	у	А1	кровотечу.	Замість	А1	на	заміну	виходить	А6,	який	
буде	виконувати	другий	штрафний	кидок.	Команда	В	просить	
про	заміну	2	гравців.	

	 Інтерпретація:	Команда	В	має	право	замінити	тільки	1	гравця.	

51818  Приклад:	 Проти	 А1	 учинено	 фол,	 і	 він	 отримує	 право	 на		
2	 штрафні	 кидки.	 Після	 першого	 штрафного	 кидка	 судді	
виявляють	у	В1	кровотечу.	Замість	В1	на	заміну	виходить	В6.	
Команда	А	просить	про	заміну	1	гравця.	

	 Інтерпретація:	Команда	А	має	право	замінити	1	гравця.
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СТ. 7  ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР І ПЕРШИЙ ПОМІЧНИК ТРЕНЕРА: 
ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА 

71  Визначення.	 Не	 пізніше	 ніж	 за	 40	 хвилин	 до	 початку	 гри	
відповідно	 до	 розкладу	 кожен	 головний	 тренер	 або	 його	
представник	має	передати	секретареві	список	із	прізвищами	
та	 відповідними	 номерами	 членів	 команди,	 які	 мають	 право	
брати	 участь	 у	 грі,	 а	 також	 прізвища	 капітана	 команди,	
головного	тренера	й	першого	помічника	тренера.	

	 Головний	тренер	несе	персональну	відповідальність	за	те,	щоб	
номери	у	списку	були	аналогічними	номерам	на	майках	грав-
ців.	Не	пізніше	ніж	за	10	хвилин	до	початку	гри	за	розкладом	
кожен	 головний	 тренер	 підтверджує	 свою	 згоду	 з	 прізвища-
ми	та	відповідними	номерами	членів	своїх	команд,	а	також	 із		
прізвищами	головного	тренера,	першого	помічника	тренера	та	
капітана	підписом	у	протоколі.	

72  Приклад:	Команда	А	надає	секретареві	список	у	визначений	
час.	Номери	2	гравців	у	протоколі	не	відповідають	номерам	на	
їхніх	майках,	або	прізвище	одного	з	гравців	пропущене	в	про-
токолі.	Це	виявлено
(а)	перед	початком	гри.	
(b)	після	початку	гри.	

	 Інтерпретація:	
(а)	 Неправильні	 номери	 виправляють	 або	 прізвище	 гравця		

додають	у	протокол	без	будь-яких	санкцій.	
(b)	 Суддя	 зупиняє	 гру	 у	 прийнятний	 момент,	 так,	 щоб	 жодна		

з	 команд	 не	 була	 поставлена	 у	 невигідне	 становище.		
Неправильні	 номери	 виправляють	 без	 будь-яких	 санкцій.	
Проте,	прізвище	гравця	не	може	бути	додане	у	протокол.	

733  Визначення.	 Не	 пізніше	 ніж	 за	 10	 хвилин	 до	 початку	 гри		
кожен	 головний	 тренер	 визначає	 5	 гравців,	 які	 мають	 почати	
гру.	 Перед	 початком	 гри	 секретар	 має	 перевірити,	 чи	 нема	
помилки	стосовно	цих	5	гравців,	 і	якщо	помилка	є,	він	якнай-
швидше	повідомляє	про	це	найближчого	суддю.	Якщо	помилку	
виявлено	до	початку	гри,	стартову	п’ятірку	виправляють.	Якщо	
помилку	виявлено	після	початку	гри,	її	не	беруть	до	уваги.	

74  Приклад:	Виявлено,	що	1	з	гравців	на	ігровому	майданчику	не	
з	визначеної	стартової	п’ятірки	гравців.	Це	відбувається	
(а)	перед	початком	гри.	
(b)	після	початку	гри.	

	 Інтерпретація:	
(а)	гравця	замінюють	на	1	з	гравців	стартової	п’ятірки,	які	мали	

розпочати	гру,	без	будь-яких	санкцій.	
(b)	помилку	не	беруть	до	уваги,	і	гра	триває	далі	без	будь-яких	

санкцій.	
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75  Приклад:	 Головний	 тренер	 просить	 секретаря	 позначити		
у	протоколі	малими	‘х’	5	гравців,	які	мають	розпочати	гру.	

	 Інтерпретація:	Головний	тренер	повинен	власноруч	позначи-
ти	у	протоколі	малими	 ‘х’	5	гравців,	які	мають	розпочати	гру,	
після	номера	гравця	у	колонці	протоколу	‘У	грі’.

76  Приклад:	Головного	тренера	команди	А	та	першого	помічника	
тренера	команди	А	дискваліфіковано.	

	 Інтерпретація:	Якщо	 і	головний	тренер	команди	А,	 і	перший	
помічник	тренера	команди	А	не	можуть	далі	виконувати	своїх	
обов’язків,	 капітан	 команди	 А	 повинен	 діяти	 як	 гравець	 —	
головний	тренер	команди	А.	
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СТ. 8  ІГРОВИЙ ЧАС, НІЧИЙНИЙ РАХУНОК ТА ОВЕРТАЙМ 

881  Визначення.	Перерва	у	грі	починається:	
•	За	20	хвилин	до	початку	гри,	час	якого	визначено	у	розкладі.	
•	Коли	лунає	сигнал	ігрового	годинника	про	кінець	чверті	або	

овертайму.	
•	У	 разі,	 якщо	 після	 кінця	 чверті	 або	 овертайму	 відбувається	

перегляд	 IRS	—	тільки	після	того,	як	суддя	оголосить	оста-
точне	рішення.	

882  Приклад:	В1	чинить	фол	проти	A1,	який	перебуває	в	процесі	
кидка,	 за	 0,1	 секунди	 до	 того,	 як	 пролунав	 сигнал	 ігрового	
годинника	 про	 закінчення	 чверті.	 А1	 отримує	 право	 на	 2	
штрафні	кидки.	

	 Інтерпретація:	Якщо	обладнання	IRS	відсутнє,	судді	консуль-
туються	між	собою	та	визначають,	що	фол	В1	стався	до	того,	як	
пролунав	сигнал	ігрового	годинника.	Штрафні	кидки	А1	вико-
нують	одразу.	Гру	поновлюють	як	після	будь-якого	останнього	
штрафного	кидка.	Ігровий	годинник	показує	0,1	секунди.	

8-38-3  Приклад:	 Проти	 A1,	 який	 перебуває	 в	 процесі	 кидка,	 чинять	
фол	після	сигналу	ігрового	годинника	про	закінчення	чверті.	

	 Інтерпретація:	 Фол	 не	 беруть	 до	 уваги,	 оскільки	 він	 стався	
після	кінця	ігрового	часу	чверті,	якщо	тільки	фол	не	розглядають	
як	 неспортивний	 або	 фол	 з	 дискваліфікацією,	 і	 буде	 зіграно	
наступну	чверть	або	овертайм.	

	
884  Приклад:	В1	чинить	фол	проти	A1	під	час	його	влучного	кидка		

з	гри	одночасно	з	сигналом	ігрового	годинника	про	кінець	пер-
шої	чверті.	М’яч	входить	у	кошик.	

	 Інтерпретація:	 Судді	 повинні	 визначити,	 використовуючи		
перегляд	 IRS,	 якщо	 обладнання	 наявне,	 чи	 фол	 В1	 стався	
перед	тим,	як	пролунав	сигнал	ігрового	годинника	про	кінець	
першої	чверті.	

	 Якщо	ігровий	годинник	показував	0,0,	коли	стався	фол,	персо-
нальний	фол	В1	не	беруть	до	уваги,	а	кидок	А1	не	зараховують.	
Перша	чверть	закінчилася.	Після	того	як	суддя	після	перегляду	
IRS	повідомив	про	остаточне	рішення,	секундометрист	вмикає	
секундомір,	 щоб	 провести	 відлік	 перерви	 у	 грі.	 Друга	 чверть	
розпочнеться	відповідно	до	процедури	володіння	за	чергою.	

	 Якщо	ігровий	годинник	показував	більше	0,0,	коли	стався	фол,	
кидок	А1	зараховують,	оскільки	ігровий	годинник	було	зупинено	
у	 цей	 час.	 В1	 карають	 персональним	 фолом.	 А1	 виконує		
1	 штрафний	 кидок.	 Під	 час	 штрафних	 кидків	 гравці	 можуть		
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займати	місця	на	підбиранні,	на	які	вони	мають	право.	Ігровий	
годинник	 показує	 час,	 який	 залишився.	 Гру	 поновлюють	 як	
після	будь-якого	останнього	штрафного	кидка.	

885  Приклад:	 В1	 чинить	 фол	 проти	 A1	 під	 час	 його	 невдалого	
кидка	 з	 гри	 одночасно	 з	 сигналом	 ігрового	 годинника	 про	
кінець	 першої	 чверті.	 Судді	 мають	 сумнів,	 чи	 фол	 В1	 стався	
перед	тим,	як	пролунав	сигнал	ігрового	годинника	про	кінець	
першої	чверті,	та	чи	А1	має	право	на	2	чи	на	3	штрафні	кидки.	

	 Інтерпретація:	 Судді	 повинні	 визначити,	 використовуючи	
перегляд	 IRS,	 якщо	 обладнання	 наявне,	 чи	 фол	 В1	 стався	
перед	тим,	як	пролунав	сигнал	ігрового	годинника	про	кінець	
першої	чверті.	

	 Якщо	 ігровий	 годинник	 показував	 0,0,	 коли	 стався	 фол,	 пер-
сональний	фол	В1	не	беруть	до	уваги.	Перша	чверть	закінчи-
лася.	 Після	 того	 як	 суддя	 після	 перегляду	 IRS	 повідомив	 про	
остаточне	 рішення,	 секундометрист	 вмикає	 секундомір,	 щоб	
провести	відлік	перерви	у	грі.	Друга	чверть	розпочнеться	від-
повідно	до	процедури	володіння	за	чергою.

	 Якщо	ігровий	годинник	показував	більше	0,0,	коли	стався	фол,	
судді	 повинні	 визначити,	 має	 право	 А1	 на	 2	 чи	 на	 3	 штрафні	
кидки.	 В1	 карають	 персональним	 фолом.	 А1	 виконує	 2	 або		
3	 штрафні	 кидки.	 Під	 час	 штрафних	 кидків	 гравці	 можуть	
займати	місця	на	підбиранні,	на	які	вони	мають	право.	Ігровий	
годинник	 показує	 час,	 який	 залишився.	 Гру	 поновлюють	 як	
після	будь-якого	останнього	штрафного	кидка.
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СТ. 9  ПОЧАТОК І ЗАКІНЧЕННЯ ЧВЕРТІ, ОВЕРТАЙМУ АБО ГРИ 

91  Визначення.	Гри	не	можна	розпочинати,	поки	в	кожній	з	ко-
манд	на	ігровому	майданчику	нема	5	гравців,	які	готові	грати.	

92  Приклад:	 На	 початку	 другої	 половини	 команда	 А	 не	 може	
виставити	 на	 ігровий	 майданчик	 5	 гравців,	 які	 мають	 право	
грати,	через	травми,	дискваліфікацію	і	т.п.	

	 Інтерпретація:	 Обов’язок	 виставити	 щонайменше	 5	 гравців	
діє	тільки	для	початку	гри,	отже,	команда	А	має	продовжувати	
гру	у	кількості	меншій,	ніж	5	гравців.	

933  Приклад:	 Невдовзі	 перед	 закінченням	 гри	 А1	 чинить	 п’ятий	
фол,	 і	залишає	гру.	Команда	А	може	продовжувати	гру	тільки		
у	кількості	4	гравців,	тому	що	більше	не	має	запасних.	Оскільки	
команда	В	веде	перед	на	більше	ніж	15	очок,	головний	тренер	
В,	 демонструючи	 засади	 справедливої	 гри,	 хоче	 вивести		
з	ігрового	майданчика	1	гравця,	щоб	продовжувати	гру	у	кіль-
кості	4	гравців.	

	 Інтерпретація:	 Прохання	 головного	 тренера	 В	 грати	 у	 кіль-
кості,	 меншій,	 ніж	 5	 гравців,	 відхиляють.	 Поки	 команда	 має	
достатню	кількість	гравців,	5	гравців	повинні	бути	на	ігровому	
майданчику.	

94  Визначення.	 Ст.	 9	 визначає,	 який	 кошик	 команда	 захищає,		
а	який	атакує.	Якщо	у	плутанині	на	початку	будь-якої	чверті	або	
овертайму	обидві	команди	атакують/захищають	не	ті	кошики,	
ситуацію	виправляють	так	швидко,	як	це	виявлено,	за	умови,	
що	жодна	з	команд	не	буде	поставлена	в	невигідне	становище.	
Набрані	очки,	зіграний	час,	призначені	фоли	і	т.д.,	що	відбули-
ся	перед	зупинкою	гри,	залишають	чинними.	

95  Приклад:	 Після	 початку	 гри	 судді	 виявляють,	 що	 обидві	
команди	грають	у	неправильному	напрямку.	

	 Інтерпретація:	 Гру	 зупиняють	 так	 швидко,	 як	 це	 можливо,	
за	умови,	що	жодна	з	команд	не	буде	поставлена	в	невигідне	
становище.	Команди	міняються	кошиками.	Гру	відновлюють	з	
міс	ця,	що	є	дзеркальним	відбиттям	того,	де	гру	було	зупинено.

96  Визначення.	 Гру	 розпочинають	 спірним	 кидком	 у	 централь-
ному	колі.	

97  Приклад: Під	 час	 перерви	 перед	 початком	 гри	 А1	 покарано	
технічним	 фолом.	 Перед	 тим,	 як	 розпочнеться	 гра,	 головний	
тренер	 команди	 В	 призначає	 В6	 для	 виконання	 1	 штрафного	
кидка,	 проте,	 В6	 не	 є	 одним	 із	 гравців	 стартової	 п’ятірки		
команди	В.	



We	Are	Basketball

Січень	2021
Стор.	16	зі	141

ОФІЦІЙНІ		ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
Ст.	9	 Початок	і	закінчення	чверті,		

овертайму	або	гри

	 Інтерпретація: Штрафний	кидок	має	виконати	тільки	один	із	
гравців	стартової	п’ятірки	команди	В	за	відсутности	гравців	на	
підбиранні.	До	того,	як	розпочалася	гра,	заміна	не	може	бути	
надана.	

	 Гру	розпочинають	спірним	кидком.	

988  Приклад:	Під	час	перерви	перед	початком	гри	члена	команди	
А	покарано	неспортивним	фолом	за	дію	проти	члена	команди	
В.	

	 Інтерпретація:	Цей	член	команди	В	перед	початком	гри	вико-
нує	2	штрафні	кидки.	

	 Якщо	цей	член	команди	визначений	як	один	із	гравців	старто-
вої	п’ятірки,	він	залишається	на	ігровому	майданчику.	

	 Якщо	 цей	 член	 команди	 не	 визначений	 як	 один	 із	 гравців	
стартової	п’ятірки,	він	не	залишається	на	ігровому	майданчику,	
та	 гру	 розпочинають	 гравці,	 які	 визначені	 у	 стартовій	 п’ятірці	
команди	В.	

	 Гру	розпочинають	спірним	кидком.

99  Визначення.	 Якщо	 під	 час	 перерви	 перед	 початком	 гри	
гравець,	 визначений	 як	 один	 із	 гравців	 стартової	 п’ятірки,	
більше	не	може	або	не	має	права	почати	гру,	його	замінюють	на	
іншого	гравця.	У	цьому	разі	суперники	також	можуть	замінити	
одного	з	гравців	стартової	п’ятірки,	якщо	побажають.

910  Приклад:	Під	час	перерви	у	грі	за	7	хвилин	до	початку	гри	А1	
отримує	травму.	А1	є	одним	із	гравців,	визначених	у	стартовій	
п’ятірці	команди	А.	

	 Інтерпретація:	А1	замінюють	іншим	гравцем	команди	А.	У	та-
кому	разі	команда	В	має	право	замінити	одного	з	гравців	стар-
тової	п’ятірки,	якщо	побажає.	

911  Приклад:	 Під	 час	 перерви	 у	 грі	 за	 4	 хвилини	 до	 початку	 гри	
А1	покарано	фолом	з	дискваліфікацією.	А1	є	одним	із	гравців,	
визначених	у	стартовій	п’ятірці	команди	А.	

	 Інтерпретація:	А1	замінюють	іншим	гравцем	команди	А.	У	та-
кому	разі	команда	В	має	право	замінити	одного	з	гравців	стар-
тової	п’ятірки,	якщо	побажає.	
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101  Визначення.	М’яч	не	стає	мертвим,	і	кидок,	якщо	він	влучний,	
зараховують,	 якщо	 гравець	 перебуває	 в	 процесі	 кидка		
з	 гри	 та	 завершує	 свій	 кидок	 безперервним	 рухом,	 а	 гра-
вець	 команди,	 яка	 захищається,	 чинить	 фол	 проти	 будь-
якого	 суперника	 після	 того,	 як	 безперервний	 рух	 гравця,	
який	 виконує	 кидок,	 розпочався.	 Це	 положення	 однаковою	
мірою	 застосовують,	 якщо	 будь-який	 гравець	 команди,	 яка	
захищається,	 або	 будь-яка	 особа,	 якій	 дозволено	 сидіти	 на	
лаві	команди,	чинить	технічний	фол.	

102  Приклад:	А1	перебуває	у	процесі	кидка	з	гри,	коли	В2	чинить	
фол	проти	А2.	Це	третій	командний	фол	команди	В	у	чверті.	А1	
завершує	свій	кидок	безперервним	рухом.	

	 Інтерпретація:	Кидок	А1,	якщо	він	влучний,	зараховують.	Гру	
поновлюють	 вкиданням	 команди	 А	 з	 місця,	 найближчого	 до	
того,	де	стався	фол.	

1033  Приклад:	А1	перебуває	у	процесі	кидка	з	гри,	коли	В2	чинить	
фол	проти	А2.	Це	п’ятий	командний	фол	команди	В	у	чверті.	А1	
завершує	свій	кидок	безперервним	рухом.

	 Інтерпретація:	Кидок	А1,	якщо	він	влучний,	зараховують.	А2	
виконує	2	штрафні	кидки.	Гру	поновлюють	як	після	будь-якого	
останнього	штрафного	кидка.	

104  Приклад:	А1	перебуває	у	процесі	кидка	з	гри,	коли	А2	чинить	
фол	проти	В2.	А1	завершує	свій	кидок	безперервним	рухом.	

	 Інтерпретація:	М’яч	стає	мертвим,	коли	А2	чинить	фол	у	на-
паді.	Кидок	А1,	якщо	він	влучний,	не	зараховують.	Без	огляду	
на	 кількість	 командних	 фолів	 команди	 А	 у	 чверті,	 гру	 понов-
люють	вкиданням	команди	В	з	місця,	найближчого	до	того,	де	
було	зафіксовано	фол.
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121  Визначення.	Команда,	яка	не	установила	контролю	над	живим	
м’ячем	на	ігровому	майданчику	після	розіграшу	спірного	кидка	
на	початку	першої	чверті,	має	право	на	вкидання	м’яча	з	місця,	
найближчого	до	того,	де	відбудеться	наступна	ситуація	спірного	
кидка,	за	винятком	простору	безпосередньо	за	щитом.

122  Приклад:	За	дві	хвилини	перед	початком	гри	А1	покарано	тех-
нічним	фолом.	

	 Інтерпретація:	Один	із	гравців,	визначених	у	стартовій	п’ятірці	
команди	В,	виконує	1	штрафний	кидок	за	відсутности	гравців	
на	підбиранні.	Оскільки	гра	ще	не	почалася,	напрямок	стрілки	
володіння	за	чергою	ще	не	може	бути	встановлено	для	жодної	
з	команд.	Гру	розпочинають	спірним	кидком.	

1233  Приклад:	 Старший	 суддя	 підкидає	 м’яч,	 щоб	 розпочати	 гру	
спірним	кидком.	Одразу	після	того,	як	м’яч	було	без	недодер-
жання	правил	відбито	А1,	який	брав	участь	у	спірному	кидку	
(а)	зафіксовано	спірний	м’яч	між	А2	і	В2.	
(b)	зафіксовано	обопільний	фол	між	А2	і	В2.	

	 Інтерпретація:	 В	 обох	 випадках,	 оскільки	 на	 ігровому	 май-
данчику	ще	не	було	установлено	контролю	над	живим	м’ячем,	
суддя	 не	 може	 використати	 процедури	 володіння	 за	 чергою.	
Старший	суддя	провадить	ще	один	спірний	кидок	у	централь-
ному	колі,	у	якому	беруть	участь	А2	і	В2.	Час,	який	пройшов	на	
ігровому	годиннику	після	того,	як	м’яч	було	відбито	без	недо-
держання	правил,	і	до	того,	як	було	зафіксовано	спірний	м’яч/
обопільний	фол,	залишають	без	змін.	

124  Приклад:	 Старший	 суддя	 підкидає	 м’яч,	 щоб	 розпочати	 гру	
спірним	 кидком.	 Одразу	 після	 того,	 як	 м’яч	 без	 недодержан-
ня	правил	відбив	В1,	який	брав	участь	у	спірному	кидку,	м’яч	
виходить	 безпосередньо	 за	 межі	 ігрового	 майданчика.	 Після	
вкидання	команди	А	
(а)	зафіксовано	спірний	м’яч	між	А2	і	В2.	
(b)	зафіксовано	обопільний	фол	між	А2	і	В2.	

	 Інтерпретація:	 В	 обох	 випадках,	 оскільки	 на	 ігровому	 май-
данчику	ще	не	було	установлено	контролю	над	живим	м’ячем,	
суддя	 не	 може	 використати	 процедури	 володіння	 за	 чергою.	
Старший	суддя	провадить	ще	один	спірний	кидок	у	централь-
ному	колі,	у	якому	беруть	участь	А2	і	В2.	Після	спірного	кидка	
команда,	 яка	 не	 установила	 контролю	 над	 живим	 м’ячем	 на	
ігровому	майданчику,	має	право	на	перше	вкидання	внаслідок	
володіння	 за	 чергою	 з	 місця,	 найближчого	 до	 того,	 де	 відбу-
деться	наступна	ситуація	спірного	кидка.	
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125  Приклад:	 Старший	 суддя	 підкидає	 м’яч,	 щоб	 розпочати	 гру	
спірним	кидком.	Одразу	після	того,	як	м’яч	без	недодержання	
правил	відбив	А1,	який	брав	участь	у	спірному	кидку,	м’яч	
(а)	виходить	безпосередньо	за	межі	ігрового	майданчика.	
(b)	захоплює	А1	перед	тим,	як	він	торкнувся	одного	з	гравців,	

які	не	брали	участи	у	спірному	кидку,	або	ігрового	майдан-
чика.	

	 Інтерпретація:	В	обох	випадках	команда	В	має	право	на	вки-
дання	внаслідок	порушення	А1.	Команда	В	матиме	24	секунди	
на	годиннику	кидка,	якщо	вкидання	виконують	у	тиловій	зоні,	
і	 14	 секунд	 на	 годиннику	 кидка,	 якщо	 вкидання	 виконують		
у	передовій	зоні.	Після	вкидання	команда,	яка	не	установила	
контролю	над	живим	м’ячем	на	ігровому	майданчику,	першою	
матиме	 право	 на	 вкидання	 внаслідок	 володіння	 за	 чергою		
з	місця,	найближчого	до	того,	де	відбудеться	наступна	ситуа-
ція	спірного	кидка.	

126  Приклад:	 Старший	 суддя	 підкидає	 м’яч,	 щоб	 розпочати	 гру	
спірним	кидком.	Одразу	після	того,	як	м’яч	без	недодержання	
правил	відбив	А1,	який	брав	участь	у	спірному	кидку,	В1	пока-
рано	технічним	фолом.	

	 Інтерпретація:	 Будь-який	 гравець	 команди	 А	 виконує	 1	
штрафний	кидок	за	відсутности	гравців	на	підбиранні.	Як	тіль-
ки	гравець	команди	А	отримав	м’яч	у	своє	розпорядження	для	
штрафного	кидка,	напрямок	стрілки	володіння	за	чергою	вста-
новлюють	на	користь	команди	В.	Гру	поновлюють	вкиданням	
команди	В	внаслідок	володіння	за	чергою	з	місця,	найближчо-
го	до	того,	де	перебував	м’яч,	коли	стався	технічний	фол.	Якщо	
вкидання	виконують	у	тиловій	зоні	команди	В,	команда	В	має	
24	секунди	на	годиннику	кидка.	Якщо	вкидання	виконують	у	пе-
редовій	зоні	команди	В,	команда	В	має	14	секунд	на	годиннику	
кидка.	

127  Приклад:	 Старший	 суддя	 підкидає	 м’яч,	 щоб	 розпочати	 гру	
спірним	кидком.	Одразу	після	того,	як	м’яч	без	недодержання	
правил	відбив	А1,	який	брав	участь	у	спірному	кидку,	А2	пока-
рано	неспортивним	фолом	проти	В2.	

	 Інтерпретація:	 В2	 виконує	 2	 штрафні	 кидки	 за	 відсутности	
гравців	на	підбиранні.	Як	тільки	В2	отримав	м’яч	у	своє	розпо-
рядження	 для	 штрафного	 кидка,	 напрямок	 стрілки	 володіння	
за	чергою	встановлюють	на	користь	команди	А.	Гру	поновлю-
ють	вкиданням	команди	В	у	її	передовій	зоні	з	лінії	вкидання	(як	
частина	покарання	за	неспортивний	фол).	Команда	В	має	14	
секунд	на	годиннику	кидка.
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1288  Приклад: Команда	В	має	право	на	вкидання	внаслідок	володін-
ня	 за	 чергою.	 Суддя	 та/або	 секретар	 допускаються	 помилки		
й	неправильно	надають	м’яч	для	вкидання	команді	А.	

	 Інтерпретація:	Після	того	як	м’яч	торкнувся	або	його	без	не-
додержання	 правил	 торкнувся	 гравець	 на	 ігровому	 майдан-
чику,	 помилка	 не	 може	 бути	 виправленою.	 Проте,	 команда	 В	
не	втрачає	права	на	наступне	володіння	за	чергою	у	наступній	
ситуації	спірного	кидка,	як	результат	помилки.	

129  Приклад:	 Одночасно	 з	 сигналом	 ігрового	 годинника	 про	
закінчення	 першої	 чверті	 В1	 чинить	 неспортивний	 фол	 проти	
А1.	Судді	визначають,	що	сигнал	ігрового	годинника	пролунав	
до	того,	як	стався	фол	В1.	Команда	А	має	право	на	вкидання	на	
початку	другої	чверті	внаслідок	володіння	за	чергою.	

	 Інтерпретація:	 Неспортивний	 фол	 стався	 у	 перерві	 гри.	
Після	2-хвилинної	перерви	у	грі	А1	виконує	2	штрафні	кидки	за	
відсутности	гравців	на	підбиранні.	Гру	поновлюють	вкиданням	
команди	А	у	передовій	зоні	з	лінії	вкидання.	Команда	А	має	14	
секунд	на	годиннику	кидка.	Команда	А	не	втрачає	свого	права	
на	вкидання	внаслідок	володіння	за	чергою	у	наступній	ситуації	
спірного	 кидка.	 А1	 залишається	 на	 ігровому	 майданчику	 до	
наступної	можливости	заміни.	

1210  Приклад:	 Одразу	 після	 того,	 як	 пролунав	 сигнал	 ігрового		
годинника	про	кінець	третьої	чверті,	B1	чинить	технічний	фол.	
Команда	А	на	початку	четвертої	чверті	має	право	на	вкидання	
внаслідок	володіння	за	чергою.	

	 Інтерпретація:	 Будь-який	 гравець	 команди	 A	 виконує	 1	
штрафний	 кидок	 перед	 початком	 четвертої	 чверті	 за	 відсут-
ности	 гравців	 на	 підбиранні.	 Четверту	 чверть	 розпочинають	
вкиданням	 команди	 А	 з	 продовження	 центральної	 лінії.	
Команда	А	має	24	секунди	на	годиннику	кидка.	

1211 Приклад:	А1	вистрибує	з	м’ячем	у	руках	 і	його	без	недодер-
жання	правил	блокує	В1.	Обоє	гравців	повертаються	на	ігровий	
майданчик	і	обоє	міцно	тримають	одну	чи	обидві	руки	на	м’ячі.	

	 Інтерпретація:	Фіксують	спірний	м’яч.	

1212  Приклад:	А1	і	В1	у	повітрі	міцно	тримають	руки	на	м’ячі.	Після	
повернення	 на	 ігровий	 майданчик	 А1	 приземляється	 однією	
ногою	на	обмежувальну	лінію.	

	 Інтерпретація:	Фіксують	спірний	м’яч.	
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121313  Приклад:	 А1	 вистрибує	 з	 м’ячем	 зі	 своєї	 передової	 зони	 та	
його	 без	 недодержання	 правил	 блокує	 В1.	 Обоє	 гравців	 по-
вертаються	на	ігровий	майданчик	і	обоє	міцно	тримають	одну	
чи	обидві	руки	на	м’ячі.	А1	приземляється	однією	ногою	у	своїй	
тиловій	зоні.	

	 Інтерпретація:	Фіксують	спірний	м’яч.	

1214  Приклад:	 Старший	 суддя	 підкидає	 м’яч,	 щоб	 розпочати	 гру	
спірним	кидком.	Ще	до	того,	як	м’яч	досяг	найвищої	точки,	А1,	
який	бере	участь	у	спірному	кидку,	торкається	м’яча.	

	 Інтерпретація:	A1	учинив	порушення	під	час	спірного	кидка.	
Команда	 В	 має	 право	 на	 вкидання	 у	 передовій	 зоні,	 поблизу	
центральної	лінії.	Команда	В	має	14	секунд	на	годиннику	кидка.	

1215  Приклад:	 Старший	 суддя	 підкидає	 м’яч,	 щоб	 розпочати	 гру	
спірним	кидком.	Ще	до	того,	як	м’яча	торкнулися	без	недодер-
жання	правил,	А2,	який	не	бере	участи	у	спірному	кидку,	вхо-
дить	у	центральне	коло	з	боку	своєї	
(a)	тилової	зони.	
(b)	передової	зони.	

	 Інтерпретація:	В	обох	випадках	A2	учинив	порушення	під	час	
спірного	 кидка.	 Команда	 В	 має	 право	 на	 вкидання	 поблизу	
центральної	лінії,	
(a)	у	своїй	передовій	зоні,	і	14	секунд	показує	годинник	кидка.	
(b)	у	своїй	тиловій	зоні,	і	24	секунди	показує	годинник	кидка.	

1216  Визначення.	Щоразу,	коли	живий	м’яч	застрягає	між	кільцем		
і	щитом	(але	не	між	штрафними	кидками	та	за	винятком	ситуації,	
коли	 після	 останнього	 штрафного	 кидка	 надають	 володіння	
м’ячем	 як	 частину	 покарання	 за	 фол),	 відбувається	 ситуація	
спірного	 кидка,	 за	 якою	 відбувається	 вкидання	 внаслідок	
володіння	 за	 чергою.	 Відповідно	 до	 процедури	 володіння	 за	
чергою	годинник	кидка	скидають	на	14	секунд,	якщо	команда,	
яка	 перебуває	 у	 нападі,	 має	 право	 на	 вкидання,	 або	 на	 24	
секунди,	коли	команда,	яка	перебувала	у	захисті,	має	право	на	
вкидання.

1217  Приклад:	 Під	 час	 кидка	 А1	 з	 гри	 м’яч	 застрягає	 між	 кільцем		
і	щитом.	
(a)	Команда	А	
(b)	Команда	В	
має	право	на	вкидання	внаслідок	володіння	за	чергою.	

	 Інтерпретація:	Після	вкидання	з-за	лицьової	лінії	
(а)	команда	А	має	14	секунд	
(b)		команда	В	має	24	секунди	
на	годиннику	кидка.	
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121818  Приклад:	Коли	м’яч	перебуває	в	повітрі	після	кидка	А1	з	гри,	
лунає	 сигнал	 годинника	 кидка,	 після	 чого	 м’яч	 застрягає	 між	
кільцем	і	щитом.	Команда	А	має	право	на	вкидання	внаслідок	
володіння	за	чергою.	

	 Інтерпретація:	 Це	 ситуація	 спірного	 кидка.	 Після	 вкидання	
з-за	лицьової	лінії	команда	А	має	14	секунд	на	годиннику	кидка.	

1219  Приклад:	 Коли	 A1	 перебуває	 в	 процесі	 двоочкового	 кидка,	
проти	нього	чинить	неспортивний	фол	В2.	Під	час	останнього	
штрафного	кидка	
(a)	м’яч	застрягає	між	кільцем	і	щитом.	
(b)	A1	наступає	на	лінію	штрафних	кидків,	коли	випускає	м’яч.	
(c)	м’яч	не	торкається	кільця.	

	 Інтерпретація:	 У	 всіх	 випадках	 штрафний	 кидок	 вважають	
невдалим.	Гру	поновлюють	вкиданням	команди	А	у	передовій	
зоні	 з	 лінії	 вкидання.	 Команда	 А	 має	 14	 секунд	 на	 годиннику	
кидка.	

1220  Приклад:	Після	вкидання	А1	з	центральної	лінії	на	початку	дру-
гої	чверті	м’яч	застрягає	між	кільцем	і	щитом	у	передовій	зоні	
команди	А.	

	 Інтерпретація:	Це	ситуація	спірного	кидка.	Напрямок	стрілки	
володіння	за	чергою	негайно	змінюють	на	користь	команди	В.	
Гру	поновлюють	вкиданням	команди	В	внаслідок	володіння	за	
чергою	з-за	лицьової	лінії	за	винятком	простору	безпосеред-
ньо	за	щитом.	Команда	В	має	24	секунди	на	годиннику	кидка.	

1221  Приклад:	Стрілка	володіння	за	чергою	вказує	на	користь	ко-
манди	А.	Під	час	перерви	у	грі	після	першої	чверті	В1	чинить	
неспортивний	 фол	 проти	 А1.	 А1	 виконує	 2	 штрафні	 кидки	 за	
відсутности	гравців	на	підбиранні,	після	чого	команда	А	вико-
нує	вкидання	у	передовій	зоні	з	лінії	вкидання,	щоб	розпочати	
другу	 чверть.	 Напрямок	 стрілки	 володіння	 за	 чергою	 на	 ко-
ристь	команди	А	залишається	без	зміни.	Після	вкидання	м’яч	
застрягає	між	кільцем	і	щитом	у	передовій	зоні	команди	А.	

	 Інтерпретація:	 Це	 ситуація	 спірного	 кидка.	 Гру	 поновлюють	
вкиданням	команди	А	внаслідок	володіння	за	чергою	з-за	ли-
цьової	лінії	в	передовій	зоні	за	винятком	простору	безпосеред-
ньо	за	щитом.	Команда	В	має	24	секунди	на	годиннику	кидка.	
Напрямок	стрілки	володіння	за	чергою	негайно	змінюють	після	
того	як	закінчилося	вкидання	команди	А.	

1222  Визначення.	 Спірний	 м’яч	 відбувається,	 коли	 1	 чи	 більше	
гравців	 команд-суперників	 тримають	 м’яч	 однією	 чи	 обома	
руками	 так	 міцно,	 що	 жоден	 гравець	 не	 може	 установити	
контролю	над	м’ячем	без	надмірно	грубих	дій.	
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12233  Приклад:	A1	з	м’ячем	у	руках	робить	безперервний	рух	у	на-
прямку	кошика	з	метою	закинути	м’яч.	У	цей	момент	В1	міцно	
кладе	руки	на	м’яч,	і	тепер	А1	робить	більше	кроків,	ніж	дозво-
ляє	правило	про	зайві	кроки	з	м’ячем.	

 Інтерпретація: Фіксують	спірний	м’яч.	

1224  Визначення.	Порушення,	що	його	чинить	команда,	коли	вико-
нує	своє	вкидання	внаслідок	володіння	за	чергою,	позбавляє	
цю	команду	права	на	вкидання	внаслідок	володіння	за	чергою.	

1225  Приклад:	 Коли	 на	 ігровому	 годиннику	 залишається	 4:17		
у	третій	чверті	під	час	вкидання	внаслідок	володіння	за	чергою	
(a)	A1,	який	виконує	вкидання,	наступає	на	ігровий	майданчик,	

коли	тримає	м'яч	у	своїй	руці	(-ах).
(b)	A2	переносить	руку	(-и)	через	обмежувальну	лінію	до	того,	

як	м'яч	укинуто	через	обмежувальну	лінію.	
(c)	 A1,	 який	 виконує	 вкидання,	 витрачає	 більше	 5	 секунд	 для	

того,	щоб	випустити	м'яч	із	рук.	

	 Інтерпретація:	У	всіх	випадках	А1	або	А2	чинять	порушення.	
Гру	 поновлюють	 вкиданням	 команди	 В	 з	 місця	 первинного	
вкидання.	 Напрямок	 стрілки	 володіння	 за	 чергою	 негайно	
змінюють.
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СТ. 13  ЯК ГРАЮТЬ М’ЯЧЕМ 

13-113-1  Визначення.	 Під	 час	 гри	 м’ячем	 грають	 тільки	 рукою	 (-ами).	
Якщо	 гравець	 утримує	 м’яч	 між	 стегнами	 з	 метою	 імітувати		
передачу,	це	порушення.	

13-213-2  Приклад:	А1	закінчив	ведення.	Перед	тим	як	виконати	переда-
чу,	А1	поміщає	м’яч	між	стегнами	та	імітує	передачу.	

	 Інтерпретація: Це	порушення,	оскільки	А1	навмисно	торкнув-
ся	м’яча	ногою.	

13-313-3  Визначення.	Збільшувати	зріст	або	здатність	гравця	стрибати	
не	 дозволено.	 Якщо	 гравець	 піднімає	 вгору	 партнера	 по	 ко-
манді,	щоб	той	зіграв	м’ячем,	це	порушення.	

13-413-4  Приклад: А1	 обхоплює	 свого	 партнера	 А2	 та	 піднімає	 його	
вгору	під	кошиком	суперників.	А3	передає	м’яч	А2,	який	кид-
ком	згори	закидає	м’яч	у	кошик.	

	 Інтерпретація:	Команда	А	чинить	порушення.	Кидок	А2	з	гри	
не	 зараховують.	 Гру	 поновлюють	 вкиданням	 команди	 В	 з-за	
бічної	лінії	з	продовження	лінії	штрафних	кидків	у	її	тиловій	зоні.	
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СТ. 14  КОНТРОЛЬ НАД М’ЯЧЕМ 

141  Визначення.	Командний	контроль	починається,	коли	гравець	
цієї	команди	контролює	живий	м’яч,	тобто	він	тримає	або	веде	
його,	або	він	має	живий	м’яч	у	своєму	розпорядженні	для	вки-
дання	або	виконання	штрафного	кидка.	

142  Приклад:	На	думку	суддів,	без	огляду	на	те,	зупинений	ігровий	
годинник	 чи	 ні,	 гравець	 навмисно	 зволікає	 з	 тим,	 щоб	 узяти	
м’яч	у	руки.	

	 Інтерпретація:	 М’яч	 стає	 живим,	 коли	 суддя	 кладе	 м’яч	 на	
підлогу	поруч	із	місцем	вкидання	чи	поруч	із	лінією	штрафних	
кидків.	

1433  Приклад:	Команда	А	контролює	м’яч	протягом	15	секунд.	A1	
передає	м’яч	А2,	але	м’яч	у	повітрі	йде	за	межі	 ігрового	май-
данчика.	B1	намагається	впіймати	м’яч	і	вистрибує	з	ігрового	
майданчика	 через	 обмежувальну	 лінію.	 B1	 усе	 ще	 перебуває		
в	повітрі,	коли	він	
(a)	відбиває	м’яч	однією	рукою	чи	обома	руками	
(b)	 захоплює	 м’яч	 двома	 руками	 або	 затримує	 м’яч	 однією	

рукою	
і	м’яч	повертається	на	 ігровий	майданчик,	де	його	підхоплює	
А2.	

	 Інтерпретація: 
(a)	Команда	А	й	далі	контролює	м’яч.	Команда	А	має	час,	що	

залишився	на	годиннику	кидка.	
(b)	 Команда	 В	 установила	 командний	 контроль	 над	 м’ячем.	

Команда	 А	 знову	 встановила	 командний	 контроль	 над		
м’ячем.	Команда	А	має	нові	24	секунди	на	годиннику	кидка.
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СТ. 15  ГРАВЕЦЬ У ПРОЦЕСІ КИДКА 

151  Визначення.	Процес	кидка	при	кидку	починається,	коли	гра-
вець,	 на	 думку	 судді,	 розпочинає	 рух	 м’ячем,	 спрямований	
угору,	у	напрямку	кошика	суперників.

152  Приклад:	А1	під	час	ведення	до	кошика	зупиняється	без	недо-
держання	 правил,	 обидві	 його	 ноги	 перебувають	 на	 ігровому	
майданчику,	а	рух	м’ячем,	спрямований	угору,	не	розпочався.	
У	цей	час	В1	чинить	фол	проти	А1.	

	 Інтерпретація: Фол	В1	стався	не	проти	гравця	у	процесі	кид-
ка,	оскільки	А1	ще	не	розпочав	рух	м’ячем,	спрямований	угору,	
у	напрямку	кошика.

1533  Визначення.	Процес	кидка	у	безперервному	русі	починаєть-
ся,	 коли	 м’яч	 перебуває	 у	 руці	 (-ках)	 гравця	 після	 закінчення	
ведення	або	після	того,	як	гравець	ловить	м’яч,	перебуваючи		
у	 повітрі,	 і	 гравець,	 на	 думку	 судді,	 починає	 рух	 для	 кидка,		
перед	тим	як	випустити	м’яч	із	рук	у	спробі	кидка	з	гри.

154  Приклад:	 А1	 під	 час	 ведення	 до	 кошика	 закінчує	 ведення		
з	м’ячем	у	руках	і	починає	рух	для	кидка.	У	цей	час	В1	чинить	
фол	проти	А1.	М’яч	не	входить	у	кошик.	

	 Інтерпретація:	Фол	В1	стався	проти	гравця	у	процесі	кидка.	
А1	 виконує	 2	 штрафні	 кидки.	 Гру	 поновлюють	 як	 після	 будь-	
якого	останнього	штрафного	кидка.

155  Приклад:	А1	вистрибує	в	повітря	та	м’яч	залишає	його	руки	під	
час	триочкового	кидка	з	гри.	В1	чинить	фол	проти	А1	до	того,	
як	обидві	ноги	А1	повернулися	на	ігровий	майданчик.	М’яч	не	
входить	у	кошик.	

	 Інтерпретація:	А1	залишається	у	процесі	кидка	до	того,	поки	
обидві	його	ноги	не	повернуться	на	ігровий	майданчик.	А1	ви-
конує	 3	 штрафні	 кидки.	 Гру	 поновлюють	 як	 після	 будь-якого	
останнього	штрафного	кидка.	

156  Визначення.	 Коли	 гравець	 перебуває	 у	 процесі	 кидка	 та		
після	того,	як	проти	нього	вчинено	фол,	він	виконує	передачу,	
він	більше	не	є	таким,	що	перебуває	у	процесі	кидка.	

157  Приклад:	В1	чинить	фол	проти	А1,	коли	той	перебуває	у	про-
цесі	кидка.	Після	фолу	A1	передає	м’яч	А2.	

	 Інтерпретація:	 Коли	 A1	 передав	 м’яч	 А2,	 процес	 кидка	
закінчився.	 Гру	 поновлюють	 вкиданням	 команди	 А	 з	 місця,	
найближчого	до	того,	де	стався	фол.	
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1588  Визначення.	 Якщо	 на	 гравцеві	 чинять	 фол	 у	 процесі	 кидка,	
після	чого	він	закидає	м’яч	під	час	того,	як	чинить	порушення	
правила	про	зайві	кроки,	кидок	з	гри	не	зараховують	і	призна-
чають	2	або	3	штрафні	кидки.	

159  Приклад:	 А1	 з	 м’ячем	 у	 руках	 веде	 м’яч	 до	 кошика,	 щоб	 ви-
конати	двоочковий	кидок	з	гри.	В1	чинить	фол	проти	А1,	після	
чого	А1	чинить	порушення	правила	про	зайві	кроки.	М’яч	вхо-
дить	у	кошик.	

	 Інтерпретація:	Кидок	А1	з	гри	не	зараховують.	А1	має	право	
на	2	штрафні	кидки.	
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СТ. 16  ЗАКИНУТИЙ М’ЯЧ: КОЛИ ВІН ЗАКИНУТИЙ І ЙОГО ЦІНА 

161  Визначення.	 Ціну	 м’яча,	 закинутого	 з	 гри,	 визначають	 за	
місцем	 на	 ігровому	 майданчику,	 звідки	 м’яч	 було	 випущено.	
За	 м’яч,	 випущений	 із	 зони	 двоочкових	 кидків,	 зараховують		
2	очка,	за	м’яч,	випущений	із	зони	триочкових	кидків,	зарахо-
вують	 3	 очка.	 М’яч	 зараховують	 команді,	 що	 атакує	 кошик	
суперників,	у	який	увійшов	м’яч.	

162  Приклад: A1	випустив	м’яч	під	час	кидка	 із	зони	триочкових	
кидків.	 М’яча	 у	 його	 висхідному	 польоті	 без	 недодержання	
правил	 торкнувся	 будь-який	 гравець,	 який	 перебуває	 всере-
дині	зони	двоочкових	кидків	команди	А.	М’яч	входить	у	кошик.	

	 Інтерпретація: А1	зараховують	3	очка,	тому	що	A1	під	час	кид-
ка	випустив	м’яч	із	зони	триочкових	кидків.	

1633  Приклад:	 A1	 випустив	 м’яч	 під	 час	 кидка	 із	 зони	 двоочкових	
кидків.	 М’яча	 у	 його	 висхідному	 польоті	 без	 недодержання	
правил	торкнувся	B1,	який	вистрибнув	із	зони	триочкових	кид-
ків	команди	A.	М’яч	входить	у	кошик.	

	 Інтерпретація:	А1	зараховують	2	очка,	тому	що	A1	під	час	кид-
ка	випустив	м’яч	із	зони	двоочкових	кидків.	

164  Визначення.	 Якщо	 м’яч	 входить	 у	 кошик	 суперників,	 ціну	
м’яча,	закинутого	з	гри,	визначають	залежно	від	місця,	звідки	
м’яч	було	випущено.	М’яч	може	увійти	у	кошик	безпосередньо,	
або	непрямо,	коли	під	час	передачі	його	торкнувся	будь-який	
гравець,	або	м’яч	торкнувся	ігрового	майданчика,	перед	тим,	
як	увійшов	у	кошик.	

165  Приклад:	А1	виконує	передачу	із	зони	триочкових	кидків	і	м’яч	
безпосередньо	входить	у	кошик.	

	 Інтерпретація:	 А1	 зараховують	 3	 очка,	 оскільки	 А1	 випустив	
м’яч	із	зони	триочкових	кидків.	

166  Приклад:	 А1	 виконує	 передачу	 із	 зони	 триочкових	 кидків.	
М’яча	 торкається	 будь-який	 гравець	 або	 м’яч	 торкається	
ігрового	майданчика	
(а)	у	зоні	двоочкових	кидків	команди	А,	або	
(b)	у	зоні	триочкових	кидків	команди	А,	
перед	тим	як	увійти	у	кошик.	

	 Інтерпретація: В	обох	випадках	команді	А	зараховують	3	очка.	

167  Приклад:	 А1	 виконує	 триочковий	 кидок	 з	 гри.	 Після	 того	 як	
м’яч	 залишив	 руки	 А1,	 він	 торкається	 ігрового	 майданчика		
у	зоні	двоочкових	кидків	команди	А.	М’яч	входить	у	кошик.	
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	 Інтерпретація:	 А1	 зараховують	 3	 очка,	 оскільки	 А1	 випустив	
м’яч	із	зони	триочкових	кидків.	Гру	поновлюють	як	після	будь-	
якого	влучного	кидка.	

1688  Приклад:	 В1	 чинить	 фол	 проти	 А1	 під	 час	 його	 триочкового	
кидка	 з	 гри.	 М’яч	 торкається	 ігрового	 майданчика	 та	 після	
цього	входить	у	кошик.

	 Інтерпретація:	 Кидок	 А1	 з	 гри	 не	 зараховують.	 Кидок	 з	 гри	
закінчується,	коли	м’яч	торкається	ігрового	майданчика.	Після	
того	як	суддя	дав	свисток	та	оскільки	м’яч	більше	не	перебуває	
у	польоті	під	час	кидка	з	гри,	м’яч	у	цей	момент	стає	мертвим.	
А1	виконує	3	штрафні	кидки.	

169  Приклад: А1	 виконує	 триочковий	 кидок	 з	 гри.	 Після	 того	 як	
м’яч	залишив	руки	А1,	лунає	сигнал	ігрового	годинника	кидка	
про	 кінець	 чверті.	 М’яч	 торкається	 ігрового	 майданчика	 та	
після	цього	входить	у	кошик.	Оскільки	м’яч	більше	не	перебуває		
у	 польоті	 під	 час	 кидка	 з	 гри,	 він	 стає	 мертвим,	 коли	 лунає	
сигнал	ігрового	годинника	кидка	про	кінець	чверті.	

	 Інтерпретація:	 Кидок	 А1	 з	 гри	 не	 зараховують.	 Кидок	 з	 гри	
закінчується,	коли	м’яч	торкається	ігрового	майданчика.	

1610  Визначення.	У	ситуації	вкидання	чи	на	підбиранні	після	остан-
нього	штрафного	кидка	завжди	проходить	певний	період	часу	
з	 моменту,	 коли	 гравець	 на	 ігровому	 майданчику	 торкається	
м’яча,	 до	 моменту,	 коли	 м’яч	 залишає	 руки	 цього	 гравця	 під	
час	 кидка.	 Дуже	 важливо	 взяти	 це	 до	 уваги	 наприкінці	 чверті	
або	 овертайму.	 Має	 бути	 визначена	 найменша	 кількість	
часу,	 що	 залишається	 для	 такого	 кидка,	 перед	 кінцем	 часу.	
Якщо	 годинник	 кидка	 або	 ігровий	 годинник	 показує	 0:00,3	
(три	 десятих	 секунди),	 суддя	 (-і)	 зобов’язаний	 визначити,	
чи	 випустив	 гравець	 м’яч	 із	 рук	 до	 того,	 як	 пролунав	 сигнал	
годинника	 кидка	 про	 кінець	 періоду	 24	 секунд	 або	 сигнал	
ігрового	 годинника	 про	 кінець	 чверті	 або	 овертайму.	 Якщо	
годинник	кидка	або	ігровий	годинник	показує	0:00,2	або	0:00,1	
секунди,	єдиний	спосіб	для	гравця,	який	перебуває	в	повітрі,	
здійснити	 кидок	 з	 гри,	 який	 буде	 зарахований	 —	 торкнутися	
або	 одним	 рухом	 спрямувати	 м’яч	 ізгори	 у	 кошик,	 за	 умови,	
що	рука	(-и)	гравця	більше	не	торкаються	м’яча,	коли	ігровий	
годинник	або	годинник	кидка	показує	0,0.	

1611  Приклад: Команда	А	має	право	на	вкидання	та	
(а)	0,3	
(b)	0,2	або	0,1	
секунди	демонструє	годинник	кидка	або	ігровий	годинник.	
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	 Інтерпретація: 
(а)	Якщо	під	час	кидка	з	гри	лунає	сигнал	годинника	кидка	про	

кінець	часу	кидка	або	сигнал	ігрового	годинника	про	кінець	
чверті	або	овертайму,	судді	відповідальні	за	те,	щоб	визна-
чити,	чи	випустив	гравець	м’яч	із	рук	до	того,	як	пролунав	
сигнал	 годинника	 кидка	 про	 кінець	 часу	 кидка	 або	 сигнал	
ігрового	годинника	про	кінець	чверті	або	овертайму.	

(b)	Кидок	з	гри	може	буде	зарахований,	якщо	тільки	до	м’яча,	
який	перебував	у	повітрі	після	передачі	з	вкидання,	гравець	
доторкнувся	або	одним	рухом	спрямував	м’яч	ізгори	у	ко-
шик.	

1612  Приклад:	 Наприкінці	 чверті	 А1	 одним	 рухом	 спрямовує	 м’яч	
ізгори	у	кошик.	Рука	(-и)	гравця	все	ще	торкається	м’яча,	коли	
лунає	сигнал	ігрового	годинника	про	кінець	чверті.	

	 Інтерпретація:	Кидок	А1	з	гри	не	зараховують.	Рука	(-и)	грав-
ця	 все	 ще	 торкалася	 м’яча,	 коли	 пролунав	 сигнал	 ігрового		
годинника	про	кінець	чверті.

161313  Визначення.	 М’яч	 закинутий,	 коли	 живий	 м’яч	 входить	 у	 ко-
шик	згори	й	залишається	в	ньому	або	повністю	проходить	крізь	
нього.	Коли	
(a)	команда,	яка	захищається,	у	будь-який	час	під	час	гри	про-

сить	надати	тайм-аут	після	того,	як	буде	закинуто	м’яч,	або	
(b)	 ігровий	 годинник	 показує	 2:00	 хвилини	 чи	 менше	 в	 чет-

вертій	чверті	або	овертаймі,	
	 ігровий	годинник	зупиняють,	коли	м'яч	повністю	пройшов	крізь	

кошик,	як	показано	на	рис.	2.	

Рисунок 2 М’яч закинуто	

1614  Приклад:	На	початку	чверті	команда	А	захищає	свій	власний	
кошик,	коли	В1	помилково	веде	м’яч	до	власного	кошика	й	за-
кидає	м’яч	з	гри.	

	 Інтерпретація:	Капітанові	команди	А	на	ігровому	майданчику	
зараховують	2	очка.	

Зупинити	ігровий	годинник
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1615  Приклад:	A1	виконує	кидок	з	гри.	Коли	м’яч	перебуває	всере-
дині	кошика,	але	ще	не	пройшов	кошик	повністю,	B1	торкається	
м’яча.	

	 Інтерпретація:	В1	учинив	порушення	правила	про	перешкоду	
м’ячу.	А1	зараховують	2	або	3	очка.	
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СТ. 17  ВКИДАННЯ 

171  Визначення.	 Перед	 тим	 як	 гравець,	 який	 виконує	 вкидання,	
випустить	м’яч	із	рук,	існує	можливість	того,	що	рух	вкидання	
змусить	руку	(-и)	цього	гравця	з	м’ячем	перетнути	вертикаль-
ну	площину	обмежувальної	лінії,	що	розділяє	простори	всере-
дині	й	за	межами	обмежувальних	ліній.	У	цій	ситуації	захисник	
зберігає	 відповідальність	 за	 те,	 щоб	 не	 створити	 перешкоди	
вкиданню	через	контакт	з	м’ячем,	поки	він	ще	перебуває	в	ру-
ках	гравця,	який	виконує	вкидання.	

172  Приклад:	 Коли	 на	 ігровому	 годиннику	 залишається	 4:37		
у	 третій	 чверті,	 команда	 А	 виконує	 вкидання.	 Коли	 гравець	
тримає	м’яч,	
(а)	 А1,	 який	 виконує	 вкидання,	 переносить	 руку	 (-и)	 через	

обмежувальну	 лінію	 таким	 чином,	 що	 м’яч	 перебуває	 над	
простором	 всередині	 обмежувальних	 ліній.	 В1	 захоплює	
м’яч,	який	перебуває	в	руці	(-ах)	А1,	або	вибиває	м’яч	із	рук	
(-и)	А1,	не	спричиняючи	ніякого	фізичного	контакту	з	А1.	

(b)	 В1	 переносить	 руку	 (-и)	 через	 обмежувальну	 лінію	 в	 на-
прямку	 А1,	 щоб	 зупинити	 його	 передачу	 А2	 на	 ігровому	
майданчику.	

	 Інтерпретація:	 В	 обох	 випадках	 В1	 учинив	 перешкоду	
вкиданню,	 і	 таким	 чином	 затримав	 поновлення	 гри.	 Суддя	
фіксує	 порушення.	 Крім	 того,	 В1	 має	 отримати	 попе-
редження,	 і	 про	 нього	 повідомляють	 головного	 тренера	
команди	 В.	 Попередження	 стосується	 всіх	 гравців	 команди	
В	та	діє	протягом	усього	часу	гри,	що	залишається.	Будь-яке	
повторення	 таких	 дій	 будь-яким	 гравцем	 команди	 В	 може	
призвести	до	технічного	фолу.	

1733  Визначення.	 Коли	 ігровий	 годинник	 показує	 2:00	 хвилини	
чи	менше	у	четвертій	чверті	та	в	кожному	овертаймі,	гравець	
команди,	 яка	 захищається,	 не	 може	 переносити	 будь-яку	
частину	свого	тіла	через	обмежувальну	лінію,	щоб	перешкодити	
вкиданню.	

174  Приклад: Коли	на	ігровому	годиннику	залишається	54	секун-
ди	у	четвертій	чверті,	команда	А	має	право	на	вкидання.	Перед	
тим	як	передати	м’яч	А1,	який	виконує	вкидання,	суддя	робить	
попередження,	 демонструючи	 жест	 ‘Перетин	 обмежувальної	
лінії	 з	 порушенням	 правил	 під	 час	 вкидання’.	 Після	 цього	 В1	
переносить	руки	через	обмежувальну	лінію	в	напрямку	А1	до	
того,	як	м’яч	укинуто	через	обмежувальну	лінію.	

	 Інтерпретація:	В1	карають	технічним	фолом.	

175  Приклад:	 Коли	 ігровий	 годинник	 показує	 51	 секунду	 у	 чет-
вертій	 чверті,	 команда	 А	 має	 право	 на	 вкидання.	 Перед	 тим	
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як	передати	м’яч	А1,	який	виконує	вкидання,	суддя	не	проде-
монстрував	 жесту	 ‘Перетин	 обмежувальної	 лінії	 з	 недодер-
жанням	правил	під	час	вкидання’.	В1	після	цього	переносить	
своє	тіло	через	обмежувальну	лінію	у	напрямку	А1	до	того,	як	
м’яч	укинуто	через	обмежувальну	лінію.	

	 Інтерпретація:	 Оскільки	 суддя	 не	 продемонстрував	 попе-
редження	перед	тим	як	передати	м’яч	А1,	суддя	повинен	дати	
свисток	і	дати	попередження	В1.	Про	попередження	повідом-
ляють	також	головного	тренера	команди	В,	 і	воно	стосується	
будь-якого	члена	команди	В	стосовно	таких	дій	на	весь	час	гри,	
що	залишається.	Вкидання	повторюють.	

176  Визначення. Під	час	вкидання	гравець,	який	виконує	вкидан-
ня,	 має	 передати	 м’яч	 пасом	 (не	 з	 рук	 у	 руки)	 партнерові	 на	
ігровий	майданчик.	

177  Приклад:	 А1,	 який	 виконує	 вкидання,	 передає	 м’яч	 із	 рук		
у	руки	А2,	який	перебуває	на	ігровому	майданчику.	

	 Інтерпретація:	 А1	 чинить	 порушення	 при	 вкиданні.	 М’яч	
має	 залишити	 руку	 (-и)	 А1	 під	 час	 вкидання.	 М’яч	 передають	
команді	В	для	вкидання	з	місця	первинного	вкидання.	

1788  Визначення.	Під	час	вкидання	інший	гравець	(-ці)	не	повинен	
розташовувати	 будь-яку	 частину	 тіла	 над	 обмежувальною	
лінією	 доти,	 поки	 м’яч	 не	 буде	 вкинуто	 через	 обмежувальну	
лінію.	

179  Приклад:	А1,	який	виконує	вкидання,	отримав	м’яч	від	судді,	
та	він	
(а)	поклав	м’яч	на	підлогу,	після	чого	його	взяв	А2.	
(b)	передав	м’яч	із	рук	у	руки	А2	у	просторі	за	обмежувальною	

лінією.	

	 Інтерпретація:	 В	 обох	 випадках	 А2	 чинить	 порушення,	 оскі-
льки	 він	 перемістив	 своє	 тіло	 через	 обмежувальну	 лінію	 до	
того,	як	А1	вкинув	м’яч	через	обмежувальну	лінію.	

1710  Приклад:	Після	влучного	кидка	з	гри	команди	А	або	влучного	
останнього	штрафного	кидка	команді	В	надано	тайм-аут.	Після	
тайм-ауту	В1	отримав	м’яч	від	судді	для	вкидання	з-за	лицьо-
вої	лінії.	Після	цього	В1	
(а)	поклав	м’яч	на	підлогу,	після	чого	його	взяв	В2,	який	також	

перебуває	за	обмежувальною	лінією.	
(b)	 передав	 м’яч	 із	 рук	 у	 руки	 В2,	 який	 також	 перебував	 за	

обмежувальною	лінією.	

 Інтерпретація: В	 обох	 випадках	 порушення	 правил	 В2	
не	 відбувається.	 Після	 влучного	 кидка	 з	 гри	 або	 влучного	
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останнього	 штрафного	 кидка	 єдине	 обмеження	 для	 команди	
В	 полягає	 в	 тому,	 що	 її	 гравці	 мають	 укинути	 м’яч	 на	 ігровий	
майданчик	протягом	не	більше	5	секунд.	

1711  Визначення.	 Якщо	 команді,	 яка	 має	 право	 на	 володіння	
м’ячем	 у	 своїй	 тиловій	 зоні,	 надано	 тайм-аут,	 коли	 ігровий	
годинник	показує	2:00	хвилини	чи	менше	у	четвертій	чверті	та	
в	 кожному	 овертаймі,	 головний	 тренер,	 після	 тайм-ауту,	 має	
право	вирішувати,	чи	буде	вкидання	виконане	з	лінії	вкидання	
в	передовій	зоні	команди,	або	в	тиловій	зоні	команди.	

	 Після	 того	 як	 головний	 тренер	 визначив	 своє	 рішення,	 воно		
є	остаточним	і	не	може	бути	змінене.	Подальші	прохання	обох	
команд	 змінити	 місце	 вкидання	 після	 додаткових	 тайм-аутів		
у	той	самий	період	зупинки	ігрового	годинника	не	будуть	мати	
наслідком	зміну	первинного	рішення.	

	 Після	тайм-ауту,	наданого	слідом	за	неспортивним	або	фолом	
з	дискваліфікацією	чи	бійкою,	гру	поновлюють	вкиданням	у	пе-
редовій	зоні	з	лінії	вкидання.	

1712  Приклад:	Коли	у	четвертій	чверті	ігровий	годинник	показує	35	
секунд,	А1	вів	м’яч	у	тиловій	зоні,	а	гравець	команди	В	вибив	
м’яч	за	межі	ігрового	майданчика	на	продовженні	лінії	штраф-
них	кидків.	Команді	А	надано	тайм-аут.	

	 Інтерпретація:	Одразу	після	тайм-ауту	старший	суддя	запи-
тує	 головного	 тренера	 команди	 А	 про	 його	 рішення,	 де	 буде	
виконано	 вкидання.	 Головний	 тренер	 команди	 А	 голосно	
промовляє	 англійською	 ‘frontcourt’	 або	 ‘backcourt’	 (укр.	 —	
‘передова’	або	‘тилова’	— Прим. технічної комісії ФБУ)	та	
одночасно	вказує	рукою	на	місце	(передова	або	тилова	зона),	де	
буде	виконано	вкидання.	Рішення	головного	тренера	команди	А		
є	остаточним	і	не	може	бути	змінене.	Старший	суддя	інформує	
головного	тренера	команди	В	про	рішення	головного	тренера	
команди	А.	

	 Гру	 поновлюють	 вкиданням	 команди	 А	 тільки	 тоді,	 коли	
розташування	 гравців	 обох	 команд	 виразно	 вказує,	 що	 вони		
розуміють,	звідки	буде	поновлено	гру.	

171313  Приклад:	 Коли	 у	 четвертій	 чверті	 на	 ігровому	 годиннику	
зали	шилося	 44	 секунди,	 а	 на	 годиннику	 кидка	 залишилося	
17	секунд,	А1	вів	м’яч	у	тиловій	зоні,	коли	гравець	команди	В	
вибив	 м’яч	 за	 межі	 ігрового	 майданчика	 на	 продовженні	 лінії	
штрафних	кидків.	Після	цього	надано	тайм-аут	
(а)	 команді	В.	
(b)	 команді	А.	
(c)	 спочатку	 команді	 В	 й	 одразу	 після	 цього	 команді	 А	 (або	

навпаки).	
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	 Інтерпретація:	
(а)		 Гру	 поновлюють	 вкиданням	 команди	 А	 в	 тиловій	 зоні		

з	 продовження	 лінії	 штрафних	 кидків.	 Команда	 А	 має		
17	секунд	на	годиннику	кидка.	

(b)	і	(c)	Якщо	головний	тренер	команди	А	вирішує,	що	вкидання	
буде	виконано	в	передовій	зоні,	 гру	поновлюють	вки-
данням	команди	А	у	передовій	зоні	з	лінії	вкидання,	і	14	
секунд	залишається	на	годиннику	кидка.	

	 Якщо	головний	тренер	команди	А	вирішує,	що	вкидання	
буде	виконано	в	тиловій	зоні,	у	команди	А	залишається	
17	секунд	на	годиннику	кидка.	

1714  Приклад: Коли	 у	 четвертій	 чверті	 на	 ігровому	 годиннику	 за-
лишається	57	секунд,	А1	виконує	2	штрафні	кидки.	Виконуючи	
другий	штрафний	кидок,	А1	наступає	на	лінію	штрафних	кид-
ків,	і	зафіксовано	порушення.	Команді	В	надають	тайм-аут.	

	 Інтерпретація:	Після	тайм-ауту,	якщо	головний	тренер	коман-
ди	В	вирішує	поновити	гру	вкиданням	
(а)	 з	 лінії	 вкидання	 у	 передовій	 зоні,	 команда	 В	 матиме	 14		

секунд	на	годиннику	кидка.	
(b)	 у	тиловій	зоні,	команда	В	матиме	24	секунди	на	годиннику	

кидка.	

1715  Приклад:	Коли	в	четвертій	чверті	на	ігровому	годиннику	зали-
шилося	26	секунд,	А1	вів	м’яч	6	секунд	у	тиловій	зоні,	коли	
(а)	 В1	вибив	м’яч	за	межі	ігрового	майданчика.	
(b)	 В1	учинив	третій	фол	команди	В	у	чверті.	
Команді	А	надано	тайм-аут	

	 Інтерпретація:	Після	тайм-ауту:	
	 В	 обох	 випадках,	 якщо	 головний	 тренер	 команди	 А	 вирішує,	

що	вкидання	буде	виконано	у	передовій	зоні	з	лінії	вкидання,	
команда	А	матиме	14	секунд	на	годиннику	кидка.	

	 Якщо	головний	тренер	команди	А	вирішує,	що	вкидання	буде	
виконано	в	тиловій	зоні,	команда	А	матиме	
(а)	 18	секунд	
(b)	 24	секунди	
на	годиннику	кидка.	

1716  Приклад: Коли	 в	 четвертій	 чверті	 на	 ігровому	 годиннику	
залишилося	1:24,	А1	вів	м’яч	у	передовій	зоні,	коли	В1	вибив	м’яч		
у	 тилову	 зону	 команди	 А,	 де	 будь-який	 гравець	 команди	 А	
знову	починає	вести	м’яч.	У	цей	момент	В2	вибив	м’яч	за	межі	
ігрового	майданчика	у	тиловій	зоні	команди	А	та	
(а)	 6	секунд	
(b)	 17	секунд	
залишається	на	годиннику	кидка.	Команді	А	надано	тайм-аут.	
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	 Інтерпретація:	Після	тайм-ауту:	
	 Якщо	головний	тренер	команди	А	вирішує,	що	вкидання	буде	

виконано	у	передовій	зоні	з	лінії	вкидання,	команда	А	матиме	
(а)	 6	секунд	
(b)	 14	секунд	
на	годиннику	кидка.	

	 Якщо	головний	тренер	команди	А	вирішує,	що	вкидання	буде	
виконано	в	тиловій	зоні,	команда	А	матиме	
(а)	 6	секунд	
(b)	 17	секунд	
на	годиннику	кидка.	

1717  Приклад: Коли	в	четвертій	чверті	на	ігровому	годиннику	зали-
шилося	48	секунд,	А1	вів	м’яч	у	передовій	зоні,	коли	В1	вибив	
м’яч	у	тилову	зону	команди	А,	де	А2	знову	починає	вести	м’яч.	
У	 цей	 момент	 В2	 чинить	 фол	 проти	 А2.	 Це	 третій	 команди	 В		
у	цій	чверті,	та	
(а)	 6	секунд	
(b)	 17	секунд	
залишається	на	годиннику	кидка.	Команді	А	надано	тайм-аут.	

	 Інтерпретація:	Після	тайм-ауту:	

	 В	 обох	 випадках,	 якщо	 головний	 тренер	 команди	 А	 вирішує,	
що	вкидання	буде	виконано	у	передовій	зоні	з	лінії	вкидання,	
команда	А	матиме	14	секунд	на	годиннику	кидка.	

	 В	обох	випадках,	якщо	головний	тренер	команди	А	вирішує,	що	
вкидання	буде	виконано	в	тиловій	зоні,	команда	А	матиме	24	
секунди	на	годиннику	кидка.	

171818  Приклад:	Коли	в	четвертій	чверті	на	ігровому	годиннику	зали-
шилося	1:32,	команда	А	вже	контролювала	м’яч	у	тиловій	зоні	
протягом	5	секунд,	коли	А1	і	В1	дискваліфіковано	за	бійку	один	
з	одним.	Перед	тим,	як	виконувати	вкидання,	команді	А	надано	
тайм-аут.	

	 Інтерпретація: Рівні	 покарання	 за	 фол	 з	 дискваліфікацією	
скасовують.	 Гру	 поновлюють	 вкиданням	 команди	 А	 у	 тиловій	
зоні	команди	А.	Проте,	після	тайм-ауту,	якщо	головний	тренер	
команди	 А	 вирішує,	 що	 вкидання	 буде	 виконано	 у	 передовій	
зоні	з	лінії	вкидання,	команда	А	матиме	14	секунд	на	годиннику	
кидка.	Якщо	головний	тренер	команди	А	вирішує,	що	вкидання	
буде	виконано	в	тиловій	зоні,	команда	А	матиме	19	секунд	на	
годиннику	кидка.	

1719  Приклад: Коли	 в	 четвертій	 чверті	 на	 ігровому	 годиннику	
залишилося	1:29,	а	на	годиннику	кидка	залишилося	19	секунд,	
команда	А	вже	контролювала	м’яч	у	передовій	зоні	протягом	
5	 секунд,	 коли	 А6	 і	 В6	 дискваліфіковано	 за	 вихід	 на	 ігровий	
майданчик	під	час	бійки.	Команді	А	надано	тайм-аут.	
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	 Інтерпретація:	Рівні	покарання	за	фол	з	дискваліфікацією	ска-
совують.	Після	тайм-ауту	гру	поновлюють	вкиданням	команди	
А	у	її	передовій	зоні	з	лінії	вкидання,	і	19	секунд	залишається	на	
годиннику	кидка.	

1720  Приклад:	Коли	в	четвертій	чверті	на	ігровому	годиннику	зали-
шилося	1:18,	команда	А	має	право	на	вкидання	у	тиловій	зоні.	
У	цей	час	команді	А	надано	тайм-аут.	Після	тайм-ауту	головний	
тренер	команди	А	вирішує,	що	вкидання	буде	виконано	з	лінії	
вкидання	у	передовій	зоні.	Перед	тим,	як	виконувати	вкидання,	
головний	тренер	команди	В	просить	тайм-аут.	

	 Інтерпретація:	Первинне	рішення	головного	тренера	коман-
ди	А	виконувати	вкидання	команди	А	у	передовій	зоні	не	може	
бути	 пізніше	 змінено	 у	 той	 самий	 період	 зупинки	 ігрового	
годинника.	Це	положення	дійсне	також,	якщо	головний	тренер	
команди	А	бере	другий	тайм-аут,	слідом	за	першим.	

1721  Визначення.	На	початку	всіх	четвертей,	 інших,	ніж	перша,	та	
на	початку	всіх	овертаймів	вкидання	виконують	з	продовження	
центральної	 лінії	 навпроти	 секретарського	 стола.	 Гравець,	
який	 виконує	 вкидання,	 повинен	 розташувати	 ноги	 по	 обох	
сторонах	 від	 продовження	 центральної	 лінії.	 Якщо	 гравець,	
який	 виконує	 вкидання,	 під	 час	 вкидання	 чинить	 порушення,	
м’яч	 надають	 суперникам	 для	 вкидання	 з	 продовження	
центральної	лінії.	

	 Проте,	якщо	недодержання	правил	вчинено	на	 ігровому	май-
данчику	 безпосередньо	 на	 центральній	 лінії,	 вкидання	 вико-
нують	з	передової	зони	з	місця,	найближчого	до	центральної	
лінії.	

1722  Приклад:	На	початку	другої	чверті	А1,	який	виконує	вкидання,	
чинить	порушення	на	продовженні	центральної	лінії.	

	 Інтерпретація:	Гру	поновлюють	вкиданням	команди	В	з	міс-
ця	 первинного	 вкидання	 на	 продовженні	 центральної	 лінії,	 та	
10:00	показує	ігровий	годинник	і	24	секунди	показує	годинник	
кидка.	 Гравець,	 який	 виконує	 вкидання,	 може	 передати	 м’яч	
партнерові	 в	 будь-яке	 місце	 ігрового	 майданчика.	 Напрямок	
стрілки	володіння	за	чергою	змінюють	на	користь	команди	В.	

17233  Приклад:	На	початку	третьої	чверті	А1,	який	виконує	вкидання	
з	 продовження	 центральної	 лінії,	 передає	 м’яч	 А2,	 який	 тор-
кається	 його,	 після	 чого	 м’яч	 виходить	 за	 межі	 ігрового	 май-
данчика	
(а)	 у	передовій	зоні	команди	А.	
(b)	 у	тиловій	зоні	команди	А.	

	 Інтерпретація:	Гру	поновлюють	вкиданням	команди	В	з	місця,	
найближчого	до	того,	де	м’яч	вийшов	за	межі	ігрового	майдан-
чика,	та	
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(а)	 при	вкиданні	у	тиловій	зоні	24	секунди	
(b)	 при	вкиданні	у	передовій	зоні	14	секунд	
показує	годинник	кидка.	

1724  Приклад:	 Такі	 недодержання	 правил	 можуть	 бути	 вчинені	 на	
центральній	лінії:	
(а)	 А1	 змушує	 м’яч	 вийти	 за	 межі	 ігрового	 майданчика	 на	

центральній	лінії.	
(b)	 А1	чинить	фол	у	нападі.	
(с)	 А1	чинить	порушення	правила	про	зайві	кроки.	

	 Інтерпретація:	 У	 всіх	 випадках	 гру	 поновлюють	 вкиданням	
команди	 В	 в	 її	 передовій	 зоні	 з	 місця,	 найближчого	 до	 цент-
ральної	лінії.	Команда	В	має	14	секунд	на	годиннику	кидка.	

1725  Визначення.	 Після	 неспортивного	 або	 фолу	 з	 дискваліфіка-
цією	гру	завжди	поновлюють	вкиданням	у	передовій	зоні	з	лінії	
вкидання.	

1726  Приклад:	А1	покарано	неспортивним	фолом	проти	В1	під	час	
перерви	у	грі	між	першою	та	другою	чвертю.	

	 Інтерпретація:	 Перед	 початком	 другої	 чверті	 В1	 виконує		
2	 штрафні	 кидки	 за	 відсутности	 гравців	 на	 підбиранні.	 Гру	
поновлюють	вкиданням	у	передовій	зоні	команди	В	з	лінії	вки-
дання.	Команда	В	має	14	секунд	на	годиннику	кидка.	Напрямок	
стрілки	володіння	за	чергою	не	змінюють.	

1727  Визначення.	Під	час	вкидання	можуть	відбутися	такі	ситуації:	
(а)	 М’яч	кидають	так,	що	він	пролітає	над	кошиком,	 і	гравець	

будь-якої	 команди	 торкається	 його,	 коли	 просовує	 руку		
в	кошик	знизу.	

(b)	 М’яч	застрягає	між	кільцем	і	щитом.	

17288  Приклад:	 А1,	 який	 виконує	 вкидання,	 кидає	 м’яч	 так,	 що	 він	
пролітає	над	кошиком,	і	гравець	будь-якої	команди	торкається	
м’яча,	коли	просовує	руку	в	кошик	знизу.	

	 Інтерпретація:	Це	порушення	правила	про	перешкоду	м’ячу.	
Гру	 поновлюють	 вкиданням	 суперників	 з	 продовження	 лінії	
штрафних	 кидків.	 У	 разі,	 коли	 порушення	 чинить	 захисник,	
команда,	що	атакувала,	не	може	здобути	жодних	очок,	оскільки	
м’яч	було	кинуто	не	з	простору	всередині	обмежувальних	ліній	
на	ігровому	майданчику.	

1729  Приклад:	 А1,	 який	 виконує	 вкидання,	 кидає	 м’яч	 у	 напрямку	
кошика	команди	В,	і	м’яч	застрягає	між	кільцем	і	щитом.	

	 Інтерпретація:	 Це	 ситуація	 спірного	 кидка.	 Гру	 поновлюють	
відповідно	до	володіння	за	чергою:	
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•	Якщо	 команда	 А	 має	 право	 на	 вкидання,	 гру	 поновлюють	
вкиданням	з	лицьової	лінії	в	передовій	зоні	з	місця,	найближ-
чого	до	щита.	Команда	А	має	14	секунд	на	годиннику	кидка.	

•	Якщо	 команда	 В	 має	 право	 на	 вкидання,	 гру	 поновлюють	
вкиданням	з	лицьової	лінії	в	тиловій	зоні	з	місця,	найближ-
чого	до	щита.	Команда	В	має	24	секунди	на	годиннику	кидка.	

173030  Визначення. Після	 того	 як	 м’яч	 передано	 у	 розпорядження	
гравця,	 який	 виконує	 вкидання,	 гравець	 не	 може	 направляти	
м’яч	 з	 відскоком	 від	 підлоги	 так,	 що	 м’яч	 торкається	 підлоги	
всередині	 ігрового	 майданчика,	 і	 тоді	 гравець	 торкається	
м’яча	 знову	 до	 того,	 як	 м’яч	 торкнеться	 чи	 його	 торкнеться	
інший	гравець	на	ігровому	майданчику.	

17331  Приклад:	A1,	який	виконує	вкидання,	направляє	м’яч	з	відско-
ком	від	підлоги	так,	що	м’яч	торкається	
(a)	 підлоги	всередині	ігрового	майданчика	
(b)	 підлоги	за	межами	ігрового	майданчика	
та	після	цього	підхоплює	його	знову.	

 Інтерпретація: 
(a)	 A1	чинить	порушення.	Як	тільки	м’яч	залишив	руку	(-и)	А1	

і	 торкнувся	 підлоги	 всередині	 ігрового	 майданчика,	 А1	 не	
може	торкатися	м’яча	до	того,	як	м’яч	торкнувся	(чи	його	
торкнувся)	інший	гравець	на	ігровому	майданчику.	

(b)	 Якщо	А1	не	рухався	на	загальну	відстань	більше	як	1	м	між	
тим,	як	ударив	м’ячем	у	підлогу	та	підхопив	його	знову,	дія	
А1	правильна,	період	5	секунд	триває	далі.	

173232  Визначення.	Гравець,	який	виконує	вкидання,	не	може	змушу-
вати	 м’яч	 торкатися	 підлоги	 за	 межами	 ігрового	 майданчика	
після	того,	як	він	випустив	його	при	вкиданні.	

173333  Приклад: A1,	який	виконує	вкидання,	передає	м’яч	зі	своєї	
(a)	 передової	зони	
(b)	 тилової	зони	
A2	на	ігровий	майданчик.	М’яч	виходить	за	межі	ігрового	май-
данчика	й	не	торкається	жодного	гравця	на	ігровому	майдан-
чику.	

	 Інтерпретація: A1	 чинить	 порушення.	 Гру	 поновлюють	 вки-
данням	команди	B	з	місця	первинного	вкидання	в	
(a)	 тиловій	зоні,	і	24	секунди	
(b)	 передовій	зоні,	і	14	секунд	
залишається	на	годиннику	кидка.	

173434  Приклад:	 A1,	 який	 виконує	 вкидання.	 передає	 м’яч	 A2.	 A2	
приймає	м’яч,	торкаючись	однією	ногою	обмежувальної	лінії.	
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	 Інтерпретація:	Це	порушення	A2.	Гру	поновлюють	вкиданням	
команди	 В	 з	 місця,	 найближчого	 до	 того,	 де	 A2	 торкнувся	
ногою	обмежувальної	лінії.	

173535  Приклад:	A1,	який	виконує	вкидання	з-за	бічної	лінії	
(a)	 у	своїй	тиловій	зоні,	поблизу	центральної	лінії,	може	пере-

дати	м’яч	у	будь-яке	місце	ігрового	майданчика.	
(b)	 у	 своїй	 передовій	 зоні,	 поблизу	 центральної	 лінії,	 може	

передати	м’яч	тільки	у	передову	зону.	
(c)	 на	початку	чверті,	з	продовження	центральної	лінії	навпро-

ти	 секретарського	 стола,	 може	 передати	 м’яч	 у	 будь-яке	
місце	ігрового	майданчика.	

	 Із	м’ячем	у	руках	A1	робить	1	звичайний	крок	убік,	і	таким	чином	
змінює	свою	позицію	відносно	передової	або	тилової	зони.	

	 Інтерпретація:	У	всіх	ситуаціях	порушення	А1	не	відбувається.	
A1	зберігає	свою	первинну	позицію	та	зберігає	право	переда-
ти	м’яч	у	передову	або	тилову	зону	відповідно	до	свого	почат-
кового	статусу.	

173636  Визначення. Після	 влучного	 кидка	 з	 гри	 або	 влучного	
останнього	штрафного	кидка	гравець,	який	виконує	вкидання	
з-за	лицьової	лінії,	може	рухатися	в	обидві	сторони	вбік	та/або	
назад	 і	 м’яч	 можна	 передавати	 між	 партнерами	 за	 лицьовою	
лінією,	але	не	перевищуючи	час	5	секунд.	Це	положення	дійсне	
і	 в	 разі,	 якщо	 команда,	 яка	 захищається,	 чинить	 порушення,		
і	внаслідок	цього	вкидання	повторюють.	

173737  Приклад:	 У	 другій	 чверті	 після	 влучного	 останнього	 штраф-
ного	 кидка	 суперників	 м’яч	 перебуває	 у	 розпорядженні	 А1	
для	 вкидання	 з-за	 лицьової	 лінії.	 В2	 переміщує	 руку	 (-и)	
через	 обмежувальну	 лінію	 до	 того,	 як	 м’яч	 укинуто	 через	
обмежувальну	лінію.	

	 Інтерпретація:	В2	чинить	порушення.	Вкидання	повторюють.	
Будь-який	гравець	команди	А	зберігає	право	рухатися	уздовж	
обмежувальної	лінії	перед	тим	як	випустити	м’яч	або	передати	
його	партнерові.	

173838  Приклад:	Після	влучного	кидка	суперників	з	гри	м’яч	перебу-
ває	у	розпорядженні	А1	для	вкидання	з-за	лицьової	лінії.	Після	
того	 як	 м’яч	 укинуто	 на	 ігровий	 майданчик,	 В2	 відбиває	 м’яч	
ногою	біля	лицьової	лінії.	

	 Інтерпретація:	Це	порушення	В2	через	те,	що	він	відбив	м’яч	
ногою.	Гру	поновлюють	вкиданням	команди	А	з	лицьової	лінії,	
за	 винятком	 простору	 безпосередньо	 за	 щитом.	 Оскільки	
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порушення	 В2	 через	 те,	 що	 він	 відбив	 м’яч	 ногою,	 сталося	
після	вкидання,	гравець	команди	А,	який	виконує	вкидання,	не	
може	рухатися	уздовж	лицьової	лінії	з	місця,	визначеного	для	
вкидання,	перед	тим	як	укинути	м’яч	на	ігровий	майданчик.	

173939  Приклад:	 У	 першій	 чверті	 після	 влучного	 кидка	 суперників		
з	 гри	 м’яч	 перебуває	 у	 розпорядженні	 А1	 для	 вкидання	 з-за	
лицьової	 лінії.	 А1	 передає	 м’яч	 А2,	 який	 також	 перебуває	 за	
лицьовою	лінією.	В1	переміщує	руку	(-и)	через	обмежувальну	
лінію	й	торкається	м’яча	під	час	цієї	передачі.	

	 Інтерпретація:	 В1	 має	 отримати	 попередження	 за	 затриму-
вання	 гри.	 Про	 попередження	 В1	 повідомляють	 також	 голов-
ного	 тренера	 команди	 В,	 і	 воно	 стосується	 будь-якого	 члена	
команди	В	стосовно	таких	дій	на	весь	час	гри,	що	залишається.	
Вкидання	повторюють.

1740  Приклад:	Після	влучного	кидка	суперників	з	гри	м’яч	перебу-
ває	 у	 розпорядженні	 А1	 для	 вкидання	 з-за	 лицьової	 лінії.	 А2	
вистрибує	з-за	меж	ігрового	майданчика	з-за	лицьової	лінії	та,	
перебуваючи	в	повітрі,	приймає	м’яч	після	вкидання	А1.	Після	
цього
(a)	 А2	передає	м’яч	назад	А1,	який	усе	ще	перебуває	за	лицьо-

вою	лінією.	
(b)	 А2	передає	м’яч	А3,	який	перебуває	на	 ігровому	майдан-

чику.	
(c)	 А2	 повертається	 назад	 за	 межі	 ігрового	 майданчика	 за	

лицьову	лінію.	
(d)	 А2	приземляється	на	ігровий	майданчик.	
(e)	 А2	 приземляється	 на	 ігровий	 майданчик	 і	 передає	 м’яч	

назад	А1,	який	усе	ще	перебуває	за	лицьовою	лінією.

	 Інтерпретація:	
(a),	(b)	та	(c)	Команда	А	не	чинить	порушення	правил.	
(d)		 А2	чинить	порушення	через	вихід	м’яча	за	обме-

жувальну	лінію.	
(e)		 Команда	А	чинить	порушення	через	вихід	м’яча	за	

обмежувальну	лінію.	

1741 Визначення.	Під	час	вкидання	гравці,	інші,	ніж	той,	який	вико-
нує	вкидання,	не	повинні	розташовувати	будь-яку	частину	тіла	
над	обмежувальною	лінією.

1742 Приклад:	Коли		у	третій	чверті	на	годиннику	кидка	залишається	
21	 секунда,	 команда	 А	 у	 своїй	 тиловій	 зоні	 має	 право	 на	
вкидання.	 А1,	 який	 виконує	 вкидання,	 тримає	 м’яч	 у	 руках,	
коли	В1	переносить	руку	(-и)	через	обмежувальну	лінію.	
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	 Інтерпретація:	 Це	 порушення	 В1	 під	 час	 вкидання.	 А1	 нада-
ють	 нове	 вкидання.	 Команда	 А	 має	 24	 секунди	 на	 годиннику	
кидка.	

17433  Приклад:	У	третій	чверті	команда	А	у	своїй	передовій	зоні	має	
право	 на	 вкидання.	 А1,	 який	 виконує	 вкидання,	 тримає	 м’яч		
у	 руках,	 коли	 В1	 переносить	 руку	 (-и)	 через	 обмежувальну	
лінію,	та	
(а)	 7	секунд	
(b)	 17	секунд	
залишається	на	годиннику	кидка.	

	 Інтерпретація:	Це	порушення	В1	під	час	вкидання.	Вкидання	
команди	А	повторюють.	Команда	А	має	
(а)	 14	секунд	
(b)	 17	секунд	
на	годиннику	кидка.	

1744  Визначення. Після	штрафного	кидка,	призначеного	за	техніч-
ний	фол,	гру	поновлюють	вкиданням	з	місця,	найближчого	до	
того,	де	перебував	м’яч,	коли	стався	технічний	фол,	за	винят-
ком	ситуації	спірного	кидка,	або	початку	першої	чверті.	

	 Якщо	технічний	фол	призначено	команді,	яка	захищається,	то	
команда,	яка	перебуває	в	нападі,	матиме	24	секунди	на	годин-
нику	 кидка,	 якщо	 вкидання	 виконують	 у	 її	 тиловій	 зоні.	 Якщо	
вкидання	виконують	у	її	передовій	зоні,	годинник	кидка	скида-
ють	таким	чином:	

	 Якщо	 14	 секунд	 чи	 більше	 показує	 годинник	 кидка,	 він	 буде		
й	далі	провадити	відлік	з	часу,	на	якому	був	зупинений.	

	 Якщо	 13	 секунд	 чи	 менше	 показує	 годинник	 кидка,	 він	 буде	
показувати	14	секунд.	

	 Якщо	технічний	фол	призначено	команді,	яка	перебуває	в	на-
паді,	 ця	 команда	 матиме	 на	 годиннику	 кидка	 тільки	 той	 час,	
який	 залишився,	 без	 огляду	 на	 те,	 виконують	 вкидання	 у	 ти-
ловій	чи	у	передовій	зоні.	

	 Якщо	надано	тайм-аут	і	призначено	технічний	фол	у	той	самий	
період	 зупинки	 ігрового	 годинника,	 спочатку	 надають	 тайм-	
аут,	після	чого	виконують	покарання	за	технічний	фол.	

	 Після	 штрафного	 кидка	 (-ів),	 призначених	 за	 неспортивний	
або	фол	з	дискваліфікацією,	гру	поновлюють	вкиданням	у	пе-
редовій	зоні	з	лінії	вкидання.	Команда	має	14	секунд	на	годин-
нику	кидка.	

1745  Приклад:	А2	веде	м’яч	у	своїй	
(a)	 тиловій	зоні,	
(b)	 передовій	зоні,	
коли	А1	покарано	технічним	фолом.	
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	 Інтерпретація:	 Будь-який	 гравець	 команди	 В	 виконує		
1	штрафний	кидок	за	відсутности	гравців	на	підбиранні.	В	обох	
випадках	гру	поновлюють	вкиданням	команди	А	з	місця,	най-
ближчого	до	того,	де	гру	було	зупинено	внаслідок	технічного	
фолу,	та	годинник	кидка	демонструє	час,	який	залишився.	

1746  Приклад:	А2	веде	м’яч	у	своїй	
(a)	 тиловій	зоні,	
(b)	 передовій	зоні,	
коли	В1	покарано	технічним	фолом.	

	 Інтерпретація:	 Будь-який	 гравець	 команди	 А	 виконує	 1	
штрафний	 кидок	 за	 відсутности	 гравців	 на	 підбиранні.	 Гру	
поновлюють	 вкиданням	 команди	 А	 з	 місця,	 найближчого	 до	
того,	де	гру	було	зупинено	внаслідок	технічного	фолу.	Якщо	гру	
зупинено	в	її	
(a)	 тиловій	зоні,	24	секунди	показує	годинник	кидка.	
(b)	 передовій	 зоні,	 годинник	 кидка	 показує	 час,	 який	 зали-

шився,	якщо	14	секунд	чи	більше	показує	годинник	кидка.	
Годинник	 кидка	 показує	 14	 секунд,	 якщо	 13	 секунд	 чи	
менше	показував	годинник	кидка.	

1747 Приклад: Коли	 на	 ігровому	 годиннику	 залишається	 1:47,	 А1	
веде	м’яч	у	передовій	зоні	та	його	покарано	технічним	фолом.	
Команді	А	надано	тайм-аут.	

	 Інтерпретація:	Після	того,	як	тайм-аут	закінчився,	будь-який	
гравець	команди	В	виконує	1	штрафний	кидок	за	відсутности	
гравців	 на	 підбиранні.	 Гру	 поновлюють	 вкиданням	 команди	 А	
з	місця,	найближчого	до	того,	де	гру	було	зупинено	внаслідок	
технічного	фолу,	та	годинник	кидка	демонструє	час,	який	зали-
шився.	

17488  Визначення.	Коли	ігровий	годинник	показує	2:00	хвилини	чи	
менше	у	четвертій	чверті	та	в	кожному	овертаймі,	та	команду,	
що	перебуває	у	нападі,	покарано	технічним	фолом,	і	цій	команді	
надано	тайм-аут,	то	команда,	що	перебуває	у	нападі,	матиме	
на	 годиннику	 кидка	 той	 час,	 що	 залишився,	 якщо	 вкидання	
буде	 виконано	 у	 тиловій	 зоні.	 Якщо	 вкидання	 буде	 виконано		
у	 передовій	 зоні	 з	 лінії	 вкидання,	 годинник	 кидка	 скидають	
таким	чином:	
•	Якщо	14	секунд	чи	більше	показує	годинник	кидка,	годинник	

кидка	скидають	на	14	секунд.	
•	Якщо	13	секунд	чи	менше	показує	годинник	кидка,	годинник	

кидка	не	скидають,	він	буде	провадити	відлік	далі	з	часу,	на	
якому	був	зупинений.	

1749  Приклад: Коли	 у	 четвертій	 чверті	 на	 ігровому	 годиннику	
залишається	1:45,	А1	веде	м’яч	у	тиловій	зоні	та	його	покарано	
технічним	фолом.	Команді	А	надано	тайм-аут.	
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	 Інтерпретація:	 Одразу	 після	 тайм-ауту	 головний	 тренер	
команди	 А	 повідомляє	 старшого	 суддю	 про	 місце,	 де	 буде	
виконано	 вкидання	 (передова	 або	 тилова	 зона).	 Після	
закінчення	 тайм-ауту	 будь-який	 гравець	 команди	 В	 виконує	
1	 штрафний	 кидок	 за	 відсутности	 гравців	 на	 підбиранні.	 Гру	
поновлюють	 вкиданням	 команди	 А	 відповідно	 до	 рішення	
головного	тренера.	

	 Якщо	головний	тренер	команди	А	вирішує,	що	вкидання	буде	
виконано	в	передовій	зоні	з	лінії	вкидання,	команда	А	матиме	
14	секунд,	якщо	14	секунд	чи	більше	показує	годинник	кидка,	
або	той	час,	який	залишився,	якщо	13	секунд	чи	менше	показує	
годинник	кидка.	

	 Якщо	головний	тренер	команди	А	вирішує,	що	вкидання	буде	
виконано	в	тиловій	зоні,	команда	А	матиме	той	час,	що	зали-
шився	на	годиннику	кидка.	

1750  Приклад:	 Коли	 у	 четвертій	 чверті	 на	 ігровому	 годиннику	
залишається	1:43,	А1	веде	м’яч	у	тиловій	зоні	та	його	покарано	
технічним	 фолом.	 Будь-який	 гравець	 команди	 В	 виконує		
1	 штрафний	 кидок	 за	 відсутности	 гравців	 на	 підбиранні.	
Команді	А	надано	тайм-аут.	

	 Інтерпретація:	 Одразу	 після	 тайм-ауту	 головний	 тренер	
команди	 А	 повідомляє	 старшого	 суддю	 про	 місце,	 де	 буде	
виконано	 вкидання	 (передова	 або	 тилова	 зона).	 Гру	 понов-
люють	вкиданням	команди	А	відповідно	до	рішення	головного	
тренера.	

	 Якщо	головний	тренер	команди	А	вирішує,	що	вкидання	буде	
виконано	 в	 передовій	 зоні	 з	 лінії	 вкидання,	 команда	 А	 мати-
ме	 14	 секунд	 на	 годиннику	 кидка,	 якщо	 14	 секунд	 чи	 більше	
показує	 годинник	 кидка,	 або	 той	 час,	 який	 залишився,	 якщо		
13	секунд	чи	менше	показує	годинник	кидка.	

	 Якщо	головний	тренер	команди	А	вирішує,	що	вкидання	буде	
виконано	в	тиловій	зоні,	команда	А	матиме	той	час,	що	зали-
шився	на	годиннику	кидка.	

1751  Приклад:	Коли	у	четвертій	чверті	на	ігровому	годиннику	зали-
шається	1:41,	А1	веде	м’яч	у	тиловій	зоні,	а	В1	вибиває	м’яч	за	
межі	ігрового	майданчика.	Команді	А	надано	тайм-аут.	Одразу	
після	цього	А1	покарано	технічним	фолом.	

	 Інтерпретація:	 Одразу	 після	 тайм-ауту	 головний	 тренер	
команди	 А	 повідомляє	 старшого	 суддю	 про	 місце,	 де	 буде	
виконано	 вкидання	 (передова	 або	 тилова	 зона).	 Будь-який	
гравець	команди	В	виконує	1	штрафний	кидок	за	відсутности	
гравців	 на	 підбиранні.	 Гру	 поновлюють	 вкиданням	 команди	 А	
відповідно	до	рішення	головного	тренера.	
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	 Якщо	головний	тренер	команди	А	вирішує,	що	вкидання	буде	
виконано	 в	 передовій	 зоні	 з	 лінії	 вкидання,	 команда	 А	 мати-
ме	 14	 секунд	 на	 годиннику	 кидка,	 якщо	 14	 секунд	 чи	 більше	
показує	 годинник	 кидка,	 або	 той	 час,	 який	 залишився,	 якщо		
13	секунд	чи	менше	показує	годинник	кидка.	

	 Якщо	головний	тренер	команди	А	вирішує,	що	вкидання	буде	
виконано	в	тиловій	зоні,	команда	А	матиме	той	час,	що	зали-
шився	на	годиннику	кидка.

1752  Приклад:	Коли	у	четвертій	чверті	на	ігровому	годиннику	зали-
шається	58	секунд,	у	тиловій	зоні	команди	А	
(а)	 В1	навмисно	відбиває	м’яч	ногою.	
(b)	 В1	чинить	фол	проти	А1.	Це	третій	фол	команди	В	у	чверті.	
(с)	 В1	вибиває	м’яч	за	межі	ігрового	майданчика.	
Залишається	19	секунд	на	годиннику	кидка,	команді	А	надано	
тайм-аут.	

	 Інтерпретація:	 Головний	 тренер	 команди	 вирішує,	 де	 буде	
виконано	вкидання	(передова	або	тилова	зона).
У	 всіх	 випадках,	 якщо	 вкидання	 виконують	 з	 лінії	 вкидання		
у	передовій	зоні,	команда	А	має	14	секунд	на	годиннику	кидка.	
(а)	та	(b)	Якщо	вкидання	виконують	у	тиловій	зоні,	команда	А	

має	24	секунди	на	годиннику	кидка.	
(с)		 Якщо	вкидання	виконують	у	тиловій	зоні,	команда	А	

має	19	секунд	на	годиннику	кидка.	

17533  Визначення.	 Щоразу,	 коли	 м’яч	 входить	 у	 кошик,	 але	 кидок		
з	гри	або	штрафний	кидок	не	зараховано,	гру	поновлюють	вки-
данням	 з-за	 бічної	 лінії	 на	 рівні	 продовження	 лінії	 штрафних	
кидків.	

1754  Приклад:	 А1	 під	 час	 кидка	 чинить	 порушення	 правила	 про	
зайві	кроки	та	після	цього	закидає	м’яч	з	гри.	

	 Інтерпретація:	Кидок	А1	з	гри	не	зараховують.	Команда	В	має	
право	на	вкидання	у	своїй	тиловій	зоні	з-за	бічної	лінії	на	рівні	
продовження	лінії	штрафних	кидків.	Команда	В	має	24	секунди	
на	годиннику	кидка.	

1755  Приклад:	 А1	 виконує	 кидок	 з	 гри.	 Коли	 м’яч	 перебуває	 на	
низхідній	 траєкторії	 польоту,	 А2	 торкається	 м’яча,	 який	 після	
цього	входить	у	кошик.	

 Інтерпретація:	Кидок	А1	з	гри	не	зараховують.	Команда	В	має	
право	на	вкидання	у	своїй	тиловій	зоні	з-за	бічної	лінії	на	рівні	
продовження	лінії	штрафних	кидків.	Команда	В	має	24	секунди	
на	годиннику	кидка.	
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18/19-118/19-1 Визначення.	Тайм-аут	не	може	бути	надано	до	того,	як	розпо-
чався	ігровий	час	чверті	або	овертайму,	чи	після	того,	як	ігро-
вий	час	чверті	або	овертайму	закінчився.	

	 Заміну	не	може	бути	дозволено	до	того,	як	розпочався	ігровий	
час	першої	чверті,	чи	після	того,	як	час	гри	закінчився.	Будь-
яку	заміну	може	бути	дозволено	під	час	перерв	між	чвертями	
та	овертаймами.	

18/19-218/19-2 Приклад:	 Після	 того,	 як	 м’яч	 залишив	 руки	 старшого	 судді	
при	розіграші	спірного	кидка,	але	до	того,	як	м’яч	було	відбито	
без	 недодержання	 правил,	 А2,	 який	 брав	 участь	 у	 розіграші	
спірного	 кидка,	 чинить	 порушення.	 Команда	 В	 має	 право	 на	
вкидання.	 У	 цей	 момент	 будь-яка	 з	 команд	 просить	 тайм-аут	
або	заміну.	

	 Інтерпретація:	 Попри	 той	 факт,	 що	 гра	 вже	 розпочалася,	
тайм-аут	 або	 заміну	 не	 може	 бути	 надано,	 оскільки	 ігровий	
годинник	ще	не	був	увімкнений.	

18/1918/19--33 Визначення.	 Якщо	 сигнал	 годинника	 кидка	 лунає,	 коли	 м’яч	
перебуває	 в	 повітрі	 під	 час	 кидка	 з	 гри,	 це	 не	 порушення,	 та	
ігровий	 годинник	 не	 зупиняють.	 Якщо	 кидок	 з	 гри	 влучний,	
за	 певних	 обставин	 для	 обох	 команд	 з’являється	 можливість	
надання	тайм-ауту	або	заміни.	

18/1918/19--44 Приклад:	 Під	 час	 кидка	 з	 гри	 м’яч	 перебуває	 в	 повітрі,	 коли	
лунає	сигнал	годинника	кидка.	М’яч	входить	у	кошик.	Будь-яка	
з	команд	чи	обидві	команди	просять	
(а)	 тайм-аут.	
(b)	 заміну.	

	 Інтерпретація: 
(а)	 Це	можливість	для	надання	тайм-ауту	тільки	для	команди,		

у	кошик	якої	було	закинуто	м’яч.	

	 Якщо	 команді,	 у	 кошик	 якої	 було	 закинуто	 м’яч,	 надано	
тайм-аут,	її	суперникам	також	може	бути	надано	тайм-аут,		
а	 обом	 командам	 також	 може	 бути	 надано	 заміну,	 якщо	
вони	про	неї	просять.	

(b)	 Це	 можливість	 для	 заміни	 тільки	 для	 команди,	 у	 кошик	
якої	 було	 закинуто	 м’яч,	 і	 тільки	 коли	 ігровий	 годинник	
показує	2:00	чи	менше	до	кінця	четвертої	чверті	та	кожного	
овертайму.	 Якщо	 команді,	 у	 кошик	 якої	 було	 закинуто	
м’яч,	 дозволено	 заміну,	 її	 суперникам	 також	 може	 бути	
дозволено	 заміну,	 а	 обом	 командам	 також	 може	 бути	
надано	тайм-аут,	якщо	вони	про	нього	просять.	



We	Are	Basketball

ОФІЦІЙНІ		ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
Ст.	18/19	 Тайм-аут/Заміна

Січень	2021
Стор.	47	зі	141

18/19-518/19-5 Визначення.	 Статті	 18	 і	 19	 визначають,	 коли	 можливість	 на-
дання	тайм-ауту	або	заміни	починається	та	закінчується.	Якщо	
прохання	про	тайм-аут	або	заміну	(будь-якого	гравця,	включ-
но	з	тим,	який	виконує	штрафні	кидки)	надійшло	після	того,	як	
м’яч	опинився	у	розпорядженні	гравця,	який	виконує	штрафні	
кидки,	для	виконання	першого	штрафного	кидка,	тайм-аут	або	
заміну	надають	обом	командам,	якщо	
(а)	 останній	штрафний	кидок	влучний,	або	
(b)	 після	останнього	штрафного	кидка	виконують	вкидання,	або	
(с)	 з	 будь-якої	 поважної	 причини	 м’яч	 залишається	 мертвим	

після	останнього	штрафного	кидка.	

	 Після	 того,	 як	 м’яч	 опинився	 у	 розпорядженні	 гравця,	 який	
виконує	 штрафні	 кидки,	 для	 виконання	 першого	 з	 2	 або	 3	
послідовних	 штрафних	 кидків	 за	 одне	 покарання	 за	 фол,	 ні	
тайм-ауту,	ні	заміни	не	може	бути	надано,	поки	м’яч	не	стане	
мертвим	після	останнього	штрафного	кидка.	

	 Якщо	між	такими	штрафними	кидками	призначають	технічний	
фол,	 штрафний	 кидок	 за	 відсутности	 гравців	 на	 підбиранні	
виконують	негайно.	Ні	тайм-ауту,	ні	заміни	обом	командам	не	
надають	ні	до,	ні	після	цього	штрафного	кидка.	Виняток	стано-
вить	ситуація,	коли	на	заміну	виходить	гравець	для	виконання	
штрафного	кидка,	як	покарання	за	технічний	фол.	У	цьому	разі	
суперники	також	можуть	замінити	1	гравця,	якщо	побажають.	

18/19-618/19-6 Приклад: А1	 має	 право	 на	 2	 штрафні	 кидки.	 Будь-яка	 з	 ко-
манд,	А	чи	В,	просить	тайм-аут	або	заміну	
(а)	 до	того	як	м’яч	опинився	у	розпорядженні	А1,	який	виконує	

штрафні	кидки.	
(b)	 після	того	як	виконано	перший	штрафний	кидок.	
(c)	 після	 влучного	 другого	 штрафного	 кидка,	 але	 до	 того,	 як	

м’яч	 опинився	 у	 розпорядженні	 гравця	 команди	 В,	 який		
виконує	вкидання.	

(d)	 після	 влучного	 другого	 штрафного	 кидка,	 але	 після	 того,	
як	м’яч	опинився	у	розпорядженні	гравця	команди	В,	який		
виконує	вкидання.	

	 Інтерпретація:	
(а)	 Тайм-аут	 або	 заміну	 надають	 негайно,	 перед	 першим	

штрафним	кидком.	
(b)	 Тайм-ауту	або	заміни	не	надають	після	першого	штрафно-

го	кидка,	навіть	якщо	він	влучний.	
(c)	 Тайм-аут	або	заміну	надають	негайно,	перед	вкиданням.	
(d)	 Тайм-ауту	або	заміни	не	надають.

18/118/199-7-7 Приклад:	А1	має	право	на	2	штрафні	кидки.	Після	того	як	ви-
конано	 перший	 штрафний	 кидок,	 будь-яка	 з	 команд	 просить	
тайм-аут	або	заміну.	Під	час	останнього	штрафного	кидка	
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(а)	 м’яч	відскакує	від	кільця,	і	гра	триває	далі.	
(b)	 штрафний	кидок	влучний.	
(c)	 м’яч	не	торкається	кільця.	
(d)	 А1	наступає	на	лінію	штрафних	кидків	під	час	кидка,	і	зафік-

совано	порушення.	
(е)	 В1	 наступає	 на	 обмежену	 зону	 до	 того,	 як	 м’яч	 залишив	

руки	А1.	Зафіксовано	порушення	В1,	а	кидок	А1	невдалий.	

	 Інтерпретація: 

(а)		 Тайм-ауту	або	заміни	не	надають.	
(b),	(c)	і	(d)	 Тайм-аут	або	заміну	надають	негайно.	
(е)		 А1	 виконує	 додатковий	 штрафний	 кидок	 і,	 якщо	

він	влучний,	тайм-аут	або	заміну	надають	негайно.	

18/118/19-9-88 Приклад:	 Можливість	 для	 надання	 заміни	 щойно	 закінчила-
ся,	коли	запасний	А6	підбіг	до	секретарського	стола	й	голосно	
попросив	 заміну.	 Секундометрист	 зреагував	 на	 це	 прохання,		
й	помилково	подав	свій	сигнал.	Суддя	дав	свисток.	

 Інтерпретація:	М’яч	мертвий,	а	ігровий	годинник	зупинений,	
унаслідок	 чого	 в	 нормальній	 ситуації	 настає	 можливість	 для	
надання	заміни.	Проте,	оскільки	прохання	А6	було	висловлено	
надто	пізно,	заміни	не	надають.	Гру	негайно	поновлюють.	

18/118/19-9-99 Приклад:	 Протягом	 гри	 стається	 порушення	 правила	 про	
перешкоду	влученню	чи	перешкоду	м’ячу.	Будь-який	з	голов-
них	 тренерів	 висловив	 прохання	 про	 надання	 тайм-ауту,	 або	
запасний	будь-якої	команди	попросив	заміну.	

	 Інтерпретація:	 Порушення	 змушує	 зупинити	 ігровий	 годин-
ник,	а	м’яч	стати	мертвим.	Тайм-аут	або	заміни	дозволяють.	

18/118/199-10-10 Приклад:	 В1	 чинить	 фол	 проти	 А1	 під	 час	 його	 невдалого	
двоочкового	 кидка	 з	 гри.	 Після	 того	 як	 А1	 виконав	 перший		
з	2	штрафних	кидків,	А2	покарано	технічним	фолом.	У	цей	час	
будь-яка	з	команд	просить	тайм-аут	або	заміну.	

	 Інтерпретація:	 Будь-який	 гравець	 команди	 В	 може	 викона-
ти	 1	 штрафний	 кидок	 за	 відсутности	 гравців	 на	 підбиранні.	
Якщо	 запасний	 команди	 В	 став	 гравцем	 для	 того,	 щоб	 вико-
нати	 цей	 штрафний	 кидок,	 команда	 А	 також	 може	 замінити		
1	гравця,	якщо	побажає.	Якщо	штрафний	кидок	виконав	запас-
ний	команди	В,	який	став	гравцем,	або	якщо	команда	А	також	
замінила	1	гравця,	 їх	не	можна	замінити,	поки	не	закінчиться	
наступний	 період	 відліку	 ігрового	 годинника.	 Після	 того	 як	
гравець	команди	В	виконав	штрафний	кидок	за	технічний	фол	
А2,	А1	виконує	другий	штрафний	кидок,	 і	гру	поновлюють,	як	
після	 будь-якого	 останнього	 штрафного	 кидка.	 Тайм-аут	 або	
подальшу	заміну	надають	обом	командам	при	наступній	мож-
ливості	для	надання	тайм-ауту	або	заміни.	
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18/118/199-11-11 Приклад:	 В1	 чинить	 фол	 проти	 А1	 під	 час	 його	 невдалого	
двоочкового	 кидка	 з	 гри.	 Після	 того	 як	 А1	 виконав	 перший		
з	2	штрафних	кидків,	А2	покарано	технічним	фолом.	Будь-який	
гравець	команди	В	виконує	1	штрафний	кидок	за	відсутности	
гравців	 на	 підбиранні.	 У	 цей	 час	 будь-яка	 з	 команд	 просить	
тайм-аут	або	заміну.	

	 Інтерпретація:	А1	виконує	другий	штрафний	кидок,	 і	гру	по-
новлюють,	 як	 після	 будь-якого	 останнього	 штрафного	 кидка.	
Тайм-аут	 або	 заміну	 надають	 обом	 командам	 при	 наступній	
можливості	для	надання	тайм-ауту	або	заміни.	

18/118/199-12-12 Приклад: В1	 чинить	 фол	 проти	 А1	 під	 час	 його	 невдалого	
двоочкового	кидка	з	гри.	Після	того	як	А1	виконав	перший	з	2	
штрафних	кидків,	А2	покарано	технічним	фолом,	це	п’ятий	фол	
А2.	У	цей	час	будь-яка	з	команд	просить	тайм-аут	або	заміну.	

	 Інтерпретація:	 А2	 негайно	 замінюють.	 Будь-який	 гравець	
команди	 В	 може	 виконати	 1	 штрафний	 кидок	 за	 відсутности	
гравців	 на	 підбиранні.	 Якщо	 запасний	 команди	 В	 став	 грав-
цем	для	того,	щоб	виконати	цей	штрафний	кидок,	команда	А	
також	може	замінити	1	гравця,	якщо	побажає.	Якщо	штрафний		
кидок	виконав	запасний	команди	В,	який	став	гравцем,	або	якщо		
команда	А	також	замінила	1	гравця,	їх	не	можна	замінити,	поки	
не	 закінчиться	 наступний	 період	 відліку	 ігрового	 годинника.	
Після	того	як	гравець	команди	В	виконав	штрафний	кидок	за	
технічний	 фол	 А2,	 А1	 виконує	 другий	 штрафний	 кидок,	 і	 гру	
поновлюють,	як	після	будь-якого	останнього	штрафного	кид-
ка.	Тайм-аут	або	заміну	надають	обом	командам	при	наступній	
можливості	для	надання	тайм-ауту	або	заміни.	

18/118/199-13-13 Приклад:	А1	під	час	ведення	м’яча	покарано	технічним	фолом.	
В6	просить	заміну,	щоб	виконати	штрафний	кидок.	

	 Інтерпретація:	 Це	 можливість	 для	 заміни	 для	 обох	 команд.	
Після	того	як	В6	став	гравцем,	він	виконує	1	штрафний	кидок	
за	відсутности	гравців	на	підбиранні,	але	В6	не	може	бути	замі-
нений,	поки	не	закінчиться	новий	період	відліку	ігрового	годин-
ника.	

18/118/199-14-14 Визначення.	 Якщо	 слідом	 за	 проханням	 про	 тайм-аут	 будь-	
якою	з	команд	учинено	фол,	тайм-ауту	не	розпочинають,	поки	
суддя	 не	 закінчив	 повністю	 свого	 спілкування	 з	 секретарсь-
ким	 столом	 стосовно	 цього	 фолу.	 У	 разі	 п’ятого	 фолу	 гравця	
це	спілкування	також	має	у	собі	необхідну	процедуру	заміни.	
Коли	воно	завершене,	період	тайм-ауту	розпочинається,	коли	
суддя	дає	свисток	і	демонструє	жест	про	надання	тайм-ауту.	
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18/118/199-15-15 Приклад:	 Під	 час	 гри	 головний	 тренер	 команди	 А	 просить	
тайм-аут,	після	чого	В1	покарано	п’ятим	фолом.	

	 Інтерпретація:	 Період	 тайм-ауту	 не	 розпочинається,	 поки	
спілкування	 з	 секретарським	 столом	 повністю	 не	 завершено	
та	запасний,	який	замінює	В1,	не	став	гравцем.	

18/118/199-16-16 Приклад:	 Під	 час	 гри	 головний	 тренер	 команди	 А	 просить	
тайм-аут,	після	чого	одного	з	гравців	покарано	фолом.	

 Інтерпретація:	Командам	дозволено	піти	на	свої	лави,	якщо	
вони	знають,	що	надійшло	прохання	про	тайм-аут,	навіть	якщо	
період	тайм	ауту	формально	ще	не	розпочався.	

18/118/199-17-17 Визначення.	 Кожний	 тайм-аут	 триває	 1	 хвилину.	 Команди	
мають	 швидко	 повернутися	 на	 ігровий	 майданчик	 після	 того	
як	суддя	дав	свисток	 і	запросив	команди	на	 ігровий	майдан-
чик.	 Якщо	 команда	 зволікає	 із	 закінченням	 тайм-ауту	 понад		
1	хвилину,	вона	одержує	від	такого	продовження	тайм-ауту	не-
заслужену	перевагу	та	спричиняє	також	затримку	гри.	Суддя	
має	попередити	головного	тренера	цієї	команди.	Якщо	голов-
ний	 тренер	 не	 реагує	 на	 попередження,	 команді	 записують	
додатковий	тайм-аут.	Якщо	в	команди	більше	не	залишилося	
тайм-аутів,	 головний	 тренер	 може	 бути	 покараний	 технічним	
фолом	за	затримку	гри,	що	записують	як	'В1'.	Якщо	ця	команда	
не	 повертається	 вчасно	 на	 ігровий	 майданчик	 після	 перерви	
між	половинами	гри,	 їй	записують	тайм-аут.	Цей	примусовий	
тайм-аут	не	буде	тривати	1	хвилину,	і	гру	поновлюють	негайно.	

18/118/199-18-18 Приклад:	 Тайм-аут	 закінчився,	 і	 суддя	 запросив	 команду	 А	
повернутися	 на	 ігровий	 майданчик.	 Головний	 тренер	 коман-
ди	А	й	далі	інструктує	свою	команду,	яка	все	ще	залишається		
в	зоні	лави	команди.	Суддя	знову	запросив	команду	А	на	ігро-
вий	майданчик,	і	
(а)	 команда	А	нарешті	вийшла	на	ігровий	майданчик.	
(b)	 команда	А	й	далі	залишається	в	зоні	лави	команди.	

	 Інтерпретація:	
(а)	 Після	того	як	команда	почала	повертатися	на	ігровий	май-

данчик,	суддя	робить	попередження	головному	тренерові	
про	те,	що	у	разі,	якщо	таку	поведінку	повторять,	команді	А	
буде	записано	додатковий	тайм-аут.	

(b)	 Команді	 А	 записують	 додатковий	 тайм-аут	 без	 поперед-
ження.	 Цей	 тайм-аут	 не	 буде	 тривати	 1	 хвилину.	 Якщо		
в	команди	А	більше	не	залишилося	тайм-аутів,	головного	
тренера	команди	А	карають	технічним	фолом	за	затримку	
гри,	що	записують	як	'В1'.	
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18/118/199-19-19 Приклад: Після	перерви	між	половинами	гри	команда	А	все	
ще	 перебуває	 в	 роздягальні,	 внаслідок	 чого	 початок	 третьої	
чверті	затримується.	

	 Інтерпретація:	Після	того	як	команда	А	зрештою	виходить	на	
ігровий	 майданчик,	 їй	 записують	 тайм-аут	 без	 попереджен-
ня.	Цей	тайм-аут	не	буде	тривати	1	хвилину,	і	гру	поновлюють		
негайно.	

18/118/199-20-20 Визначення.	 Якщо	 команді	 не	 надавали	 тайм	 ауту	 у	 другій		
половині	гри	до	того,	як	ігровий	годинник	показує	2:00	хвилини	
у	четвертій	чверті,	секретар	у	протоколі	проводить	2	горизон-
тальні	лінії	всередині	першої	невикористаної	кліточки	команди	
для	 другої	 половини	 гри.	 Табло	 рахунку	 має	 показувати,	 що		
команда	використала	перший	тайм-аут.	

18/118/199-21-21 Приклад:	 Коли	 на	 ігровому	 годиннику	 залишилося	 2:00	 хви-
лини	в	четвертій	чверті,	обидві	команди	не	використали	тайм-	
ауту	у	другій	половині	гри.	

	 Інтерпретація:	 Секретар	 у	 протоколі	 проводить	 2	 горизон-
тальні	 лінії	 всередині	 першої	 невикористаної	 кліточки	 обох	
команд	для	другої	половини	гри.	Табло	рахунку	має	показувати,	
що	обидві	команди	використали	перший	тайм-аут.	

18/118/199-22-22 Приклад:	Коли	на	ігровому	годиннику	залишилося	2:09	в	чет-
вертій	чверті,	головний	тренер	команди	А	просить	свій	перший	
тайм-аут	у	другій	половині	гри,	у	той	час	як	гра	триває.	Коли	
на	ігровому	годиннику	залишилося	1:58,	м’яч	виходить	за	межі	
ігрового	майданчика,	та	ігровий	годинник	зупиняють.	Команді	
А	надають	тайм-аут.	

	 Інтерпретація:	 Секретар	 у	 протоколі	 повинен	 провести	 2	
горизонтальні	лінії	всередині	першої	невикористаної	кліточки	
команди	А,	оскільки	тайм-аут	не	був	наданий	до	того,	як	ігровий	
годинник	показував	2:00	у	четвертій	чверті.	Тайм-аут,	наданий	
у	1:58,	записують	у	другу	кліточку,	 і	в	команди	А	залишається	
ще	 тільки	 1	 тайм-аут.	 Після	 тайм-ауту	 табло	 рахунку	 має	
показувати,	що	команда	використала	2	тайм-аути.	

18/118/199-23-23 Визначення.	Коли	б	команда	не	просила	тайм-аут,	без	огляду,	
до	чи	після	того,	як	призначено	технічний,	неспортивний	або	
фол	з	дискваліфікацією,	тайм-аут	надають	до	початку	виконан-
ня	штрафного	кидка	(-ів).	Якщо	під	час	тайм-ауту	призначено	
технічний,	неспортивний	або	фол	з	дискваліфікацією,	штраф-
ний	кидок	(-и)	виконують	після	того,	як	тайм-аут	закінчився.	

18/118/199-24-24 Приклад:	 Головний	 тренер	 команди	 В	 просить	 тайм-аут.	 А1	
покарано	неспортивним	фолом	проти	В1,	після	чого	технічним	
фолом	покарано	А2.	
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	 Інтерпретація:	 Команді	 В	 надають	 тайм-аут.	 Після	 тайм-
ауту	будь-який	гравець	команди	В	виконує	1	штрафний	кидок	
за	 відсутности	 гравців	 на	 підбиранні.	 В1	 виконує	 2	 штрафні	
кидки	 за	 відсутности	 гравців	 на	 підбиранні.	 Гру	 поновлюють	
вкиданням	 команди	 В	 у	 передовій	 зоні	 з	 лінії	 вкидання,	 і	 14	
секунд	показує	годинник	кидка.	

18/118/199-25-25 Приклад:	 Головний	 тренер	 команди	 В	 просить	 тайм-аут.	 А1	
покарано	неспортивним	фолом	проти	В1.	Команді	В	надають	
тайм-аут.	Під	час	тайм-ауту	А2	покарано	технічним	фолом.	

 Інтерпретація:	 Після	 тайм-ауту	 будь-який	 гравець	 команди	
В	виконує	1	штрафний	кидок	за	відсутности	гравців	на	підби-
ранні.	В1	після	цього	виконує	2	штрафні	кидки	за	відсутности	
гравців	на	підбиранні.	Гру	поновлюють	вкиданням	команди	В	
у	передовій	зоні	з	лінії	вкидання,	і	14	секунд	показує	годинник	
кидка.	
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СТ. 23  ГРАВЕЦЬ ЗА МЕЖАМИ ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКА, М’ЯЧ 
ЗА МЕЖАМИ ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКА 

23-123-1  Визначення.	Якщо	м’яч	вийшов	за	межі	ігрового	майданчика	
через	те,	що	м’яч	торкнувся,	чи	його	торкнувся	гравець,	який	
перебуває	 на	 обмежувальній	 лінії	 або	 за	 її	 межами,	 цей	 гра-
вець	спричиняє	вихід	м’яча	за	межі	ігрового	майданчика.	

23-223-2  Приклад:	А1	з	м’ячем	у	руках	поблизу	бічної	лінії	перебуває	під	
щільною	опікою	В1.	А1	торкається	своїм	тілом	В1,	який	однією	
ногою	стоїть	за	обмежувальною	лінією.	

	 Інтерпретація:	 А1	 не	 чинить	 порушення	 правил.	 Гравець	
пере	буває	 за	 межами	 ігрового	 майданчика,	 коли	 будь-яка	
частина	 його	 тіла	 торкається	 чогось	 іншого,	 ніж	 гравець.	 Гра	
триває	далі.	

23-323-3  Приклад:	А1	з	м’ячем	у	руках	поблизу	бічної	лінії	перебуває	під	
щільною	опікою	В1	і	В2.	А1	торкається	м’ячем	В1,	який	однією	
ногою	стоїть	за	обмежувальною	лінією.	

	 Інтерпретація:	 Це	 порушення	 В1	 через	 вихід	 м’яча	 за	 межі	
ігрового	майданчика.	М’яч	перебуває	за	межами	ігрового	май-
данчика,	коли	він	торкається	гравця,	який	перебуває	за	межа-
ми	ігрового	майданчика.	Гру	поновлюють	вкиданням	команди	
А	з	місця,	найближчого	до	того,	де	м’яч	вийшов	за	межі	ігрово-
го	 майданчика,	 за	 винятком	 простору	 безпосередньо	 за	 щи-
том.	Команда	А	має	час,	що	залишився	на	годиннику	кидка.	

23-423-4  Приклад:	А1	веде	м’яч	поблизу	бічної	лінії	перед	секретарсь-
ким	столом.	М’яч	високо	відбивається	від	ігрового	майданчика	
й	торкається	коліна	В6,	який	сидить	на	стільці	для	заміни.	М’яч	
повертається	назад	до	А1	на	ігровий	майданчик.	

	 Інтерпретація:	 М’яч	 вийшов	 за	 межі	 ігрового	 майданчика,	
коли	 торкнувся	 В6,	 який	 перебуває	 за	 межами	 ігрового	 май-
данчика.	Вихід	м’яча	за	межі	 ігрового	майданчика	спричинив	
А1,	 який	 торкнувся	 м’яча	 перед	 тим,	 як	 він	 вийшов	 за	 межі	
ігрового	 майданчика.	 Гру	 поновлюють	 вкиданням	 команди	 В		
з	місця,	найближчого	до	того,	де	м’яч	вийшов	за	межі	ігрового	
майданчика,	за	винятком	простору	безпосередньо	за	щитом.	
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241  Визначення.	Якщо	гравець	навмисно	кидає	м’яч	у	щит	супер-
ників	або	власний,	це	не	розглядають	як	ведення	м’яча.	

242  Приклад:	А1	ще	не	починав	ведення	м’яча	та	стоїть	нерухомо,	
коли	він	кидає	м’яч	у	щит	і	ловить	або	торкається	м’яча	знову	
до	того,	як	інший	гравець	торкнувся	м’яча.	

	 Інтерпретація:	Порушення	А1	не	відбувається.	Після	того	як	
А1	 впіймав	 м’яч,	 він	 може	 виконати	 кидок	 або	 передачу,	 або	
може	почати	ведення	м’яча.	

2433  Приклад:	Після	того	як	А1	закінчив	ведення,	він	у	продовже-
ному	русі	чи	стоячи	нерухомо	кинув	м’яч	у	щит	і	впіймав	м’яч	
знову	до	того,	як	інший	гравець	торкнувся	м’яча.	

	 Інтерпретація:	Порушення	А1	не	відбувається.	Після	того	як	
А1	впіймав	м’яч,	він	може	виконати	кидок	або	передачу,	але	не	
може	почати	нового	ведення	м’яча.	

244  Приклад:	Після	кидка	А1	з	гри	м’яч	не	торкається	кільця.	А1	
підхоплює	м’яч	і	кидає	його	у	щит,	після	чого	А1	ловить	або	тор-
кається	м’яча	знову	до	того,	як	інший	гравець	торкнувся	м’яча.	

	 Інтерпретація:	Порушення	А1	не	відбувається.	Після	того	як	
А1	 впіймав	 м’яч,	 він	 може	 виконати	 кидок	 або	 передачу,	 або	
може	почати	ведення	м’яча.	

245  Приклад:	A1	веде	м’яч	 і	зупиняється	без	порушення	правил.	
Після	цього	
(a)	 A1	втрачає	рівновагу	та,	не	зміщуючи	своєї	опірної	ноги,	А1	

один	раз	чи	двічі	торкається	 ігрового	майданчика	м’ячем,	
тримаючи	м’яч	однією	чи	двома	руками.	

(b)	 A1	перекидає	м’яч	з	однієї	руки	в	іншу,	не	зміщуючи	своєї	
опірної	ноги.	

	 Інтерпретація:	В	обох	випадках	порушення	А1	не	відбувається.	
А1	не	зміщував	своєї	опірної	ноги.	

246  Приклад:	A1	починає	ведення	та	при	цьому	
(a)	 перекидає	м’яч	через	свого	суперника.	
(b)	 відкидає	м’яч	на	кілька	метрів	від	нього.	
М’яч	торкається	ігрового	майданчика,	після	чого	A1	продовжує	
ведення.	

	 Інтерпретація:	В	обох	випадках	порушення	А1	не	відбувається.	
М’яч	торкнувся	ігрового	майданчика	перед	тим,	як	A1	під	час	
ведення	торкнувся	м’яча	знову.	
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247  Приклад:	 А1	 закінчує	 ведення	 та	 навмисно	 кидає	 м’ячем		
у	ногу	В1.	А1	підхоплює	м’яч	і	починає	ведення	знову.	

 Інтерпретація:	 А1	 чинить	 порушення	 правила	 про	 подвій-
не	ведення.	Ведення	А1	закінчилося,	оскільки	В1	не	торкався		
м’яча.	Саме	м’яч	торкнувся	В1.
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251  Визначення.	 Порушення	 правил	 не	 відбувається,	 якщо	
гравець,	 який	 лежить	 на	 ігровому	 майданчику,	 установлює	
контроль	 над	 м’ячем.	 Порушення	 правил	 не	 відбувається,	
якщо	гравець,	який	тримає	м’яч,	падає	на	ігровий	майданчик.		
Порушення	 правил	 також	 не	 відбувається,	 якщо	 гравець,	
який	упав	на	ігровий	майданчик	з	м’ячем,	за	інерцією	ковзає.		
Проте,	 якщо	 гравець	 після	 цього	 перекочується	 по	 ігровому	
майданчику,	 чи	 намагається	 підвестися,	 тримаючи	 м’яч		
у	руках,	це	порушення.	

252  Приклад:	 А1,	 тримаючи	 м’яч,	 втрачає	 рівновагу	 та	 падає	 на	
ігровий	майданчик.	

	 Інтерпретація:	 Падіння	 А1	 на	 ігровий	 майданчик	 не	 є	 пору-
шенням	правил.	

2533 Приклад:	А1,	тримаючи	м’яч,	падає	на	 ігровий	майданчик	та	
за	інерцією	ковзає.	

	 Інтерпретація:	А1	не	чинить	порушення.	Проте,	якщо	А1	після	
цього	 перекочується	 по	 ігровому	 майданчику,	 щоб	 уникнути	
дій	захисту,	чи	намагається	підвестися,	тримаючи	м’яч	у	руках,	
стається	порушення	правила	про	зайві	кроки.	

254  Приклад:	 А1,	 лежачи	 на	 ігровому	 майданчику,	 установлює	
контроль	над	м’ячем.	Після	цього	А1	
(а)	 передає	м’яч	А2.	
(b)	 починає	ведення,	ще	лежачи	на	ігровому	майданчику.	
(c)	 намагається	підвестися,	одночасно	ведучи	м’яч.	
(d)	 намагається	підвестися,	ще	тримаючи	м’яч.	

	 Інтерпретація: 
(а),	(b)	і	(c)	 Порушення	А1	не	відбувається.	
(d)		 Порушення	А1	правила	про	зайві	кроки.	

255  Визначення. Гравець	не	може	торкатися	ігрового	майданчика	
послідовно	тією	ж	ногою	або	обома	ногами	після	того	як	закін-
чив	ведення	або	отримав	контроль	над	м’ячем.	

256 Приклад:	А1	закінчив	ведення	з	м’ячем	у	руках.	У	продовжено-
му	русі	А1	вистрибує	з	лівої	ноги,	приземлюється	на	ліву	ногу,	
потім	на	праву	ногу	та	виконує	кидок	з	гри.	

 Інтерпретація:	 Це	 порушення	 А1	 правила	 про	 зайві	 кроки.	
Гравець	 не	 може	 торкатися	 ігрового	 майданчика	 послідовно	
тією	ж	ногою	після	того	як	закінчив	ведення.	
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261  Визначення.	 Є	 порушенням,	 коли	 гравець	 залишає	 ігровий	
майданчик	 через	 лицьову	 лінію	 з	 метою	 уникнути	 порушення	
правила	3	секунд	і	знову	повертається	в	обмежену	зону.	

262  Приклад:	A1,	перебуваючи	в	обмеженій	зоні	менше	3	секунд,	
переміщується	 за	 межі	 ігрового	 майданчика	 через	 лицьову	
лінію	 з	 метою	 уникнути	 порушення	 правила	 3	 секунд.	 Після	
цього	А1	знову	повертається	в	обмежену	зону.	

	 Інтерпретація:	A1	чинить	порушення	правила	3	секунд.	
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28-128-1  Визначення.	Годинник	кидка	зупинений	через	ситуацію	спір-
ного	 кидка.	 Якщо	 вкидання	 внаслідок	 володіння	 за	 чергою		
надають	команді,	яка	контролювала	м’яч,	у	тиловій	зоні,	період		
8	секунд	триває	далі.	

28-228-2  Приклад:	А1	вів	м’яч	у	своїй	тиловій	зоні	протягом	5	секунд,	
коли	відбувся	спірний	м’яч.	Команда	А	має	право	на	вкидання	
внаслідок	володіння	за	чергою.	

	 Інтерпретація:	Команда	А	має	лише	3	секунди,	щоб	переве-
сти	м’яч	у	свою	передову	зону.	

28-328-3  Визначення.	Під	час	ведення	м’яча	з	тилової	зони	у	передо-
ву	м’яч	переходить	у	передову	зону	команди,	коли	обидві	ноги	
гравця,	який	веде	м’яч,	і	м’яч	перебувають	повністю	у	контакті	
з	передовою	зоною.	

28-428-4  Приклад:	 А1	 стоїть	 на	 майданчику	 так,	 що	 обидві	 його	 ноги	
розташовані	по	різні	боки	від	центральної	лінії,	та	отримує	м’яч	
від	А2,	який	перебуває	у	своїй	тиловій	зоні.	А1	повертає	м’яч	
А2,	який	все	ще	перебуває	у	своїй	тиловій	зоні.	

 Інтерпретація:	Команда	А	не	порушила	правил.	А1	не	розта-
шував	обох	своїх	ніг	у	передовій	зоні,	отже,	він	має	право	пере-
дати	м’яч	у	тилову	зону.	Період	8	секунд	триває	далі.	

28-528-5  Приклад:	 А1	 веде	 м’яч	 зі	 своєї	 тилової	 зони	 й	 закінчує	 своє	
ведення,	тримаючи	м’яч	і	стоячи	на	майданчику	так,	що	обидві	
його	ноги	розташовані	по	різні	боки	від	центральної	лінії.	Після	
цього	А1	передає	м’яч	А2,	який	також	стоїть	на	майданчику	так,	
що	обидві	його	ноги	розташовані	по	різні	боки	від	центральної	
лінії.	

	 Інтерпретація:	Команда	А	не	порушила	правил.	А1	не	розта-
шував	обох	своїх	ніг	у	передовій	зоні,	отже,	А1	має	право	пере-
дати	м’яч	А2,	який	також	не	перебуває	у	передовій	зоні.	Період	
8	секунд	триває	далі.	

28-628-6  Приклад:	А1	веде	м’яч	зі	своєї	тилової	зони	та	одна	його	нога	
перебуває	у	передовій	зоні.	А1	передає	м’яч	А2,	який	стоїть	на	
майданчику	так,	що	обидві	його	ноги	розташовані	по	різні	боки	
від	 центральної	 лінії.	 А2	 починає	 вести	 м’яч	 у	 своїй	 тиловій	
зоні.	

 Інтерпретація:	Команда	А	не	порушила	правил.	А1	не	розта-
шував	обох	своїх	ніг	у	передовій	зоні,	отже,	А1	має	право	пере-
дати	м’яч	А2,	який	також	не	перебуває	у	передовій	зоні.	А2	має	
право	вести	м’яч	у	свою	тилову	зону.	Період	8	секунд	триває	
далі.	
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28-728-7  Приклад:	А1	веде	м’яч	зі	своєї	тилової	зони	та	припиняє	своє	
просування	вперед,	не	припиняючи	вести	м’яч,	при	цьому	
(а)	 він	стоїть	на	майданчику	так,	що	обидві	його	ноги	розташо-

вані	по	різні	боки	від	центральної	лінії.	
(b)	 обидві	 ноги	 перебувають	 у	 передовій	 зоні,	 але	 ведення	

м’яча	відбувається	у	тиловій	зоні.	
(c)	 обидві	 ноги	 перебувають	 у	 передовій	 зоні,	 але	 ведення	

м’яча	 відбувається	 у	 тиловій	 зоні,	 після	 чого	 А1	 повертає	
обидві	ноги	у	тилову	зону.	

(d)	 обидві	ноги	перебувають	у	тиловій	зоні,	у	той	час	як	ведення	
м’яча	відбувається	у	передовій	зоні.	

	 Інтерпретація:	У	всіх	випадках	А1	не	чинить	порушення	пра-
вил.	А1,	який	веде	м’яч,	 і	далі	перебуває	у	тиловій	зоні	доти,	
поки	 обидві	 його	 ноги,	 а	 також	 м’яч	 не	 торкнуться	 передової	
зони.	Період	8	секунд	триває	далі	у	кожній	ситуації.	

28-828-8  Визначення.	Щоразу,	коли	відлік	8	секунд	буде	продовжений	
з	урахуванням	часу,	що	залишається,	коли	тій	самій	команді,	
що	 перед	 цим	 володіла	 м’ячем,	 призначають	 вкидання	 в	 ти-
ловій	 зоні,	 суддя,	 який	 передає	 м’яч	 гравцеві	 для	 вкидання,	
повинен	повідомити	його	про	кількість	часу,	який	залишається	
у	8-секундному	періоді.	

28-928-9  Приклад:	A1	веде	м’яч	6	секунд	у	тиловій	зоні,	коли	зафіксова-
но	обопільний	фол	у	
(a)	 тиловій	зоні.	
(b)	 передовій	зоні.	

	 Інтерпретація: 
(a)	 Гру	 поновлюють	 вкиданням	 команди	 А	 в	 її	 тиловій	 зоні		

з	 місця,	 найближчого	 до	 того,	 де	 стався	 обопільний	 фол.	
Суддя	 повинен	 інформувати	 гравця	 команди	 А,	 який	
виконує	 вкидання,	 що	 його	 команда	 має	 2	 секунди,	 щоб	
перевести	м’яч	у	свою	передову	зону.	

(b)	 Гру	 поновлюють	 вкиданням	 команди	 А	 в	 її	 передовій	 зоні		
з	місця,	найближчого	до	того,	де	стався	обопільний	фол.	

28-1028-10  Приклад:	A1	вів	м’яч	4	секунди	у	тиловій	зоні,	коли	B1	вибиває	
м’яч	за	межі	ігрового	майданчика	у	тиловій	зоні	команди	А.	

	 Інтерпретація:	Гру	поновлюють	вкиданням	команди	А	в	її	ти-
ловій	зоні.	Суддя	повинен	інформувати	гравця	команди	А,	який	
виконує	вкидання,	що	його	команда	має	4	секунди,	щоб	пере-
вести	м’яч	у	передову	зону.	

28-1128-11  Визначення.	Якщо	гра	зупинена	суддею	з	будь-якої	поважної	
причини,	 не	 пов’язаної	 з	 жодною	 з	 команд,	 і	 якщо,	 на	 думку	
суддів,	 суперники	 будуть	 поставлені	 у	 невигідне	 становище,	
період	8	секунд	триває	далі.	
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2288-12-12  Приклад:	Коли	в	четвертій	чверті	на	ігровому	годиннику	зали-
шається	25	секунд,	рахунок	А	72	—	В	72,	команда	А	здобуває	
контроль	над	м’ячем.	А1	вів	м’яч	протягом	4	секунд	у	тиловій	
зоні,	коли	судді	зупиняють	гру	через	те,	що	
(а)	 ігровий	 годинник	 або	 годинник	 кидка	 не	 йде	 чи	 не	

ввімкнувся.	
(b)	 на	ігровий	майданчик	кинули	пляшку.	
(c)	 помилково	скинуто	годинник	кидка	

	 Інтерпретація:	 У	 всіх	 випадках	 гру	 поновлюють	 вкиданням	
команди	А	в	її	тиловій	зоні,	і	в	команди	А	залишається	4	секунди,	
щоб	 перевести	 м’яч	 у	 передову	 зону.	 Якби	 гру	 поновили		
з	 новим	 періодом	 8	 секунд,	 команда	 В	 була	 б	 поставлена		
у	невигідне	становище.	

2288-13-13  Визначення.	 Після	 порушення	 правила	 8	 секунд	 місце	 вки-
дання	визначають	за	місцем,	де	перебував	м’яч,	коли	сталося	
порушення.	

2288-14-14 Приклад:	Період	8	секунд	команди	А	закінчився,	 і	визначено	
порушення,	коли	
(а)	 команда	А	контролює	м’яч	у	тиловій	зоні.	
(b)	 м’яч	перебуває	в	повітрі	під	час	передачі	А1	з	тилової	зони	

у	передову	зону.	

	 Інтерпретація:	Вкидання	команди	В	виконують	в	її	передовій	
зоні,	з	місця,	найближчого	до	
(а)	 місця,	де	перебував	м’яч,	коли	сталося	порушення	правила	

8	секунд,	за	винятком	простору	безпосередньо	за	щитом.	
(b)	 центральної	лінії.	

Команда	В	має	14	секунд	на	годиннику	кидка.
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29/501 Визначення.	 Кидок	 з	 гри	 виконують	 безпосередньо	 перед	
кінцем	 періоду	 відліку	 годинника	 кидка,	 і	 сигнал	 годинника	
кидка	 лунає,	 коли	 м’яч	 перебуває	 в	 повітрі.	 Якщо	 м’яч	 не	
торкається	 кільця,	 стається	 порушення,	 якщо	 тільки	 команда	
суперників	не	установлює	негайного	та	очевидного	контролю	
над	 м’ячем.	 М’яч	 передають	 суперникам	 для	 вкидання		
з	 місця,	 найближчого	 до	 того,	 де	 було	 зупинено	 гру,	 за	
винятком	простору	безпосередньо	за	щитом.	

29/502 Приклад:	Під	час	кидка	А1	з	гри	м’яч	перебуває	в	повітрі,	коли	
лунає	 сигнал	 годинника	 кидка.	 М’яч	 торкається	 щита,	 після	
чого	котиться	по	ігровому	майданчику,	де	його	торкається	В1,	
потім	А2,	і	зрештою	м’яч	контролює	В2.	

 Інтерпретація: Команда	А	порушила	правило	часу	кидка.	Під	
час	кидка	А1	м’яч	не	торкнувся	кільця,	а	команда	В	не	устано-
вила	негайного	та	очевидного	контролю	над	м’ячем.	

29/5033 Приклад:	 Під	 час	 кидка	 А1	 з	 гри	 м’яч	 торкається	 щита,	 але	
не	 торкається	 кільця.	 Після	 цього	 м’яча	 торкається,	 але	 не	
контролює	В1,	після	чого	А2	установлює	контроль	над	м’ячем.	
Лунає	сигнал	годинника	кидка.	

	 Інтерпретація:	Команда	А	порушила	правило	часу	кидка.	

29/504 Приклад:	 А1	 виконує	 кидок	 з	 гри	 наприкінці	 періоду	 кидка.	
М’яч	 без	 недодержання	 правил	 блокує	 В1.	 Лунає	 сигнал	
годинника	кидка.	В1	чинить	фол	проти	А1.	

	 Інтерпретація:	Команда	А	порушила	правило	часу	кидка.	Фол	
В1	проти	А1	не	беруть	до	уваги,	якщо	тільки	це	не	неспортив-
ний	або	фол	з	дискваліфікацією.	

29/505 Приклад:	Під	час	кидка	А1	з	гри	м’яч	перебуває	в	повітрі,	коли	
лунає	 сигнал	 годинника	 кидка.	 М’яч	 не	 торкається	 кільця	 та	
після	цього	фіксують	спірний	м’яч	між	А2	і	В2.	

	 Інтерпретація:	 Команда	 А	 порушила	 правило	 часу	 кидка.	
Команда	В	не	установила	негайного	та	очевидного	контролю	
над	м’ячем.	

29/506 Приклад:	 Під	 час	 кидка	 А1	 з	 гри	 м’яч	 перебуває	 в	 повітрі,	
коли	лунає	сигнал	годинника	кидка.	М’яч	не	торкається	кільця,		
й	тоді	його	торкається	B1,	внаслідок	чого	м’яч	виходить	за	межі	
ігрового	майданчика.	
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	 Інтерпретація:	 Команда	 А	 порушила	 правило	 часу	 кидка.	
Команда	B	не	установила	негайного	та	очевидного	контролю	
над	м’ячем.	

29/507 Приклад:	 В1	 чинить	 фол	 проти	 А1	 під	 час	 його	 кидка	 з	 гри.	
Після	того	як	стався	фол,	лунає	сигнал	годинника	кидка.	М’яч	
входить	у	кошик.

 Інтерпретація:	 Кидок	 А1	 з	 гри	 зараховують.	 Годинник	 кидка	
має	 бути	 зупинено	 одночасно	 з	 моментом,	 коли	 призначено	
фол,	 отже,	 сигнал	 годинника	 кидка	 не	 беруть	 до	 уваги.	 А1	
виконує	 1	 штрафний	 кидок.	 Гру	 поновлюють	 як	 після	 будь-
якого	останнього	штрафного	кидка.	

29/5088 Визначення.	 Якщо	 сигнал	 годинника	 кидка	 лунає	 в	 ситуації,	
коли,	 на	 думку	 суддів,	 суперники	 установлюють	 негайний	 та	
очевидний	 контроль	 над	 м’ячем,	 сигнал	 не	 беруть	 до	 уваги.	
Гра	триває	далі.	

29/509 Приклад:	 Наприкінці	 періоду	 кидка	 А2	 не	 зміг	 прийняти	
передачу	 А1	 (обоє	 гравців	 перебувають	 у	 своїй	 передовій	
зоні),	і	м’яч	викотився	у	тилову	зону	команди	А.	Перед	тим	як	
В1	установив	контроль	над	м’ячем	з	безперешкодним	виходом	
на	кошик,	пролунав	сигнал	годинника	кидка.	

	 Інтерпретація:	 Якщо	 В1	 установив	 негайний	 та	 очевидний	
контроль	 над	 м’ячем,	 сигнал	 не	 беруть	 до	 уваги.	 Гра	 триває	
далі.	

29/5010 Визначення.	 Якщо	 команда,	 яка	 контролювала	 м’яч,	 має	
право	на	вкидання	внаслідок	володіння	за	чергою,	ця	коман-
да	матиме	тільки	той	час,	який	залишався	на	годиннику	кидка		
у	момент,	коли	відбулася	ситуація	спірного	кидка.	

29/5011 Приклад:	 Команда	 А	 контролює	 м’яч	 у	 своїй	 передовій	 зоні,		
і	годинник	кидка	показує	10	секунд,	коли	відбувається	спірний	
м’яч.	На	вкидання	внаслідок	володіння	за	чергою	має	право	

	 (а)	 команда	А.	
	 (b)	 команда	В.	

	 Інтерпретація:	
	 (а)	 Команда	А	має	10	секунд	на	годиннику	кидка.	
	 (b)	 Команда	В	має	24	секунди	на	годиннику	кидка.	

29/5012 Визначення.	 Якщо	 гру	 зупинено	 суддею	 через	 фол	 або	 по-
рушення	 (але	 не	 через	 те,	 що	 м’яч	 вийшов	 за	 межі	 ігрового	
майданчика)	команди,	що	не	контролювала	м’яч,	 і	м’яч	пере-
дають	 тій	 самій	 команді,	 що	 перед	 тим	 контролювала	 м’яч		
у	передовій	зоні,	годинник	кидка	скидають	таким	чином:	



We	Are	Basketball

ОФІЦІЙНІ		ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
Ст.	29/50	 24	секунди

Січень	2021
Стор.	63	зі	141

•	Якщо	14	секунд	чи	більше	показує	годинник	кидка	у	той	час,	
коли	 гра	 зупинена,	 годинник	 кидка	 буде	 провадити	 відлік	
далі	з	часу,	на	якому	був	зупинений.	

•	Якщо	13	секунд	чи	менше	показує	годинник	кидка	у	той	час,	
коли	 гра	 зупинена,	 команда	 має	 14	 секунд	 на	 годиннику	
кидка.	

29/501313 Приклад:	А1	веде	м’яч,	коли	В1	вибиває	м’яч	за	межі	ігрового	
майданчика	 у	 передовій	 зоні	 команди	 А.	 Годинник	 кидка	
показує	8	секунд.	

	 Інтерпретація:	Команда	А	має	8	секунд	на	годиннику	кидка.	

29/5014 Приклад:	А1	веде	м’яч	у	своїй	передовій	зоні.	В1	чинить	фол	
проти	А1.	Це	другий	фол	команди	В	у	чверті.	Годинник	кидка	
показує	3	секунди.	

	 Інтерпретація:	Команда	А	має	14	секунд	на	годиннику	кидка.	

29/5015 Приклад:	 Годинник	 кидка	 показував	 4	 секунди,	 й	 команда	 А	
контролювала	м’яч	у	своїй	передовій	зоні,	коли	

	 (а)	 А1	
	 (b)	 В1	
	 зазнав	травми.	Судді	зупинили	гру.	

	 Інтерпретація: Команда	А	має	
	 (а)	 4	секунди	
	 (b)	 14	секунд	
	 на	годиннику	кидка.	

29/5016 Приклад:	Коли	годинник	кидка	показує	6	секунд,	А1	виконує	
кидок	 з	 гри.	 Коли	 м’яч	 перебуває	 в	 повітрі,	 зафіксовано	
обопільний	 фол	 А2	 і	 В2.	 М’яч	 не	 торкається	 кільця.	 Стрілка	
володіння	за	чергою	вказує	на	користь	команди	А.	

	 Інтерпретація:	Команда	А	має	6	секунд	на	годиннику	кидка.	

29/5017 Приклад:	Коли	годинник	кидка	показує	5	секунд,	А1	веде	м’яч,	
В1	 покарано	 технічним	 фолом,	 після	 чого	 головного	 тренера	
команди	А	покарано	технічним	фолом.	

	 Інтерпретація:	 Після	 скасовання	 рівних	 покарань	 гру	
поновлюють	вкиданням	команди	А.	Команда	А	має	5	секунд	на	
годиннику	кидка.	

29/501818 Приклад: Коли	
	 (а)	 16	секунд	
	 (b)	 12	секунд	
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	 показує	годинник	кидка,	А1	передає	м’яч	А2	у	своїй	передовій	
зоні,	а	В1	у	своїй	тиловій	зоні	навмисно	б’є	по	м’ячу	ногою	чи	
відбиває	м’яч	кулаком.	

	 Інтерпретація:	В	обох	випадках	це	порушення	В1.	Гру	понов-
люють	вкиданням	команди	А	у	передовій	зоні,	та	

	 (а)	 16	секунд	
	 (b)	 14	секунд	
	 показує	годинник	кидка.	

29/5019 Приклад:	 Коли	 А1	 у	 третій	 чверті	 виконує	 вкидання	 у	 своїй	
передовій	 зоні,	 В1	 переносить	 руку	 (-и)	 через	 обмежувальну	
лінію	та	блокує	передачу	А1,	коли	

	 (а)	 19	секунд	
	 (b)	 11	секунд	
	 показує	годинник	кидка.	

	 Інтерпретація: В	обох	випадках	це	порушення	В1.	Гру	понов-
люють	вкиданням	команди	А	в	її	передовій	зоні,	та	

	 (а)	 19	секунд	
	 (b)	 14	секунд	показує	годинник	кидка.	

29/5020 Приклад:	 Годинник	 кидка	 показує	 6	 секунд,	 А1	 веде	 м’яч		
у	своїй	передовій	зоні,	коли	В2	покарано	неспортивним	фолом	
проти	А2.	

	 Інтерпретація:	Після	того,	як	А2	виконає	2	штрафні	кидки	за	
відсутности	 гравців	 на	 підбиранні,	 без	 огляду	 на	 те,	 будуть	
штрафні	 кидки	 влучними,	 чи	 ні,	 гру	 поновлюють	 вкиданням	
команди	А	у	передовій	зоні	з	лінії	вкидання.	Команда	А	має	14	
секунд	на	годиннику	кидка.	

	 Така	ж	інтерпретація	дійсна	для	фолу	з	дискваліфікацією.	

29/5021 Визначення.	Якщо	гра	зупинена	суддею	з	будь-якої	поважної	
причини,	 не	 пов’язаної	 з	 жодною	 з	 команд,	 і	 якщо,	 на	 думку	
суддів,	 суперники	 будуть	 поставлені	 у	 невигідне	 становище,	
годинник	кидка	буде	провадити	відлік	далі	з	часу,	на	якому	був	
зупинений.	

29/5022 Приклад:	Коли	у	четвертій	чверті	на	ігровому	годиннику	зали-
шилося	25	секунд,	рахунок	А	72	—	В	72,	команда	А	здобуває	
контроль	 над	 м’ячем	 у	 своїй	 передовій	 зоні.	 А1	 уже	 вів	 м’яч	
протягом	20	секунд,	коли	судді	зупиняють	гру	через	те,	що	

	 (а)	 ігровий	 годинник	 або	 годинник	 кидка	 не	 йде	 чи	 не	
ввімкнувся.	

	 (b)	 на	ігровий	майданчик	кинули	пляшку.	
	 (c)	 помилково	скинуто	годинник	кидка.	
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	 Інтерпретація:	 У	 всіх	 випадках	 гру	 поновлюють	 вкиданням	
команди	 А	 з	 місця,	 де	 гру	 було	 зупинено.	 Команда	 А	 має	 4	
секунди	 на	 годиннику	 кидка.	 Команда	 В	 буде	 поставлена	
у	 невигідне	 становище,	 якщо	 гру	 буде	 поновлено	 з	 новим	
періодом	14	секунд	на	годиннику	кидка.	

29/502323 Приклад:	 Після	 кидка	 А1	 з	 гри	 м’яч	 торкається	 кільця.	 А2	
підбирає	м’яч,	і	через	9	секунд	сигнал	годинника	кидка	лунає	
помилково.	Судді	зупиняють	гру.	

 Інтерпретація:	Команда	А,	яка	контролює	м’яч,	була	б	постав-
лена	 у	 невигідне	 становище,	 якби	 відбулося	 порушення	
правила	часу	кидка.	Після	консультації	з	комісаром,	якщо	він	
присутній,	і	оператором	годинника	кидка	судді	поновлюють	гру	
вкиданням	 команди	 А.	 Команда	 А	 має	 5	 секунд	 на	 годиннику	
кидка.	

29/5024 Приклад:	Коли	годинник	кидка	показує	4	секунди,	A1	виконує	
кидок	 з	 гри.	 М’яч	 не	 торкається	 кільця,	 проте	 оператор	
годинника	 кидка	 помилково	 скидає	 годинник.	 A2	 підбирає	
м’яч,	 і	через	певний	час	A3	закидає	м’яч	з	гри.	У	цей	момент	
судді	усвідомлюють	помилку.	

	 Інтерпретація:	 Судді	 після	 консультації	 з	 комісаром,	 якщо	
він	присутній,	мають	підтвердити,	що	м’яч	не	торкнувся	кільця	
під	час	кидка	A1.	Якщо	так,	після	цього	вони	мають	вирішити,	
чи	 м’яч	 залишив	 би	 руку	 (-и)	 A3	 до	 того,	 як	 пролунав	 сигнал	
годинника	кидка,	якщо	годинник	не	було	б	скинуто.	Якщо	так,	
м’яч	 зараховано,	 якщо	 ні,	 сталося	 порушення	 правила	 часу	
кидка,	і	кидок	A3	не	зараховано.	

29/5025 Визначення.	Вкидання,	як	результат	покарання	за	неспортив-
ний	або	фол	з	дискваліфікацією,	завжди	виконують	у	передовій	
зоні	 з	 лінії	 вкидання.	 Команда	 А	 має	 14	 секунд	 на	 годиннику	
кидка.	

29/5026 Приклад:	 Коли	 в	 четвертій	 чверті	 ігровий	 годинник	 показує	
1:12,	а	годинник	кидка	показує	6	секунд,	A1	веде	м’яч	у	пере-
довій	зоні,	а	B1	покарано	неспортивним	фолом	проти	А1.	Після	
першого	штрафного	кидка	А1	головний	тренер	А	або	головний	
тренер	В	просить	тайм-аут.	

	 Інтерпретація:	 А1	 виконує	 другий	 штрафний	 кидок	 за	
відсутности	гравців	на	підбиранні.	Після	тайм-ауту	гру	понов-
люють	вкиданням	команди	А	у	передовій	зоні	з	лінії	вкидання.	
Команда	А	має	14	секунд	на	годиннику	кидка.	

29/5027 Приклад:	 Годинник	 кидка	 показує	 19	 секунд,	 А1	 веде	 м’яч		
у	передовій	зоні,	коли	В2	покарано	неспортивним	фолом	про-
ти	А2.	
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	 Інтерпретація:	Після	того,	як	А2	виконає	2	штрафні	кидки	за	
відсутности	гравців	на	підбиранні,	без	огляду	на	те,	чи	будуть	
штрафні	 кидки	 влучними,	 чи	 ні,	 гру	 поновлюють	 вкиданням	
команди	А	у	передовій	зоні	з	лінії	вкидання.	Команда	А	має	14	
секунд	на	годиннику	кидка.	

	 Така	ж	інтерпретація	дійсна	для	фолу	з	дискваліфікацією.	

29/502828 Визначення.	 Коли	 виконано	 кидок	 з	 гри	 та	 після	 цього	
зафіксовано	 фол	 гравця,	 який	 перебуває	 у	 захисті,	 у	 його	
тиловій	зоні,	якщо	гру	поновлюють	вкиданням,	годинник	кидка	
скидають	таким	чином:	
•	Якщо	14	секунд	чи	більше	показує	годинник	кидка	у	той	час,	

як	гру	зупинено,	годинник	кидка	не	скидають,	він	буде	й	далі	
провадити	відлік	з	часу,	на	якому	був	зупинений.	

•	Якщо	13	секунд	чи	менше	показує	годинник	кидка	у	той	час,	
як	гру	зупинено,	годинник	кидка	скидають	на	14	секунд.	

29/5029 Приклад:	Коли	годинник	кидка	показує	17	секунд,	A1	виконує	
кидок	з	гри.	Коли	м’яч	перебуває	в	повітрі,	В2	у	своїй	тиловій	
зоні	чинить	фол	проти	А2.	Це	другий	фол	команди	B	у	чверті.	
М’яч	

	 (a)	входить	у	кошик.	
	 (b)	відскакує	від	кільця	та	не	входить	у	кошик.	
	 (с)	не	торкається	кільця.	

	 Інтерпретація: 
	 (a)	Кидок	A1	зараховують.	
	 У	всіх	випадках	гру	поновлюють	вкиданням	команди	А	в	її	пере-

довій	зоні	з	місця,	найближчого	до	того,	де	було	зафіксовано	
фол	В2.	Команда	А	має	17	секунд	на	годиннику	кидка.	

29/503030 Приклад:	Коли	годинник	кидка	показує	10	секунд,	A1	виконує	
кидок	з	гри.	Коли	м’яч	перебуває	в	повітрі,	B2	у	своїй	тиловій	
зоні	чинить	фол	проти	A2.	Це	другий	фол	команди	B	у	чверті.	
М’яч	

	 (a)	 входить	у	кошик.	
	 (b)	 відскакує	від	кільця	та	не	входить	у	кошик.	
	 (с)	 не	торкається	кільця.	

	 Інтерпретація:	
	 (a)	 Кидок	A1	зараховують.	
	 У	всіх	випадках	гру	поновлюють	вкиданням	команди	А	в	її	пере-

довій	зоні	з	місця,	найближчого	до	того,	де	було	зафіксовано	
фол	В2.	Команда	А	має	14	секунд	на	годиннику	кидка.	

29/503131 Приклад: A1	 виконує	 кидок	 з	 гри.	 Коли	 м’яч	 перебуває		
в	повітрі,	лунає	сигнал	годинника	кидка.	В2	у	своїй	тиловій	зоні	
чинить	фол	проти	A2.	Це	другий	фол	команди	B	у	чверті.	М’яч	
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	 (a)	 входить	у	кошик.	
	 (b)	 відскакує	від	кільця	та	не	входить	у	кошик.	
	 (с)	 не	торкається	кільця.	

	 Інтерпретація:	
	 (a)	Кидок	A1	зараховують.	
	 У	всіх	випадках	порушення	правила	часу	кидка	командою	А	не	

відбувається.	Гру	поновлюють	вкиданням	команди	А	в	її	пере-
довій	зоні	з	місця,	найближчого	до	того,	де	було	зафіксовано	
фол	В2.	Команда	А	має	14	секунд	на	годиннику	кидка.	

29/503232 Приклад:	Коли	годинник	кидка	показує	10	секунд,	A1	виконує	
кидок	з	гри.	Коли	м’яч	перебуває	в	повітрі,	B2	у	своїй	тиловій	
зоні	чинить	фол	проти	A2.	Це	п’ятий	фол	команди	B	у	чверті.	
М’яч	

	 (a)	 входить	у	кошик.	
	 (b)	 відскакує	від	кільця	та	не	входить	у	кошик.	
	 (с)	 не	торкається	кільця.	

	 Інтерпретація: 
	 (a)	 Кидок	A1	зараховують.	
	 У	всіх	випадках	A2	виконує	2	штрафні	кидки.	Гру	поновлюють	як	

після	будь-якого	останнього	штрафного	кидка.	

29/503333 Приклад: A1	 виконує	 кидок	 з	 гри.	 Коли	 м’яч	 перебуває		
в	повітрі,	лунає	сигнал	годинника	кидка.	В2	у	своїй	тиловій	зоні	
чинить	фол	проти	A2.	Це	п’ятий	фол	команди	B	у	чверті.	М'яч	

	 (a)	 входить	у	кошик.	
	 (b)	 відскакує	від	кільця	та	не	входить	у	кошик.	
	 (с)	 не	торкається	кільця.	

	 Інтерпретація:	
	 (a)	 Кидок	A1	зараховують.	
	 У	всіх	випадках	порушення	правила	часу	кидка	командою	А	не	

відбувається.	A2	виконує	2	штрафні	кидки.	Гру	поновлюють	як	
після	будь-якого	останнього	штрафного	кидка.	

29/503434 Приклад:	 A1	 виконує	 кидок	 з	 гри.	 Коли	 м’яч	 перебуває		
в	повітрі,	лунає	сигнал	годинника	кидка.	А2	або	В2	після	цього	
покарано	технічним	фолом.	М'яч	

	 (a)	 входить	у	кошик.	
	 (b)	 відскакує	від	кільця	та	не	входить	у	кошик.	
	 (с)	 не	торкається	кільця.	

	 Інтерпретація: 
	 У	 всіх	 випадках	 будь-який	 гравець	 команди	 А	 або	 команди	 В	

виконує	1	штрафний	кидок	за	відсутности	гравців	на	підбиранні.	
(a)	 Порушення	правила	часу	кидка	командою	А	не	відбувається.	

Кидок	A1	зараховують.	Гру	поновлюють	вкиданням	команди	
В	з-за	її	лицьової	лінії.	
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(b)	 Порушення	 правила	 часу	 кидка	 командою	 А	 не	 відбуває-
ться.	 Це	 ситуація	 спірного	 кидка.	 Гру	 поновлюють	
вкиданням	 унаслідок	 володіння	 за	 чергою	 з-за	 лицьової	
лінії,	за	винятком	простору	безпосередньо	за	щитом.

(с)	 Це	порушення	правила	часу	кидка	командою	А.	Гру	понов-
люють	вкиданням	команди	В	з-за	її	лицьової	лінії,	за	винят-
ком	простору	безпосередньо	за	щитом.	

29/503535 Визначення.	 Після	 того	 як	 м’яч	 торкнувся	 кільця	 суперників		
з	будь-якої	причини,	команда	має	14	секунд	на	годиннику	кид-
ка,	якщо	команда,	яка	встановила	контроль	над	м’ячем	—	це	та	
ж	сама	команда,	яка	мала	контроль	над	м’ячем	до	того,	як	м’яч	
торкнувся	кільця.	

29/503636 Приклад:	Під	час	передачі	A1	на	A2	м’яча	торкнувся	B2,	після	
чого	м’яч	торкнувся	кільця.	A3	установив	контроль	над	м’ячем.	

	 Інтерпретація:	Команда	А	має	14	секунд	на	годиннику	кидка,	
як	тільки	A3	установив	контроль	над	м’ячем	у	будь-якому	місці	
ігрового	майданчика.	

29/503737 Приклад:	A1	виконує	кидок	з	гри	та	
	 (a)	 4	секунди	
	 (b)	 20	секунд	
	 показує	годинник	кидка.	М’яч	торкається	кільця,	відскакує	від	

нього	та	A2	установлює	контроль	над	м’ячем.	

	 Інтерпретація: В	обох	випадках	команда	А	має	14	секунд	на	
годиннику	кидка,	як	тільки	A2	установив	контроль	над	м’ячем	у	
будь-якому	місці	ігрового	майданчика.	

29/503838 Приклад:	A1	виконує	кидок	з	гри.	М’яч	торкається	кільця.	B1	
торкається	 м’яча	 й	 після	 цього	 A2	 установлює	 контроль	 над	
м’ячем.	

	 Інтерпретація:	Команда	А	має	14	секунд	на	годиннику	кидка,	
як	тільки	A2	установив	контроль	над	м’ячем	у	будь-якому	місці	
ігрового	майданчика.	

29/503939 Приклад:	A1	виконує	кидок	з	гри.	М’яч	торкається	кільця.	B1	
торкається	м’яча,	який	після	цього	виходить	за	межі	 ігрового	
майданчика.	

	 Інтерпретація:	Гру	поновлюють	вкиданням	команди	А	з	місця,	
найближчого	до	того,	де	м’яч	вийшов	за	межі	ігрового	майдан-
чика.	Команда	А	має	14	секунд	на	годиннику	кидка	без	огляду	
на	те,	де	на	ігровому	майданчику	буде	виконане	вкидання.	
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29/5040 Приклад:	 Коли	 годинник	 кидка	 показує	 4	 секунди,	 A1	 кидає	
м’яч	у	напрямку	кільця	з	тією	метою,	щоб	годинник	кидка	було	
скинуто.	 М’яч	 торкається	 кільця.	 B1	 торкається	 м’яча,	 який	
після	 цього	 виходить	 за	 межі	 ігрового	 майданчика	 в	 тиловій	
зоні	команди	A.	

 Інтерпретація:	Гру	поновлюють	вкиданням	команди	А	з	місця,	
найближчого	до	того,	де	м’яч	вийшов	за	межі	ігрового	майдан-
чика.	Команда	А	має	14	секунд	на	годиннику	кидка.	

29/5041 Приклад:	A1	виконує	кидок	з	гри.	М’яч	торкається	кільця.	A2	
відбиває	м’яч,	після	чого	A3	установлює	контроль	над	м’ячем.	

	 Інтерпретація:	Команда	А	має	14	секунд	на	годиннику	кидка,	
як	тільки	A3	установив	контроль	над	м’ячем	у	будь-якому	місці	
ігрового	майданчика.	

29/5042 Приклад:	A1	виконує	кидок	з	гри.	М’яч	торкається	кільця	й	під	
час	боротьби	на	підбиранні	B2	чинить	фол	проти	A2.	Це	третій	
фол	команди	B	у	чверті.	

 Інтерпретація: Гру	поновлюють	вкиданням	команди	А	з	місця,	
найближчого	до	того,	де	було	зафіксовано	фол.	Команда	А	має	
14	секунд	на	годиннику	кидка.	

29/50433 Приклад:	 A1	 виконує	 кидок	 з	 гри.	 М’яч	 входить	 у	 кошик.	 B2	
чинить	фол	проти	A2.	Це	третій	фол	команди	B	у	чверті.	

	 Інтерпретація:	 Кидок	 А1	 зараховують.	 Гру	 поновлюють	
вкиданням	 команди	 А	 з	 місця,	 найближчого	 до	 того,	 де	 було	
зафіксовано	 фол	 В2.	 Команда	 А	 має	 14	 секунд	 на	 годиннику	
кидка.	

29/5044 Приклад:	 A1	 виконує	 кидок	 з	 гри.	 М’яч	 торкається	 кільця		
й	на	підбиранні	зафіксовано	спірний	м’яч	між	A2	й	B2.	Стрілка	
володіння	за	чергою	вказує	на	користь	команди	A.	

	 Інтерпретація:	Гру	поновлюють	вкиданням	команди	А	з	місця,	
найближчого	до	того,	де	відбулася	ситуація	спірного	кидка,	за	
винятком	простору	безпосередньо	за	щитом.	Команда	А	має	
14	секунд	на	годиннику	кидка.	

29/5045 Приклад:	A1	виконує	кидок	з	гри,	коли	
	 (a)	 8	секунд	
	 (b)	 17	секунд	
	 показує	годинник	кидка.	М’яч	застрягає	між	кільцем	і	щитом.	

Стрілка	володіння	за	чергою	вказує	на	користь	команди	A.	

	 Інтерпретація:	 В	 обох	 випадках	 гру	 поновлюють	 вкиданням	
команди	А	з-за	лицьової	лінії	в	 її	передовій	зоні	з	місця,	най-
ближчого	 до	 щита,	 за	 винятком	 простору	 безпосередньо	 за	
щитом.	Команда	А	має	14	секунд	на	годиннику	кидка.	
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29/5046 Приклад:	A1	у	своїй	передовій	зоні	передає	м’яч	A2	для	кидка	
згори,	 проте	 A2	 не	 вдається	 прийняти	 м’яч.	 М’яч	 торкається	
кільця,	після	чого	A3	установлює	контроль	над	м’ячем.	

	 Інтерпретація: 

	 Якщо	A3	установив	контроль	над	м’ячем	у	своїй	передовій	зоні,	
команда	А	має	14	секунд	на	годиннику	кидка.	

	 Якщо	 A3	 торкається	 м’яча	 у	 своїй	 тиловій	 зоні,	 це	 порушен-
ня	 командою	 А	 правила	 про	 м’яч,	 повернений	 у	 тилову	 зону,	
оскільки	 команда	 А	 не	 втрачала	 контролю	 над	 м’ячем	 при		
передачі	А1.	

29/5047 Приклад:	Після	кидка	А1	з	гри	м’яч	торкається	кільця.	B1	під-
бирає	 м’яч	 і	 повертається	 на	 ігровий	 майданчик.	 А2	 вибиває	
м’яч	з	рук	В1.	Після	цього	м’яч	підхоплює	А3.	

	 Інтерпретація:	 Команда	 (В),	 яка	 встановила	 контроль	 над	
м’ячем,	 це	 не	 та	 сама	 команда	 (А),	 яка	 контролювала	 м’яч	
перед	тим,	як	м’яч	торкнувся	кільця.	Команда	А	має	24	секунди	
на	годиннику	кидка.	

29/50488 Приклад:	Коли	годинник	кидка	показує	6	секунд,	A1	виконує	
кидок	 з	 гри.	 М’яч	 торкається	 кільця,	 відскакує	 від	 нього,	 та	
A2	 установлює	 контроль	 над	 м’ячем	 у	 своїй	 тиловій	 зоні.	 B1	
чинить	фол	проти	A2.	Це	третій	фол	команди	B	у	чверті.	

	 Інтерпретація:	 Гру	 поновлюють	 вкиданням	 команди	 A	 в	 її	
тиловій	зоні	з	місця,	найближчого	до	того,	де	стався	фол	В1,	за	
винятком	простору	безпосередньо	за	щитом.	Команда	А	має	
24	секунди	на	годиннику	кидка.	

29/5049 Приклад:	Коли	годинник	кидка	показує	5	секунд,	А1,	який	ви-
конує	вкидання,	направляє	м’яч	у	бік	кошика	команди	В.	М’яч	
торкається	кільця	та	після	цього	його	торкаються,	але	не	вста-
новлюють	контролю,	А2	та/або	В2.	

	 Інтерпретація:	 Ігровий	 годинник	 і	 годинник	 кидка	 вмикають	
одночасно,	як	тільки	м’яч	торкнувся	або	його	торкнувся	будь-
який	гравець	на	ігровому	майданчику.	

	 Якщо	 контроль	 над	 м’ячем	 на	 ігровому	 майданчику	 встанов-
лює	команда	А,	вона	має	14	секунд	на	годиннику	кидка.	

	 Якщо	 контроль	 над	 м’ячем	 на	 ігровому	 майданчику	 встанов-
лює	команда	В,	вона	має	24	секунди	на	годиннику	кидка.	

29/5050 Визначення. Під	час	гри,	завжди,	коли	команда	встановлює	
новий	 контроль	 над	 живим	 м’ячем	 у	 передовій	 чи	 у	 тиловій	
зоні,	ця	команда	має	24	секунди	на	годиннику	кидка.	
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29/5051 Приклад:	 Коли	 ігровий	 годинник	 увімкнений,	 А1	 установлює	
новий	контроль	над	м’ячем	на	ігровому	майданчику	у	своїй	

	 (a)	 тиловій	зоні.	
	 (b)	 передовій	зоні.	

	 Інтерпретація:	В	обох	випадках	команда	А	має	24	секунди	на	
годиннику	кидка.	

29/5052 Приклад:	Після	вкидання	команди	В,	А1	встановлює	негайний	
та	очевидний	новий	контроль	над	м’ячем	на	ігровому	майдан-
чику	у	своїй	

	 (a)	 тиловій	зоні.	
	 (b)	 передовій	зоні.	

	 Інтерпретація:	В	обох	випадках	команда	А	має	24	секунди	на	
годиннику	кидка.	

29/50533 Визначення.	Гра	зупинена	суддею	через	фол	або	порушення	
(включно	з	виходом	м’яча	за	межі	 ігрового	майданчика),	вчи-
нене	 командою,	 яка	 контролювала	 м’яч.	 Якщо	 м’яч	 надають	
суперникам	 для	 вкидання	 в	 їхній	 передовій	 зоні,	 ця	 команда	
має	14	секунд	на	годиннику	кидка.	

29/5054 Приклад:	А1	у	своїй	тиловій	зоні	передає	м’яч	А2,	який	також	
перебуває	у	своїй	тиловій	зоні.	А2	торкається,	проте	не	прий-
має	м’яч,	який	виходить	за	межі	ігрового	майданчика.	

	 Інтерпретація:	Гру	поновлюють	вкиданням	команди	В	в	її	пере-
довій	зоні	з	місця,	найближчого	до	того,	де	м’яч	вийшов	за	межі	
ігрового	майданчика,	за	винятком	простору	безпосередньо	за	
щитом.	Команда	В	має	24	секунди	на	годиннику	кидка.	

29/5055 Визначення.	Завжди,	коли	команда	встановлює	новий	конт-
роль,	 або	 встановлює	 контроль,	 або	 відновлює	 контроль	 над	
живим	 м’ячем	 будь-де	 на	 ігровому	 майданчику,	 та	 менше	 24	
секунд	 показує	 ігровий	 годинник,	 годинник	 кидка	 вимикають		
з	відсутністю	показань	на	дисплеї.	

	 Після	того	як	м’яч	торкнувся	кільця	кошика	суперників	і	команда	
відновлює	 контроль	 над	 живим	 м’ячем	 будь-де	 на	 ігровому	
майданчику,	 та	 менше	 24	 секунд,	 і	 більше	 14	 секунд	 показує	
ігровий	годинник,	команда	має	14	секунд	на	годиннику	кидка.	
Якщо	ігровий	годинник	показує	14	секунд	чи	менше,	годинник	
кидка	вимикають	з	відсутністю	показань	на	дисплеї.	

29/5056 Приклад: Коли	на	ігровому	годиннику	залишається	12	секунд,	
команда	А	встановлює	новий	контроль	над	м’ячем.	

	 Інтерпретація:	 Годинник	 кидка	 вимикають	 з	 відсутністю	
показань	на	дисплеї.	
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29/5057 Приклад:	Коли	ігровий	годинник	показує	23	секунди,	А1	уста-
новлює	 новий	 контроль	 над	 м’ячем	 на	 ігровому	 майданчику.	
Коли	 ігровий	 годинник	 показує	 18	 секунд,	 B1	 у	 своїй	 тиловій	
зоні	навмисно	ударяє	по	м’ячу	ногою.	

	 Інтерпретація:	Гру	поновлюють	вкиданням	команди	A	в	її	пе-
редовій	зоні,	з	місця,	найближчого	до	того,	де	В1	ударив	ногою	
по	м’ячу.	Ігровий	годинник	показує	18	секунд.	Годинник	кидка	
вимикають	з	відсутністю	показань	на	дисплеї.	

29/50588 Приклад:	Коли	 ігровий	годинник	показує	23	секунди,	коман-
да	 A	 установлює	 новий	 контроль	 над	 м’ячем	 на	 ігровому	
майданчику.	 Годинник	 кидка	 вимкнуто	 з	 відсутністю	 показань	
на	 дисплеї.	 Коли	 ігровий	 годинник	 показує	 19	 секунд,	 A1	
виконує	 кидок	 з	 гри.	 М’яч	 торкається	 кільця.	 Команда	 А	
відновлює	контроль	над	м’ячем,	оскільки	A2	здобуває	м’яч	на	
підбиранні.	Ігровий	годинник	показує	16	секунд.	

	 Інтерпретація:	 Гра	 триває,	 ігровий	 годинник	 показує	 16	
секунд.	Годинник	кидка	вмикають.	Команда	А	має	14	секунд	на	
годиннику	кидка,	оскільки	ігровий	годинник	показує	більше	14	
секунд.	

29/5059 Приклад:	 Коли	 ігровий	 годинник	 показує	 23	 секунди,	
команда	A	установлює	новий	контроль	над	м’ячем	на	ігровому	
майданчику.	Годинник	кидка	вимкнуто	з	відсутністю	показань	на	
дисплеї.	Коли	ігровий	годинник	показує	15	секунд,	A1	виконує	
кидок	 з	 гри.	 М’яч	 торкається	 кільця.	 В1	 у	 своїй	 тиловій	 зоні	
вибиває	 м’яч	 за	 межі	 ігрового	 майданчика.	 Ігровий	 годинник	
показує	12	секунд.	

	 Інтерпретація:	 Гру	 поновлюють	 вкиданням	 команди	 A	 в	 її	
передовій	зоні,	з	місця,	найближчого	до	того,	де	м’яч	вийшов	
за	 межі	 ігрового	 майданчика.	 Ігровий	 годинник	 показує	 12	
секунд.	Годинник	кидка	й	далі	вимкнуто	з	відсутністю	показань	
на	 дисплеї,	 оскільки	 ігровий	 годинник	 показує	 менше	 14	
секунд.	

29/5060 Приклад:	Коли	ігровий	годинник	показує	22	секунди,	A1	уста-
новлює	 новий	 контроль	 над	 м’ячем	 на	 ігровому	 майданчику.	
Годинник	 кидка	 вимкнуто	 з	 відсутністю	 показань	 на	 дисплеї.	
Коли	 ігровий	 годинник	 показує	 18	 секунд,	 A1	 виконує	 кидок		
з	гри.	М’яч	не	торкається	кільця.	В1	у	своїй	тиловій	зоні	вибиває	
м’яч	 за	 межі	 ігрового	 майданчика.	 Ігровий	 годинник	 показує	
15,5	секунди.

	 Інтерпретація:	 Гру	 поновлюють	 вкиданням	 команди	 A	 в	 її	
передовій	зоні,	з	місця,	найближчого	до	того,	де	м’яч	вийшов	
за	 межі	 ігрового	 майданчика.	 Ігровий	 годинник	 показує	 15,5	
секунди.	Годинник	кидка	й	далі	вимкнуто	з	відсутністю	показань	
на	дисплеї.	



We	Are	Basketball

ОФІЦІЙНІ		ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
Ст.	29/50	 24	секунди

Січень	2021
Стор.	73	зі	141

29/5061 Приклад: Коли	ігровий	годинник	показує	22	секунди,	A1	уста-
новлює	 новий	 контроль	 над	 м’ячем	 на	 ігровому	 майдан	чику.	
Годинник	 кидка	 вимкнуто	 з	 відсутністю	 показань	 на	 дисплеї.	
Коли	 ігровий	 годинник	 показує	 15	 секунд,	 A1	 виконує	 кидок		
з	 гри.	 М’яч	 не	 торкається	 кільця.	 В1	 у	 своїй	 тиловій	 зоні	 ви-
биває	 м’яч	 за	 межі	 ігрового	 майданчика.	 Ігровий	 годинник		
показує	12	секунд.	

	 Інтерпретація:	 Гру	 поновлюють	 вкиданням	 команди	 A	 в	 її	
передовій	зоні,	з	місця,	найближчого	до	того,	де	м’яч	вийшов	
за	 межі	 ігрового	 майданчика.	 Ігровий	 годинник	 показує	 12	
секунд.	Годинник	кидка	й	далі	вимкнуто	з	відсутністю	показань	
на	дисплеї,	оскільки	команда	A	встановила	новий	контроль	над	
м’ячем,	коли	ігровий	годинник	показував	менше	24	секунд.	

29/5062 Визначення.	Кидок	з	гри	виконують	наприкінці	24-секундного	
періоду,	та	сигнал	годинника	кидка	лунає,	коли	м’яч	перебуває	
в	повітрі.	Якщо	м’яч	не	торкається	кільця,	судді	мають	зачека-
ти,	щоб	визначити,	чи	суперники	
•	установили	 негайний	 та	 очевидний	 контроль	 над	 м’ячем,		

у	такому	разі	сигнал	годинника	кидка	не	беруть	до	уваги.
•	не	 встановили	 негайного	 та	 очевидного	 контролю	 над	

м’ячем,	у	такому	разі	судді	визначають	порушення.	

29/50633 Приклад:	Коли	ігровий	годинник	показує	25,2	секунди,	коман-
да	 A	 встановлює	 контроль	 над	 м’ячем.	 Коли	 годинник	 кидка	
показує	1	секунду,	A1	виконує	кидок	з	гри.	Коли	м’яч	перебуває	
в	 повітрі,	 лунає	 сигнал	 годинника	 кидка.	 М’яч	 не	 торкається	
кільця,	й	після	того,	як	пройшли	ще	1,2	секунди,	лунає	сигнал	
ігрового	годинника	про	кінець	чверті.	

	 Інтерпретація:	 Це	 не	 порушення	 правила	 часу	 кидка	
командою	 А.	 Суддя	 не	 визначив	 порушення,	 оскільки	 чекав,	
чи	встановить	команда	В	негайний	та	очевидний	контроль	над	
м’ячем.	Чверть	закінчилася.	

29/5064 Приклад: Коли	 ігровий	 годинник	 показує	 25,2	 секунди,	
команда	 A	 встановлює	 контроль	 над	 м’ячем.	 Коли	 годинник	
кидка	 показує	 1	 секунду,	 A1	 виконує	 кидок	 з	 гри.	 Коли	 м’яч	
перебуває	 в	 повітрі,	 лунає	 сигнал	 годинника	 кидка.	 М’яч	
не	 торкається	 кільця.	 А2	 підбирає	 м’яч.	 Суддя	 визначив	
порушення.	Ігровий	годинник	показує	0,8	секунди.	

 Інтерпретація: Порушення	 правила	 часу	 кидка	 командою	 А.	
Гру	 поновлюють	 вкиданням	 команди	 В	 з	 місця,	 найближчого	
до	 того,	 де	 гру	 було	 зупинено.	 Ігровий	 годинник	 показує	 0,8	
секунди.	
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29/5065 Приклад:	Коли	ігровий	годинник	показує	25,2	секунди,	коман-
да	A	встановлює	контроль	над	м’ячем.	Коли	ігровий	годинник	
показує	1,2	секунди,	та	коли	A1	тримає	м’яч	у	руці	(-ах),	лунає	
сигнал	 годинника	 кидка.	 Суддя	 визначає	 порушення,	 ігровий	
годинник	показує	0,8	секунди.	

	 Інтерпретація:	 Порушення	 правила	 часу	 кидка	 командою	 А.	
Оскільки	порушення	сталося,	коли	ігровий	годинник	показував	
1,2	 секунди,	 судді	 визначили,	 що	 необхідно	 виправити	 пока-
зання	ігрового	годинника.	Гру	поновлюють	вкиданням	команди	
В	з	місця,	найближчого	до	того,	де	гру	було	зупинено.	Ігровий	
годинник	показує	1,2	секунди.
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30-130-1  Визначення.	 Коли	 гравець	 перебуває	 в	 повітрі,	 він	 зберігає	
той	самий	статус	відносно	ігрового	майданчика,	який	він	мав,	
коли	 востаннє	 торкався	 ігрового	 майданчика	 перед	 тим	 як	
вистрибнув	у	повітря.	

	 Проте,	 коли	 гравець	 вистрибує	 зі	 своєї	 передової	 зони	 та	
уста	новлює	 новий	 командний	 контроль	 над	 м’ячем,	 все	
ще	 перебуваючи	 в	 повітрі,	 цей	 гравець	 може	 після	 цього	
приземлитися	 з	 м’ячем	 у	 будь-якому	 місці	 ігрового	 майдан-
чика.	Він	не	може	передавати	м’яч	партнерові	у	його	тиловій	
зоні	до	того	як	приземлився.	

30-230-2  Приклад: А1	у	своїй	тиловій	зоні	передає	м’яч	А2	у	передову	
зону.	В1	вистрибує	зі	своєї	передової	зони,	ловить	м’яч,	пере-
буваючи	в	повітрі,	та	приземляється	
(а)	 обома	ногами	у	своїй	тиловій	зоні.	
(b)	 на	центральній	лінії	так,	що	обидві	його	ноги	розташовані	

по	різні	боки	від	центральної	лінії.	
(c)	 на	центральній	лінії	так,	що	обидві	його	ноги	розташовані	

по	 різні	 боки	 від	 центральної	 лінії,	 і	 після	 цього	 веде	 або	
передає	м’яч	у	свою	тилову	зону.	

	 Інтерпретація:	 Порушення	 командою	 В	 правила	 про	 м’яч,	
повернений	 у	 тилову	 зону,	 не	 відбувається.	 В1	 установив	
новий	контроль	команди	В	над	м’ячем,	перебуваючи	в	повітрі,	
та	може	після	цього	приземлитися	з	м’ячем	у	будь-якому	місці	
ігрового	 майданчика.	 У	 всіх	 випадках	 В1	 перебуває	 у	 своїй	
тиловій	зоні	без	порушення	правил.	

30-330-3 Приклад:	 Під	 час	 розіграшу	 спірного	 м’яча	 між	 А1	 і	 В1	 на	
початку	 першої	 чверті	 м’яч	 було	 відбито	 без	 недодержання	
правил.	А2	вистрибнув	зі	своєї	передової	зони,	впіймав	м’яч,	
перебуваючи	в	повітрі,	та	приземлився	
(а)	 обома	ногами	у	своїй	тиловій	зоні.	
(b)	 на	центральній	лінії	так,	що	обидві	його	ноги	розташовані	

по	різні	боки	від	центральної	лінії.	
(c)	 на	центральній	лінії	так,	що	обидві	його	ноги	розташовані	

по	різні	боки	від	центральної	лінії,	та	після	цього	веде	або	
передає	м’яч	у	свою	тилову	зону.	

	 Інтерпретація:	Порушення	А2	правила	про	м’яч,	повернений	
у	тилову	зону,	не	відбувається.	А2	установив	перший	контроль	
команди	А	над	м’ячем,	перебуваючи	в	повітрі.	У	всіх	випадках	
А2	перебуває	у	своїй	тиловій	зоні	без	порушення	правил.	

30-430-4 Приклад:	 А1,	 який	 виконує	 вкидання	 у	 своїй	 передовій	 зоні,	
передає	м’яч	А2.	А2	вистрибує	зі	своєї	передової	зони,	ловить	
м’яч,	перебуваючи	в	повітрі,	та	приземляється	
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(а)	 обома	ногами	у	своїй	тиловій	зоні.	
(b)	 на	центральній	лінії	так,	що	обидві	його	ноги	розташовані	

по	різні	боки	від	центральної	лінії.	
(c)	 на	центральній	лінії	так,	що	обидві	його	ноги	розташовані	

по	різні	боки	від	центральної	лінії,	та	після	цього	веде	або	
передає	м’яч	у	свою	тилову	зону.	

	 Інтерпретація:	 Порушення	 командою	 А	 правила	 про	 м’яч,	
повернений	 у	 тилову	 зону.	 А1,	 який	 виконував	 вкидання,	
установив	 контроль	 команди	 А	 над	 м’ячем	 у	 його	 передовій	
зоні,	 до	 того	 як	 А2	 впіймав	 м’яч,	 перебуваючи	 в	 повітрі,	 та	
приземлився	у	своїй	тиловій	зоні.	

30-530-5 Приклад:	A1	у	своїй	тиловій	зоні	передає	м’яч	A2.	В1	вистри-
бує	зі	своєї	передової	зони,	ловить	м’яч,	перебуваючи	в	повітрі,	
та	 перед	 тим,	 як	 приземлитися	 у	 своїй	 тиловій	 зоні,	 передає	
м’яч	В2	у	його	тилову	зону.	

	 Інтерпретація:	 Порушення	 командою	 В	 правила	 про	 м’яч,	
повернений	у	тилову	зону.	Коли	В1	вистрибує	зі	своєї	передової	
зони	 та	 встановлює	 новий	 контроль	 команди	 В	 над	 м’ячем,	
перебуваючи	 в	 повітрі,	 він	 може	 після	 цього	 приземлитися		
з	м’ячем	у	будь-якому	місці	ігрового	майданчика.	Проте,	він	не	
може	передати	м’яч	партнерові	у	його	тиловій	зоні.	

30-630-6  Приклад:	 Під	 час	 розіграшу	 спірного	 м’яча	 між	 А1	 і	 В1	 на	
початку	 першої	 чверті	 м’яч	 було	 відбито	 без	 недодержання	
правил	 на	 А2	 у	 його	 тилову	 зону.	 А2	 вистрибує	 в	 повітря,	
приймає	м’яч,	усе	ще	перебуваючи	в	повітрі,	та	перед	тим,	як	
приземлитися	 на	 ігровий	 майданчик,	 передає	 м’яч	 А1	 у	 його	
тилову	зону.	

 Інтерпретація:	Це	порушення	командою	А	правила	про	м’яч,	
повернений	 у	 тилову	 зону.	 Перебуваючи	 в	 повітрі,	 А2	 може	
приземлитися	з	м’ячем	у	руках	у	своїй	тиловій	зоні,	але	він	не	
може	виконати	передачу	партнерові	у	своїй	тиловій	зоні.	

30-730-7 Визначення.	Живий	м’яч	повернено	у	тилову	зону	з	порушенням	
правил,	 коли	 гравець	 команди	 А,	 який	 повністю	 перебуває		
в	передовій	зоні,	змушує	м’яч	торкнутися	тилової	зони,	після	
чого	 гравець	 команди	 A	 є	 першим,	 хто	 торкнувся	 м’яча	 чи		
у	тиловій	зоні,	чи	в	передовій	зоні.	Проте,	порушення	правил	
не	відбувається,	коли	гравець	команди	A	в	тиловій	зоні	змушує	
м’яч	торкнутися	передової	зони,	після	чого	гравець	команди	A	
є	першим,	хто	торкнувся	м’яча	чи	передовій	зоні,	чи	в	тиловій	
зоні.	

30-830-8 Приклад:	A1	і	A2	обоє	стоять	обома	ногами	у	своїй	передовій	
зоні	 біля	 центральної	 лінії.	 A1	 виконує	 передачу	 з	 відскоком	
від	підлоги	А2.	Під	час	передачі	м’яч	торкається	тилової	зони	
команди	А,	після	чого	торкається	A2	у	його	передовій	зоні.	



We	Are	Basketball

ОФІЦІЙНІ		ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
Ст.	30	 М’яч,	повернений	у	тилову	зону

Січень	2021
Стор.	77	зі	141

	 Інтерпретація:	 Порушення	 командою	 А	 правила	 про	 м’яч,	
повернений	у	тилову	зону.	

30-930-9  Приклад:	A1	стоїть	обома	ногами	в	тиловій	зоні	біля	централь-
ної	лінії,	коли	A1	виконує	передачу	з	відскоком	від	підлоги	A2,	
який	також	стоїть	обома	ногами	в	тиловій	зоні	біля	центральної	
лінії.	 Під	 час	 передачі	 м’яч	 торкається	 передової	 зони	 перед	
тим	як	торкнутися	A2.	

 Інтерпретація:	 Порушення	 командою	 А	 правила	 про	 м’яч,	
повернений	 у	 тилову	 зону,	 не	 відбувається,	 оскільки	 жоден	
гравець	 команди	 A	 з	 м’ячем	 не	 перебував	 у	 передовій	 зоні.	
Проте,	 період	 8	 секунд	 припиняється	 у	 момент,	 коли	 м’яч	
торкнувся	 передової	 зони	 команди	 А.	 Розпочинається	 новий	
період	 8	 секунд,	 як	 тільки	 A2	 у	 своїй	 тиловій	 зоні	 торкнувся	
м’яча.	

30-1030-10  Приклад:	 A1	 у	 своїй	 тиловій	 зоні	 передає	 м’яч	 у	 напрямку	
передової	 зони.	 М’яч	 торкається	 судді,	 який	 стоїть	 на	
центральній	лінії	так,	що	обидві	його	ноги	розташовані	по	різні	
боки	від	центральної	лінії.	М’яча	торкається	A2,	який	поки	що	
перебуває	у	своїй	тиловій	зоні.	

 Інтерпретація:	 Порушення	 командою	 А	 правила	 про	 м’яч,	
повернений	 у	 тилову	 зону,	 не	 відбувається,	 оскільки	 жоден	
гравець	 команди	 A	 з	 м’ячем	 не	 перебував	 у	 передовій	 зоні.	
Проте,	 період	 8	 секунд	 припиняється	 у	 момент,	 коли	 м’яч	
торкнувся	 передової	 зони.	 Розпочинається	 новий	 період	 8	
секунд,	як	тільки	A2	у	своїй	тиловій	зоні	торкнувся	м’яча.	

30-1130-11  Приклад: Команда	A	контролює	м’яч	у	своїй	передовій	зоні,	
коли	 м’яча	 одночасно	 торкаються	 A1	 і	 B1.	 Після	 цього	 м’яч	
виходить	у	тилову	зону	команди	А,	де	його	першим	торкається	
А2.	

 Інтерпретація:	 Порушення	 командою	 А	 правила	 про	 м’яч,	
повернений	у	тилову	зону.	

30-1230-12  Приклад:	A1	веде	м’яч	зі	своєї	тилової	зони	у	передову	зону.	
Обидві	ноги	А1	розташовані	у	передовій	зоні,	при	цьому	А1	усе	
ще	веде	м’яч	у	тиловій	зоні.	М’яч	торкається	його	ноги	й	від-
скакує	у	тилову	зону,	де	А2	починає	ведення.	

 Інтерпретація:	Порушення	правил	командою	А	не	відбуваєть-
ся.	A1	іще	не	встановив	контролю	над	м'ячем	у	своїй	передовій	
зоні.	

30-1330-13  Приклад: A1	 зі	 своєї	 тилової	 зони	 передає	 м’яч	 А2,	 який	
перебуває	у	передовій	зоні.	A2	торкається,	але	не	встановлює	
контролю	 над	 м’ячем,	 який	 повертається	 до	 А1,	 який	 все	 ще	
перебуває	у	тиловій	зоні.	
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	 Інтерпретація:	 Порушення	 правил	 командою	 А	 не	 відбуває-
ться.	 A1	 іще	 не	 встановив	 контролю	 над	 м'ячем	 у	 своїй	
передовій	зоні.	

30-1430-14 Приклад:	 A1,	 який	 виконує	 вкидання	 у	 своїй	 передовій	 зоні,	
передає	м’яч	А2.	A2	вистрибує	зі	своєї	передової	зони,	прий-
має	м’яч,	перебуваючи	в	повітрі,	та	приземляється	на	ігровий	
майданчик,	 при	 цьому	 його	 ліва	 нога	 перебуває	 у	 передовій	
зоні,	а	права	нога	ще	перебуває	у	повітрі.	Після	цього	А2	при-
земляється	правою	ногою	у	своїй	тиловій	зоні.	

	 Інтерпретація:	 Порушення	 командою	 А	 правила	 про	 м’яч,	
повернений	 у	 тилову	 зону.	 A1,	 який	 виконував	 вкидання,	 вже	
встановив	командний	контроль	у	передовій	зоні	команди	А.	

30-1530-15 Приклад:	A1	веде	м’яч	у	передовій	зоні	поблизу	центральної	
лінії,	коли	B1	вибиває	м’яч	у	тилову	зону	команди	А.	A1,	обидві	
ноги	 якого	 все	 ще	 перебувають	 у	 передовій	 зоні,	 продовжує	
вести	м’яч,	який	перебуває	у	тиловій	зоні.	

	 Інтерпретація: Порушення	 правил	 командою	 А	 не	 відбу-
вається.	 A1	 не	 був	 останнім	 гравцем,	 який	 торкнувся	 м’яча		
у	 передовій	 зоні.	 A1	 може	 навіть	 вести	 м’яч	 далі	 повністю		
у	своїй	тиловій	зоні	з	новим	періодом	відліку	8	секунд.	

30-1630-16  Приклад:	 A1,	 який	 перебуває	 у	 своїй	 тиловій	 зоні,	 передає	
м’яч	А2.	A2	вистрибує	з	передової	зони,	приймає	м’яч,	перебу-
ваючи	в	повітрі,	та	приземлюється	
(a)	 обома	ногами	у	своїй	тиловій	зоні.	
(b)	 торкаючись	центральної	лінії.	
(c)	 на	центральній	лінії	так,	що	обидві	його	ноги	розташовані	

по	різні	боки	від	центральної	лінії.	

	 Інтерпретація:	 У	 всіх	 випадках	 це	 порушення	 командою	 А	
правила	 про	 м’яч,	 повернений	 у	 тилову	 зону.	 A2	 встановив	
командний	контроль	команди	А	в	передовій	зоні,	коли	прийняв	
м’яч,	перебуваючи	в	повітрі.
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СТ. 3131 ПЕРЕШКОДА ВЛУЧЕННЮ ТА ПЕРЕШКОДА М’ЯЧУ 

31-131-1  Визначення.	 Коли	 м’яч	 перебуває	 вище	 рівня	 кільця	 під	 час	
кидка	з	гри	або	штрафного	кидка,	стається	перешкода	м’ячу,	
якщо	гравець	просовує	руку	в	кошик	знизу	й	торкається	м’яча.	

31-231-2  Приклад:	Під	час	останнього	штрафного	кидка	А1	
(а)	 до	того	як	м’яч	торкнувся	кільця,	або	
(b)	 після	того	як	м’яч	торкнувся	кільця	та	ще	має	можливість	

увійти	в	кошик,	
В1	просовує	руку	в	кошик	знизу	й	торкається	м’яча.	

	 Інтерпретація: В	 обох	 випадках	 це	 порушення	 В1	 правила	
про	перешкоду	м’ячу.	А1	зараховують	1	очко.	
(а)	 В1	карають	технічним	фолом.	
(b)	 В1	не	карають	технічним	фолом.	

31-331-3  Визначення.	 Коли	 м’яч	 перебуває	 вище	 рівня	 кільця	 під	 час	
передачі	 або	 після	 того	 як	 він	 торкнувся	 кільця,	 стається	 пе-
решкода	 м’ячу,	 якщо	 гравець	 просовує	 руку	 в	 кошик	 знизу		
й	торкається	м’яча.	

31-431-4  Приклад:	А1	виконує	передачу	над	кільцем,	коли	В1	просовує	
руку	в	кошик	знизу	й	торкається	м’яча.	

	 Інтерпретація:	 Це	 порушення	 В1	 правила	 про	 перешкоду	
м’ячу.	Команді	А	зараховують	2	або	3	очка.	

31-531-5  Визначення.	 М’яч	 торкається	 кільця	 під	 час	 виконання	
останнього	 невдалого	 штрафного	 кидка.	 Якщо	 м’яча	 без	
недодержання	 правил	 торкається	 будь-який	 гравець	 перед	
тим	 як	 він	 увійде	 в	 кошик,	 спроба	 штрафного	 кидка	 стає	
двоочковим	кидком	з	гри.	

31-631-6  Приклад:	Після	останнього	штрафного	кидка	А1	м’яч	відскочив	
від	 кільця.	 В1	 намагається	 відбити	 м’яч,	 але	 м’яч	 входить		
у	кошик.	

	 Інтерпретація:	Це	добивання	м’яча	без	недодержання	правил	
у	власний	кошик.	Капітанові	команди	А	на	ігровому	майданчику	
зараховують	2	очка.	

31-731-7  Визначення.	Після	того,	як	м’яч	торкнувся	кільця	
•	під	час	кидка	з	гри,	
•	під	час	останнього	невдалого	штрафного	кидка,	
•	після	того	як	пролунав	сигнал	ігрового	годинника	про	кінець	

чверті	або	овертайму	
і	м’яч	ще	зберігає	можливість	увійти	в	кошик,	визначено	фол.
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	 Якщо	 будь-який	 гравець	 після	 цього	 торкається	 м’яча	 —	 це	
порушення.	

31-831-8  Приклад: Після	останнього	штрафного	кидка	А1	м’яч	відско-
чив	від	кільця.	Під	час	підбирання	В2	чинить	фол	проти	А2.	Це	
третій	 фол	 команди	 В	 у	 чверті.	 М’яч	 іще	 зберігає	 можливість	
увійти	в	кошик,	і	м’яча	торкається:	
(a)	 A3.	
(b)	 B3.	

	 Інтерпретація:	 В	 обох	 випадках	 це	 порушення	 A3	 або	 B3	
правила	про	перешкоду	м’ячу.	
(a)	 Очка	 не	 зараховують.	 Обидва	 рівні	 покарання	 у	 вигляді	

вкидання	 скасовують.	 Гру	 поновлюють	 вкиданням	 унаслі-
док	 володіння	 за	 чергою	 з-за	 лицьової	 лінії	 з	 місця,	 най-
ближчого	 до	 того,	 де	 стався	 фол,	 за	 винятком	 простору	
безпосередньо	за	щитом.	

(b)	 Зараховують	1	очко	А1.	Унаслідок	фолу	В2	гру	поновлюють	
вкиданням	 команди	 А	 з-за	 лицьової	 лінії	 з	 місця,	 най-
ближчого	 до	 того,	 де	 стався	 фол,	 за	 винятком	 простору	
безпосередньо	за	щитом.	

31-931-9  Приклад:	Після	останнього	штрафного	кидка	А1	м’яч	відско-
чив	від	кільця.	Під	час	підбирання	В2	чинить	фол	проти	А2.	Це	
п’ятий	фол	команди	В	у	чверті.	М’яч	 іще	зберігає	можливість	
увійти	в	кошик,	і	м’яча	торкається	
(a)	 A3.	
(b)	 B3.	

	 Інтерпретація: В	обох	випадках	це	порушення	A3	або	B3	пра-
вила	про	перешкоду	м’ячу.
(a)	 Очка	 не	 зараховують.	 Унаслідок	 фолу	 В2	 А2	 виконує	 2	

штрафні	кидки.	Гру	поновлюють	як	і	після	будь-якого	остан-
нього	штрафного	кидка.	

(b)	 Зараховують	 1	 очко	 А1.	 Унаслідок	 фолу	 В2	 А2	 виконує	 2	
штрафні	кидки.	Гру	поновлюють	як	і	після	будь-якого	остан-
нього	штрафного	кидка.	

31-1031-10  Приклад:	Після	останнього	штрафного	кидка	А1	м’яч	відско-
чив	від	кільця.	Під	час	підбирання	А2	чинить	фол	проти	В2.	Це	
п’ятий	фол	команди	А	у	чверті.	М’яч	 іще	зберігає	можливість	
увійти	в	кошик,	і	м’яча	торкається	
(a)	 A3.	
(b)	 B3.	

	 Інтерпретація:	 В	 обох	 випадках	 це	 порушення	 A3	 або	 B3	
правила	про	перешкоду	м’ячу.	
(a)	 Очка	не	зараховують.	
(b)	 Зараховують	1	очко	А1.	
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	 В	обох	випадках	унаслідок	фолу	А2	В2	виконує	2	штрафні	кидки.	
Гру	 поновлюють	 як	 і	 після	 будь-якого	 останнього	 штрафного	
кидка.	

31-1131-11  Приклад:	Після	останнього	штрафного	кидка	А1	м’яч	відско-
чив	від	кільця.	Під	час	підбирання	стався	обопільний	фол	між	
А1	 і	 А2.	 М’яч	 іще	 зберігає	 можливість	 увійти	 в	 кошик,	 і	 м’яча	
торкається	
(a)	 A3.	
(b)	 B3.	

	 Інтерпретація:	 В	 обох	 випадках	 це	 порушення	 A3	 або	 B3	
правила	 про	 перешкоду	 м’ячу.	 Фол	 записують	 у	 протокол	
кожному	порушникові.	
(a)	 Очка	не	зараховують.	Гру	поновлюють	вкиданням	внаслідок	

володіння	за	чергою	з-за	лицьової	лінії	з	місця,	найближчого	
до	того,	де	стався	обопільний	фол,	за	винятком	простору	
безпосередньо	за	щитом.

(b)	 Зараховують	1	очко	А1.	Гру	поновлюють	вкиданням	коман-
ди	 В	 з	 будь-якого	 місця	 з-за	 лицьової	 лінії	 як	 після	 будь-
якого	влучного	останнього	штрафного	кидка.	

31-1231-12  Приклад:	 А1	 виконує	 кидок	 з	 гри.	 М’яч	 відскочив	 від	 кільця	
та	ще	зберігає	можливість	увійти	в	кошик,	коли	лунає	сигнал	
ігрового	годинника	про	кінець	третьої	чверті.	Після	цього	м’яча	
торкається	
(a)	 A2.	М’яч	входить	у	кошик.	
(b)	 B2.	М’яч	входить	у	кошик.
(c)	 A2.	М’яч	не	входить	у	кошик.
(d)	 В2.	М’яч	не	входить	у	кошик.

	 Інтерпретація:	У	всіх	випадках	це	порушення	A2	або	B2	пра-
вила	 про	 перешкоду	 м’ячу.	 Після	 того	 як	 пролунав	 сигнал	
ігрового	годинника	про	кінець	чверті,	жоден	гравець	не	може	
торкатися	 м’яча	 після	 того,	 як	 м’яч	 торкається	 кільця	 та	 ще	
зберігає	можливість	увійти	в	кошик.	
(a)	 Кидок	А1	з	гри	не	зараховують.	
(b)	 А1	зараховують	2	або	3	очка.	
(c)	 Чверть	закінчилася.	
(d)	 А1	зараховують	2	або	3	очка.	

	 У	 всіх	 випадках	 третя	 чверть	 закінчилася.	 Гру	 поновлюють	
вкиданням	 унаслідок	 володіння	 за	 чергою	 на	 продовженні	
центральної	лінії.	

31-1331-13  Визначення.	 Якщо	 під	 час	 кидка	 з	 гри	 гравець	 торкається	
м’яча	 у	 його	 польоті,	 всі	 обмеження	 стосовно	 перешкоди	
влученню	та	перешкоди	м’ячу	залишаються	чинними.	
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31-1431-14  Приклад:	 А1	 виконує	 двоочковий	 кидок	 з	 гри.	 М’яча	 у	 його	
висхідному	 польоті	 торкається	 А2	 чи	 В2.	 Під	 час	 низхідного	
польоту	м’яча	в	кошик	м’яча	торкається	
(а)	 А3.	
(b)	 В3.	

	 Інтерпретація: Торкання	 А2	 чи	 В2	 м’яча	 у	 його	 висхідному	
польоті	не	є	порушенням.	Порушення	правила	про	перешкоду	
м’ячу	 стається	 тільки	 тоді,	 коли	 А3	 чи	 В3	 торкаються	 м’яча		
у	його	низхідному	польоті.	
(а)	 Команда	 В	 має	 право	 на	 вкидання	 з	 продовження	 лінії	

штрафних	кидків.	
(b)	 А1	зараховують	2	очка.	

31-1531-15  Приклад:	А1	виконує	кидок	з	гри.	М’яча	у	найвищій	точці	його	
польоту	вище	рівня	кільця	торкається	А2	чи	В2.	

	 Інтерпретація:	А2	чи	В2	не	чинять	порушення.	Торкання	м’яча	
з	 порушенням	 правил	 стається	 тільки	 тоді,	 коли	 м’яч	 досяг	
найвищої	точки	та	почав	низхідний	політ.	

31-1631-16  Визначення.	 Стається	 порушення	 правила	 про	 перешкоду	
м’ячу,	 коли	 під	 час	 кидка	 з	 гри	 гравець	 спричиняє	 вібрацію	
щита	або	кільця	таким	чином,	що,	на	думку	судді,	це	перешко-
дило	м’ячу	увійти	в	кошик,	або	змусило	м’яч	увійти	в	кошик.	

31-1731-17  Приклад:	А1	виконує	триочковий	кидок	перед	кінцем	гри.	М’яч	
перебуває	в	повітрі,	коли	лунає	сигнал	ігрового	годинника	про	
кінець	 часу	 гри.	 Після	 сигналу	 В1	 спричиняє	 вібрацію	 щита	
або	 кільця,	 та,	 на	 думку	 судді,	 це	 перешкодило	 м’ячу	 увійти		
в	кошик.	

	 Інтерпретація:	 Це	 порушення	 В1	 правила	 про	 перешкоду	
м’ячу.	Навіть	після	сигналу	ігрового	годинника	про	кінець	часу	
гри	м’яч	залишається	живим.	А1	зараховують	3	очка.	

31-1831-18  Приклад:	А1	виконує	триочковий	кидок	перед	кінцем	гри.	М’яч	
перебуває	в	повітрі,	коли	лунає	сигнал	ігрового	годинника	про	
кінець	часу	гри.	Після	сигналу	А2	спричиняє	вібрацію	щита	або	
кільця,	та,	на	думку	судді,	через	це	м’яч	увійшов	у	кошик.

 Інтерпретація:	 Це	 порушення	 А2	 правила	 про	 перешкоду	
м’ячу.	Навіть	після	сигналу	ігрового	годинника	про	кінець	часу	
гри	м’яч	залишається	живим.	Кидок	А1	з	гри	не	зараховують.	

31-1931-19  Визначення.	Під	час	кидка	з	гри	захисник	чи	нападник	чинить	
порушення	 правила	 про	 перешкоду	 м’ячу,	 коли	 гравець	
торкається	кошика	(кільця	або	сітки)	або	щита	тоді,	коли	м’яч	
перебуває	в	контакті	з	кільцем	і	ще	зберігає	можливість	увійти		
в	кошик.	
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Рисунок 33 М’яч у контакті з кільцем 

31-2031-20  Приклад:	 Після	 кидка	 з	 гри	 А1	 м’яч	 відскочив	 від	 кільця	 та	
опустився	на	кільце.	В1	торкається	кошика	або	щита,	коли	м’яч	
перебуває	на	кільці.	

	 Інтерпретація:	 Це	 порушення	 В1	 правила	 про	 перешкоду	
м’ячу.	 Обмеження	 стосовно	 перешкоди	 м’ячу	 застосовують,	
поки	м’яч	зберігає	можливість	увійти	в	кошик.	

31-2131-21  Приклад:	Під	час	кидка	з	гри	А1	м’яч	у	його	низхідному	польоті	
повністю	 перебуває	 вище	 рівня	 кільця,	 коли	 його	 одночасно	
торкаються	А2	та	В2.	Після	цього	м’яч	
(a)	 входить	у	кошик.	
(b)	 не	входить	у	кошик.	

	 Інтерпретація:	Як	А2,	так	і	В2	чинять	порушення	правила	про	
перешкоду	 м’ячу.	 В	 обох	 випадках	 очок	 не	 зараховують.	 Це	
ситуація	спірного	кидка.	

31-2231-22  Визначення.	 Є	 порушенням	 правила	 про	 перешкоду	 м’ячу,	
коли	гравець	захоплює	кошик	(кільце	або	сітку)	та	грає	м’ячем.	

31-2331-23  Приклад:	 А1	 виконує	 кидок	 з	 гри.	 М’яч	 відскочив	 від	 кільця		
й	тоді:	
(a)	 A2	захоплює	кільце	і	добиває	м’яч	у	кошик.	
(b)	 A2	захоплює	кільце,	коли	м’яч	зберігає	можливість	увійти		

в	кошик.	М’яч	входить	у	кошик.	
(с)	 B2	захоплює	кільце	та	відбиває	м’яч	від	кошика.	
(d)	 B2	захоплює	кільце,	коли	м’яч	зберігає	можливість	увійти		

в	кошик.	М’яч	не	входить	у	кошик.

	 Інтерпретація:	 У	 всіх	 випадках	 A2	 або	 B2	 чинять	 порушення	
правила	про	перешкоду	м’ячу.	
(a)	 і	 (b)	 Очок	 не	 зараховують.	 Гру	 поновлюють	 вкиданням	

команди	В	з	продовження	лінії	штрафних	кидків.	
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та	перешкода	м’ячу

(с)	 і	 (d)	 А1	 зараховують	 2	 або	 3	 очка.	 Гру	 поновлюють	 вки-
данням	команди	В	з-за	лицьової	лінії,	як	і	після	будь-
якого	влучного	кидка.	

31-2431-24  Визначення.	 Є	 порушенням	 правила	 про	 перешкоду	 м’ячу,	
якщо	 гравець	 команди,	 що	 захищається,	 торкається	 м’яча,	
коли	той	перебуває	всередині	кошика.	

Рисунок 4 М’яч усередині кошика 

31-2531-25  Приклад:	 A1	 виконує	 двоочковий	 кидок	 з	 гри.	 М’яч	 котиться	
по	кільцю	та	його	мала	частина	перебуває	всередині	та	нижче	
рівня	кільця,	коли	В1	торкається	м’яча.	

	 Інтерпретація:	 Це	 порушення	 В1	 правила	 про	 перешкоду	
м’ячу.	 М’яч	 перебуває	 всередині	 кошика,	 коли	 його	 мала	
частина	 перебуває	 всередині	 та	 нижче	 рівня	 кільця.	 А1	
зараховують	2	очка.	
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СТ. 3333  КОНТАКТ: ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ 

33-133-1  Визначення.	Принцип	циліндра	застосовують	до	всіх	гравців,	
без	огляду	на	те,	перебуває	гравець	у	захисті	чи	у	нападі.	

33-233-2  Приклад:	А1	перебуває	в	повітрі,	коли	виконує	триочковий	ки-
док	з	гри.	А1	виставляє	вперед	ногу	та	чинить	контакт	з	захис-
ником	В1.	

	 Інтерпретація:	 А1	 чинить	 фол,	 оскільки	 він	 виставив	 ногу	 за	
межі	свого	циліндра	та	спричинив	контакт	із	захисником	В1.	

33-333-3  Визначення.	 Правило	 про	 півкруглу	 зону	 (ст.	 33.10)	 запро-
ваджене	 для	 того,	 щоб	 позбавити	 вигоди	 захисника,	 який	
зайняв	 позицію	 під	 власним	 кошиком	 з	 тією	 метою,	 щоб	
спровокувати	нападника,	який	контролює	м’яч	і	просувається	
в	напрямку	кошика,	на	фол	зіткнення.	

	 Для	застосування	правила	про	півкруглу	зону	використовують	
такі	критерії:	
(а)	 Щоб	 захисник	 мав	 одну	 чи	 обидві	 ноги	 в	 контакті	 з	 пів-

круглою	 зоною	 (див.	 рис.	 5).	 Півкругла	 лінія	 є	 частиною	
півкруглої	зони.	

(b)	 Щоб	 нападник	 просувався	 в	 напрямку	 кошика	 через	
півкруглу	 лінію	 та	 робив	 спробу	 кидка	 з	 гри	 або	 передачі,	
перебуваючи	в	повітрі.	

	 Критерії	 правила	 про	 півкруглу	 зону	 не	 застосовують,	 і	 будь-
який	 контакт	 судять	 відповідно	 до	 звичайних	 правил,	 тобто	
принципу	циліндра,	принципу	зіткнення/блокування:	
(а	 У	 всіх	 ігрових	 ситуаціях,	 що	 відбуваються	 за	 межами	

півкруглої	 зони	 без	 фолу	 зіткнення,	 в	 тому	 числі	 під	 час	
просування	з	простору	між	півкруглою	зоною	та	лицьовою	
лінією.	

(b)	 У	ситуаціях	під	час	гри	на	підбиранні,	коли	після	кидка	з	гри	
м’яч	 намагаються	 підібрати,	 та	 виникає	 ситуація	 контакту		
з	недодержанням	правил.	

(с)	 Коли	 нападник	 чи	 захисник	 будь-яким	 чином	 з	 недодер-
жанням	правил	використовує	свої	руки,	ноги	або	тіло.	

Рисунок 5 Розташування гравця всередині/за межами  
півкруглої зони без фолу зіткнення		

УСЕРЕДИНІ УСЕРЕДИНІ УСЕРЕДИНІ ЗА	МЕЖАМИ
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33-433-4  Приклад:	А1	виконує	спробу	кидка	у	стрибку,	яка	починається	
за	 межами	 півкруглої	 зони.	 А1	 зіштовхується	 з	 В1,	 який	
перебуває	в	контакті	з	півкруглою	зоною.	

	 Інтерпретація:	Дія	А1	відбувається	без	недодержання	правил.	
Правило	про	півкруглу	зону	без	фолу	зіткнення	застосовують.	

33-533-5  Приклад:	 А1	 веде	 м’яч	 уздовж	 лицьової	 лінії,	 та	 після	 того	
як	 досяг	 простору	 за	 щитом,	 він	 вистрибує	 по	 діагоналі	 чи	
назад	 на	 ігровий	 майданчик.	 А1	 чинить	 зіткнення	 з	 В1,	 який	
перебуває	 в	 захисній	 позиції	 без	 недодержання	 правил		
в	контакті	з	півкруглою	зоною.	

	 Інтерпретація: Фол	 зіткнення	 А1	 у	 нападі.	 Правила	 про	 пів-
круглу	 зону	 без	 фолу	 зіткнення	 не	 застосовують.	 А1	 увійшов		
у	півкруглу	зону	без	фолу	зіткнення	з	простору	 ігрового	май-
данчика	безпосередньо	за	щитом	через	уявну	лінію	під	ним.	

33-633-6  Приклад:	 Після	 кидка	 А1	 з	 гри	 м’яч	 відскакує	 від	 кільця.	 А2	
вистрибує,	підбирає	м’яч	 і	після	цього	чинить	зіткнення	з	В1,	
який	перебуває	в	правильній	захисній	позиції	в	контакті	з	пів-
круглою	зоною.	

	 Інтерпретація: Фол	 зіткнення	 А2	 у	 нападі.	 Правила	 про	 пів-
круглу	зону	без	фолу	зіткнення	не	застосовують.	

33-733-7  Приклад: А1	 рухається	 в	 напрямку	 кошика,	 перебуваючи		
в	процесі	кидка.	Замість	того,	щоб	завершити	кидок	з	гри,	А1	
передає	 м’яч	 А2,	 який	 слідує	 безпосередньо	 за	 ним.	 Після	
цього	 А1	 чинить	 зіткнення	 з	 В1,	 який	 перебуває	 в	 контакті		
з	півкруглою	зоною	без	фолу	зіткнення.	Приблизно	у	той	самий	
час	А2	з	м’ячем	у	руках	просувається	прямо	в	напрямку	кошика	
у	спробі	закинути	м’яч.	

	 Інтерпретація:	 Фол	 зіткнення	 А1	 у	 нападі.	 Правила	 про	
півкруглу	 зону	 без	 фолу	 зіткнення	 не	 застосовують.	 А1	 вико-
ристовує	 своє	 тіло	 з	 недодержанням	 правил,	 щоб	 прокласти	
шлях	до	кошика	для	А2.	

33-833-8  Приклад:	 А1	 рухається	 в	 напрямку	 кошика,	 перебуваючи		
в	 процесі	 кидка.	 Усе	 ще	 перебуваючи	 в	 повітрі,	 замість	 того,	
щоб	 завершити	 кидок	 з	 гри,	 А1	 передає	 м’яч	 А2,	 який	 стоїть	
у	 куті	 ігрового	 майданчика.	 Після	 цього	 А1	 зіштовхується	
В1,	 який	 перебуває	 в	 контакті	 з	 півкруглою	 зоною	 без	 фолу	
зіткнення.	

	 Інтерпретація: Дія	А1	відбувається	без	недодержання	правил.	
Правило	про	півкруглу	зону	без	фолу	зіткнення	застосовують.	
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СТ. 3535  ОБОПІЛЬНИЙ ФОЛ 

35-135-1  Визначення.	 Фол	 може	 бути	 персональним,	 неспортивним,		
з	дискваліфікацією	або	технічним.	Обидва	фоли,	щоб	розглядати	
їх	 як	 обопільний	 фол,	 мають	 бути	 фолами	 гравців	 та	 мають	
бути	фолами	однієї	категорії,	 тобто	обидва	є	персональними	
фолами	 або	 обидва	 є	 комбінацією	 неспортивного	 та	 фолу		
з	дискваліфікацією.	Обопільний	фол	має	містити	в	собі	фізичний	
контакт,	отже,	технічні	фоли	не	є	частиною	обопільного	фолу,	
оскільки	вони	є	неконтактними	фолами.	

	 Якщо	 обидва	 фоли,	 які	 сталися	 приблизно	 одночасно,	 не		
є	фолами	однієї	категорії	(персональні	або	неспортивні	/	з	дис-
кваліфікацією),	це	не	обопільний	фол.	Покарання	як	однакові	
не	 скасовують.	 Персональний	 фол	 завжди	 розглядають	 як	
такий,	що	стався	першим,	а	неспортивні	/	з	дискваліфікацією	
фоли	як	такі,	що	сталися	другими.	

35-235-2		 Приклад:	 А1	 веде	 м’яч,	 коли	 А2	 та	 В2	 покарано	 технічними	
фолами.	

	 Інтерпретація:	 Технічні	 фоли	 не	 є	 частиною	 обопільного	
фолу.	Рівні	покарання	скасовують.	Гру	поновлюють	вкиданням	
команди	 А	 з	 місця,	 найближчого	 до	 того,	 де	 перебував	 м’яч,	
коли	 стався	 перший	 технічний	 фол.	 Команда	 А	 має	 час,	 що	
залишився	на	годиннику	кидка.	

35-335-3		 Приклад:	 А1,	 який	 веде	 м’яч,	 і	 В1	 чинять	 фоли	 один	 проти	
одного	 приблизно	 одночасно.	 Це	 другий	 фол	 команди	 А	 та	
п’ятий	фол	команди	В	у	чверті.	

	 Інтерпретація:	 Обидва	 фоли	 —	 це	 фоли	 однієї	 категорії	
(персональні),	 отже,	 це	 обопільний	 фол.	 Різна	 кількість	
командних	 фолів	 у	 чверті	 не	 має	 значення.	 Гру	 поновлюють	
вкиданням	 команди	 А	 з	 місця,	 найближчого	 до	 того,	 де	
стався	обопільний	фол.	Команда	А	має	час,	що	залишився	на	
годиннику	кидка.	

354		 Приклад: А1,	який	у	процесі	кидка	з	гри	все	ще	мав	м’яч	у	ру-
ках,	 і	 В1	 покарано	 персональними	 фолами,	 які	 вони	 вчинили	
один	проти	одного	приблизно	одночасно.	

	 Інтерпретація:	Обидва	фоли	—	це	фоли	однієї	категорії	(пер-
сональні),	 отже,	 це	 обопільний	 фол.	 Якщо	 кидок	 А1	 влучний,	
його	 не	 зараховують.	 Гру	 поновлюють	 вкиданням	 команди	 А		
з	продовження	лінії	штрафних	кидків.	Якщо	кидок	А1	невдалий,	
гру	поновлюють	вкиданням	команди	А	з	місця,	найближчого	до	
того,	де	стався	обопільний	фол.	Команда	А	має	час,	що	зали-
шився	на	годиннику	кидка.	
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35-535-5		 Приклад:	 М’яч	 у	 процесі	 кидка	 А1	 з	 гри	 перебуває	 в	 повітрі,	
коли	А1	і	В1	покарано	персональними	фолами,	які	вони	вчини-
ли	один	проти	одного	приблизно	одночасно.	

	 Інтерпретація:	Обидва	фоли	—	це	фоли	однієї	категорії	(пер-
сональні),	отже,	це	обопільний	фол.	

	 Якщо	 кидок	 А1	 влучний,	 його	 зараховують.	 Гру	 поновлюють	
вкиданням	команди	В	з-за	лицьової	лінії,	як	і	після	будь-якого	
влучного	кидка.	

	 Якщо	м’яч	не	входить	у	кошик,	це	ситуація	спірного	кидка.	Гру	
поновлюють	вкиданням	унаслідок	володіння	за	чергою.	

35-635-6		 Приклад:	Команда	А	має	2	командні	фоли,	а	команда	В	має	3	
командні	фоли	у	чверті.	У	цей	час	
(а)	 коли	А2	веде	м’яч,	А1	і	В1	штовхають	один	одного	на	позиції	

центрових.	
(b)	 під	час	підбирання	А1	і	В1	штовхають	один	одного.	
(с)	 коли	А1	приймає	передачу	від	А2,	А1	і	В1	штовхають	один	

одного.	

	 Інтерпретація:	 У	 всіх	 випадках	 це	 обопільний	 фол.	 Гру	
поновлюють	
(а)	та	(с)	 			вкиданням	команди	А	з	місця,	найближчого	до	того,	

де	стався	обопільний	фол.
(b)		 вкиданням	унаслідок	володіння	за	чергою.	

35-735-7		 Приклад:	 В1	 покарано	 персональним	 фолом	 за	 поштовх	 А1,	
який	вів	м’яч.	Це	третій	фол	команди	В	у	чверті.	А1	приблизно	
одночасно	покарано	неспортивним	фолом	за	удар	В1	ліктем.	

	 Інтерпретація:	 Ці	 два	 фоли	 не	 є	 фолами	 однієї	 категорії	
(персональний	 і	 неспортивний),	 отже,	 це	 не	 обопільний	 фол.	
Покарання	не	скасовують	як	рівні.	Покарання	(вкидання),	яке	
має	 виконати	 команда	 А,	 скасовують,	 оскільки	 є	 подальше	
покарання	 за	 фол,	 яке	 належить	 виконати.	 В1	 виконує	 2	
штрафні	 кидки	 за	 відсутности	 гравців	 на	 підбиранні.	 Гру	
поновлюють	 вкиданням	 команди	 В	 у	 її	 передовій	 зоні	 з	 лінії	
вкидання.	Команда	В	має	14	секунд	на	годиннику	кидка.	

35-8	35-8		 Приклад:	 В1	 покарано	 персональним	 фолом	 за	 поштовх	 А1,	
який	вів	м’яч.	Це	п’ятий	фол	команди	В	у	чверті.	А1	приблизно	
одночасно	покарано	неспортивним	фолом	за	удар	В1	ліктем.	

	 Інтерпретація:	 Ці	 два	 фоли	 не	 є	 фолами	 однієї	 категорії	
(персональний	 і	 неспортивний),	 отже,	 це	 не	 обопільний	 фол.	
Покарання	не	скасовують	як	рівні.	Персональний	фол	завжди	
розглядають	таким,	що	стався	першим.	А1	виконує	2	штрафні	
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кидки	 за	 відсутности	 гравців	 на	 підбиранні.	 В1	 виконує	 2	
штрафні	 кидки	 за	 відсутности	 гравців	 на	 підбиранні.	 Гру	
поновлюють	 вкиданням	 команди	 В	 у	 її	 передовій	 зоні	 з	 лінії	
вкидання.	Команда	В	має	14	секунд	на	годиннику	кидка.	

35-935-9		 Приклад:	 А1,	 який	 вів	 м’яч,	 покарано	 персональним	 фолом		
у	нападі	проти	В1.	Це	п’ятий	фол	команди	А	у	чверті.	Приблизно	
одночасно	 В1	 покарано	 неспортивним	 фолом	 за	 удар	 А1	
ліктем.	

	 Інтерпретація:	Це	два	фоли	не	однієї	категорії	(персональний	
і	 неспортивний),	 отже,	 це	 не	 обопільний	 фол.	 Покарання	
за	 обидва	 фоли	 не	 скасовують.	 Персональний	 фол	 завжди	
розглядають	 таким,	 що	 стався	 першим.	 Покарання	 у	 вигляді	
вкидання	на	користь	команди	В	скасовують,	оскільки	є	подаль-
ше	 покарання	 за	 фол,	 яке	 належить	 виконати.	 А1	 виконує	
2	 штрафні	 кидки	 за	 відсутности	 гравців	 на	 підбиранні.	 Гру	
поновлюють	 вкиданням	 команди	 А	 у	 передовій	 зоні	 з	 лінії	
вкидання.	Команда	А	має	14	секунд	на	годиннику	кидка.	

35-1035-10		 Приклад:	А1	веде	м’яч,	коли	А1	і	В1	чинять	фоли	один	проти	
одного	приблизно	одночасно.	
(а)	 Обидва	фоли	—	це	неспортивні	фоли.	
(b)	 Фол	А1	—	це	неспортивний	фол,	а	фол	В1	—	це	фол	з	дис-

кваліфікацією.	
(с)	 Фол	 А1	 —	 це	 фол	 з	 дискваліфікацією,	 а	 фол	 В1	 —	 це	

неспор	тивний	фол.	

	 Інтерпретація:	 У	 всіх	 випадках	 це	 два	 фоли	 однієї	 категорії	
(неспортивні	/	з	дискваліфікацією),	отже,	це	обопільний	фол.	
Гру	 поновлюють	 вкиданням	 команди	 А	 з	 місця,	 найближчого	
до	 того,	 де	 стався	 обопільний	 фол.	 Команда	 А	 має	 час,	 який	
залишився	на	годиннику	кидка.	
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36-136-1  Визначення.	 Гравцеві	 роблять	 офіційне	 попередження	 за	
дію	 чи	 поведінку,	 які,	 в	 разі,	 якщо	 будуть	 повторені,	 можуть	
призвес	ти	 до	 технічного	 фолу.	 Про	 попередження	 повідом-
ляють	 також	 головного	 тренера	 команди,	 і	 воно	 стосується	
будь-якого	члена	цієї	команди	стосовно	будь-яких	таких	дій	на	
весь	 час	 гри,	 що	 залишається.	 Офіційне	 попередження	 роб-
лять	тільки	тоді,	коли	м’яч	мертвий	та	ігровий	годинник	зупи-
нений.	

36-236-2  Приклад:	А1	зроблено	попередження	за	перешкоду	при	вки-
данні	або	будь-яку	іншу	дію,	яка	в	разі,	якщо	буде	повторена,	
може	призвести	до	технічного	фолу.	

	 Інтерпретація:	 Про	 попередження	 повідомляють	 також	
головного	 тренера	 команди	 А,	 і	 воно	 стосується	 будь-якого	
члена	 команди	 А	 стосовно	 таких	 дій	 на	 весь	 час	 гри,	 що	
залишається.	

36-336-3  Приклад:	А1	веде	м’яч	у	напрямку	кошика,	коли	В1	падає	назад	
на	ігровий	майданчик	без	контакту	між	цими	гравцями,	чи	після	
незначного	контакту	з	боку	А1,	за	яким	відбувається	показне	
дійство	 В1.	 Попередження	 про	 такі	 дії	 вже	 було	 зроблено	
гравцям	команди	В	через	головного	тренера	команди	В.	

	 Інтерпретація:	 В1	 карають	 технічним	 фолом.	 Поведінка	 В1		
є	 вочевидь	 неспортивною	 та	 завдає	 шкоди	 належному	 пере-
бігу	гри.	

36-436-4		 Приклад:	 А1	 веде	 м’яч	 і	 чинить	 контакт	 з	 недодержанням	
правил	 у	 груди	 В1,	 який	 займає	 правильну	 вихідну	 позицію	
при	опіці.	Зафіксовано	фол	А1	у	нападі.	Після	того,	як	фол	А1	
зафіксовано,	В1	падає	на	підлогу,	та	після	цього	своїм	показним	
дійством	 перебільшує	 наслідки	 контакту	 з	 недодержанням	
правил.	

	 Інтерпретація:	 Фол	 А1	 у	 нападі	 залишається	 чинним.	 М’яч	
став	мертвим,	коли	було	зафіксовано	фол	А1	у	нападі.	Показне	
дійство	 В1	 не	 може	 бути	 залишене	 без	 уваги,	 оскільки	 така	
поведінка	не	відповідає	духу	та	цілям	правил.	За	такі	дії	В1	може	
бути	 зроблене	 попередження.	 Гру	 поновлюють	 вкиданням	
команди	В	з	місця,	найближчого	до	того,	де	було	зафіксовано	
фол	А1	у	нападі.	

36-536-5  Визначення.	 Коли	 гравець	 перебуває	 в	 процесі	 кидка,	
суперникові	 не	 дозволено	 дезорієнтувати	 цього	 гравця,	
діючи,	 наприклад,	 так:	 розташовувати	 руку	 (-и)	 біля	 очей	
гравця,	 голосно	 кричати,	 сильно	 тупати	 ногою	 або	 плескати	
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в	долоні	поруч	із	гравцем,	який	виконує	кидок.	Такі	дії	можуть	
призвести	 до	 технічного	 фолу,	 якщо	 гравець,	 який	 виконує	
кидок,	 поставлений	 ними	 у	 невигідне	 становище,	 або	 до	
попередження,	якщо	гравець	не	був	поставлений	у	невигідне	
становище.	

36-636-6  Приклад:	 А1,	 коли	 м’яч	 іще	 в	 його	 руці	 (-ах),	 перебуває		
в	 процесі	 кидка	 з	 гри,	 коли	 В1	 намагається	 дезорієнтувати	
А1	голосним	криком	чи	сильним	тупанням	ногою	по	 ігровому	
майданчику.	Кидок	з	гри	
(а)	 влучний.	
(b)	 невдалий.	

	 Інтерпретація:	
(а)	 Кидок	 А1	 зараховують.	 В1	 отримує	 попередження,	 про	

яке	 повідомляють	 також	 головного	 тренера	 команди	
В.	 Якщо	 членів	 команди	 В	 вже	 було	 попереджено	 про	
неприпустимість	 такої	 поведінки,	 В1	 карають	 технічним	
фолом.	 Гру	 поновлюють	 вкиданням	 команди	 В	 з-за	
лицьової	лінії.	

(b)	 В1	 карають	 технічним	 фолом.	 Будь-який	 гравець	 коман-
ди	А	виконує	1	штрафний	кидок	за	відсутности	гравців	на	
підбиранні.	Гру	поновлюють	вкиданням	команди	А	з	місця,	
найближчого	до	того,	де	перебував	м’яч,	коли	було	зафік-
совано	технічний	фол.	

36-736-7  Визначення.	Якщо	судді	виявляють,	що	більше	5	гравців	однієї	
команди	 одночасно	 перебувають	 на	 ігровому	 майданчику,	
помилку	 необхідно	 виправити	 якнайскоріше,	 при	 цьому	
суперники	не	мають	бути	поставлені	у	невигідне	становище.	

	 За	умови,	що	судді	й	судді	за	столом	виконують	свої	обов’язки	
належним	чином,	1	гравець	вийшов	на	 ігровий	майданчик	чи	
залишився	на	ньому	незаконно.	Отже,	судді	повинні	зажадати	
від	 1	 гравця,	 щоб	 він	 негайно	 залишив	 ігровий	 майданчик,		
і	 покарати	 головного	 тренера	 цієї	 команди	 технічним	 фолом,	
що	 записують	 як	 'В1'.	 Головний	 тренер	 несе	 відповідальність	
за	те,	щоб	заміни	проводилися	правильно,	та	щоб	замінений	
гравець	залишив	ігровий	майданчик	одразу	після	заміни.	

36-836-8  Приклад: Під	 час	 того,	 як	 ігровий	 годинник	 увімкнений,	
команда	А	має	більше	5	гравців	на	ігровому	майданчику.	Коли	
це	виявлено	
(а)	 команда	В	(з	5	гравцями)	
(b)	 команда	А	(більше	ніж	з	5	гравцями)	
контролює	м’яч.	

	 Інтерпретація:	
(а)	 Гру	слід	зупинити	негайно,	якщо	тільки	команда	В	не	буде	

поставлена	у	невигідне	становище.	
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(b)	 Гру	слід	зупинити	негайно.	

	 В	обох	випадках	гравець,	який	вийшов	на	 ігровий	майданчик	
(чи	залишився	на	ньому)	незаконно,	повинен	бути	вилучений	
з	гри.	Головного	тренера	команди	А	карають	технічним	фолом,	
що	записують	як	'В1'.	

36-936-9		 Визначення.	 Виявлено,	 що	 більше	 5	 гравців	 команди	
одночасно	 перебувають	 на	 ігровому	 майданчику.	 До	 того,	 як	
це	 виявлено	 суддями,	 усі	 очки,	 набрані	 будь-яким	 гравцем,	
залишаються	 чинними.	 Усі	 фоли,	 які	 вчинено	 будь-яким	
гравцем,	 залишаються	 чинними,	 та	 їх	 розглядають	 як	 фоли	
гравця.	

36-1036-10  Приклад:	 У	 той	 час,	 як	 ігровий	 годинник	 був	 увімкнений,	
команда	А	мала	на	ігровому	майданчику	6	гравців.	Це	виявлено,	
коли	гру	було	перервано	після	того	як	
(а)	 А1	покарано	фолом	у	нападі.	
(b)	 А1	закинув	м’яч	з	гри.	
(c)	 В1	учинив	фол	проти	А1	під	час	його	невдалого	кидка	з	гри.	
(d)	 шостий	гравець	команди	А	залишив	ігровий	майданчик.	

Інтерпретація:	
(а)	 Фол	А1	—	це	фол	гравця.	
(b)	 Кидок	А1	з	гри	зараховують.	
(c)	 Гравцеві	А1	надають	2	або	3	штрафні	кидки.	
(а),	(b)	і	(c)	 Шостий	 гравець	 команди	 А	 повинен	 залишити	

ігровий	майданчик.	У	всіх	випадках,	крім	того,	го-
ловного	тренера	команди	А	карають	технічним	фо-
лом,	що	записують	у	протокол	як	'В1'.	

(d)	 Головного	 тренера	 команди	 А	 карають	 технічним	
фолом,	що	записують	у	протокол	як	'В1'.	

36-1136-11  Визначення.	 Гравець,	 після	 того,	 як	 його	 було	 повідомлено	
про	 те,	 що	 він	 більше	 не	 може	 брати	 участи	 у	 грі,	 оскільки	
вчинив	 п’ятий	 фол,	 знову	 входить	 у	 гру.	 Незаконну	 участь	
у	 грі	 карають	 одразу,	 як	 тільки	 її	 виявлено,	 але	 суперника	 не	
ставлять	у	невигідне	становище.	

36-1236-12  Приклад:	Після	того	як	В1	було	покарано	п’ятим	фолом,	його	
було	повідомлено	про	те,	що	він	більше	не	може	брати	участи	
у	 грі.	 Пізніше	 В1	 знову	 увійшов	 у	 гру	 як	 запасний.	 Незаконну	
участь	В1	у	грі	виявлено	перед	тим,	як	
(а)	 м’яч	став	живим	при	поновленні	гри	

чи	після	того,	як	
(b)	 м’яч	знову	став	живим	під	час	контролю	м’яча	командою	А.	
(c)	 м’яч	знову	став	живим	під	час	контролю	м’яча	командою	В.	
(d)	 м’яч	знову	став	мертвим	після	повернення	В1	у	гру.	
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Інтерпретація: 
(а)	 В1	негайно	вилучають	з	гри.	
(b)	 Гру	 негайно	 зупиняють,	 якщо	 тільки	 команда	 А	 не	

буде	 поставлена	 у	 невигідне	 становище.	 В1	 вилуча-
ють	з	гри.	

(c)	та	(d)	Гру	негайно	зупиняють.	В1	вилучають	з	гри.	

	 У	всіх	випадках	головного	тренера	команди	В	карають	техніч-
ним	фолом,	що	записують	як	'В1'.	

36-1336-13  Визначення.	Після	того	як	гравця	було	повідомлено	про	те,	що	
його	покарано	п’ятим	фолом,	він	знову	входить	у	гру.	До	того,	
як	незаконну	участь	у	грі	виявлено,	очки,	набрані	цим	гравцем,	
залишаються	 чинними.	 Усі	 фоли,	 які	 вчинено	 суперниками	
проти	 нього,	 залишаються	 чинними.	 Усі	 фоли,	 які	 вчинено	
цим	 гравцем,	 залишаються	 чинними,	 та	 їх	 вважають	 фолами	
гравця.	

36-1436-14  Приклад:	Після	того	як	А1	було	покарано	п’ятим	фолом,	його	
було	повідомлено	про	те,	що	він	більше	не	може	брати	участи	
у	 грі.	 А1	 пізніше	 знову	 входить	 у	 гру	 як	 запасний.	 Незаконну	
участь	А1	у	грі	виявлено	після	того	як	
(а)	 А1	закинув	м’яч	з	гри.	
(b)	 А1	учинив	фол	проти	В1.	
(c)	 В1	покарано	фолом	проти	А1,	коли	той	вів	м’яч.	Це	п’ятий	

фол	команди	В	у	чверті.	

Інтерпретація: 
(а)	 Кидок	А1	з	гри	зараховують.	
(b)	 Фол	А1	вважають	фолом	гравця.	Його	записують	у	прото-

кол	у	місці	за	його	п’ятим	фолом.	
(c)	 Гравець,	який	замінив	А1,	виконує	2	штрафні	кидки.	

	 У	всіх	випадках	головного	тренера	команди	А	карають	техніч-
ним	фолом,	що	записують	як	'В1'.	

36-1536-15  Визначення.	 Після	 того	 як	 гравця	 не	 було	 повідомлено	 про	
те,	що	він	учинив	п’ятий	фол,	він	залишається	у	грі	або	знову	
входить	 у	 гру.	 Цього	 гравця	 вилучають	 з	 гри,	 як	 тільки	 його	
незаконну	 участь	 виявлено,	 якщо	 тільки	 суперники	 не	 будуть	
поставлені	у	невигідне	становище.	

	 Жодних	покарань	за	незаконну	участь	гравця	у	грі	не	застосо-
вують.	До	того,	як	незаконну	участь	у	грі	виявлено,	очки,	наб-
рані	цим	гравцем,	залишаються	чинними.	Усі	фоли,	які	вчинено	
суперниками	проти	нього,	залишаються	чинними.	Усі	фоли,	які	
вчинено	 цим	 гравцем,	 залишаються	 чинними,	 та	 їх	 вважають	
фолами	гравця.	

36-1636-16  Приклад:	 А1	 чинить	 фол	 проти	 В1.	 А6	 просить	 заміну,	 щоб	
замінити	 А1.	 А6	 входить	 у	 гру.	 Судді	 помилково	 не	 повідом-
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ляють	 А1	 про	 те,	 що	 цей	 фол	 є	 його	 п’ятим	 фолом.	 Пізніше	
А1	знову	входить	у	гру	як	запасний.	Незаконну	участь	А1	у	грі	
виявлено	після	того	як	ігровий	годинник	було	увімкнено,	коли	
(а)	 А1	закинув	м’яч	з	гри.	
(b)	 А1	учинив	фол	проти	В1.	
(c)	 В1	учинив	фол	проти	А1	під	час	невдалого	кидка	з	гри.	

	 Інтерпретація:	 Жодного	 покарання	 через	 незаконну	 участь	
у	грі	А1	не	призначають.	Гру	зупиняють,	якщо	тільки	команда	
В	 не	 буде	 поставлена	 у	 невигідне	 становище.	 А1	 негайно	
видаляють	з	гри	й	замінюють	запасним.	
(а)	 Кидок	А1	з	гри	зараховують.	
(b)	 Фол	А1	—	це	фол	гравця.	Його	відповідно	карають	і	запи-

сують	у	протокол	у	місці	за	його	п’ятим	фолом.	
(c)	 Гравець,	який	замінив	А1,	виконує	2	або	3	штрафні	кидки.	

36-1736-17  Приклад:	 За	 дев’ять	 хвилин	 до	 початку	 гри	 А1	 покарано	
технічним	фолом.	Головний	тренер	команди	В	визначив,	що	В6	
буде	виконувати	1	штрафний	кидок,	проте,	В6	не	є	одним	з	5	
гравців	команди	В,	які	розпочинають	гру.	

	 Інтерпретація:	 Штрафний	 кидок	 має	 виконувати	 один	 з	 5	
гравців	 команди	 В,	 визначених	 для	 початку	 гри.	 Заміна	 не	
може	бути	дозволена	до	того,	як	розпочався	ігровий	час.	

36-1836-18  Визначення.	Щоразу,	коли	гравець	імітує	фол,	застосовують	
таку	процедуру:	

	 Не	 перериваючи	 гри,	 суддя	 сигналізує	 про	 імітацію	 тим,	 що	
двічі	демонструє	жест	‘Підняти	й	опустити	передпліччя’.	
•	Як	 тільки	 гру	 зупинено,	 гравцеві	 та	 головному	 тренеру	 цієї	

команди	 повинно	 бути	 зроблене	 попередження.	 Кожній		
команді	може	бути	зроблене	1	попередження.	

•	Якщо	наступного	разу	гравець	цієї	команди	імітуватиме	фол,	
має	бути	призначено	технічний	фол.	Це	стосується	й	випад-
ків,	коли	гру	не	зупиняли,	щоб	перед	тим	зробити	поперед-
ження	гравцеві	або	головному	тренеру	цієї	команди.	

•	У	 разі	 надмірної	 імітації	 без	 будь-якого	 контакту	 технічний	
фол	може	бути	призначено	негайно	без	попередження.	

36-1936-19  Приклад:	 A1	 веде	 м’яч,	 а	 В1	 захищається	 проти	 нього.	 A1	
робить	 несподіваний	 рух	 головою,	 намагаючись	 справити	
враження,	що	В1	учинив	проти	нього	фол.	Пізніше	у	грі	у	той	
самий	 період	 відліку	 ігрового	 годинника	 А1	 падає	 на	 ігровий	
майданчик,	намагаючись	справити	враження,	що	В1	штовхнув	
його.	

 Інтерпретація:	 Суддя	 робить	 А1	 попередження	 за	 першу	
імітацію	 рухом	 головою,	 двічі	 демонструючи	 жест	 ‘Підняти		
й	опустити	передпліччя’.	За	другу	 імітацію	падіння	на	підлогу	
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A1	повинен	бути	покараний	технічним	фолом,	навіть	якщо	гру	
не	переривали,	щоб	зробити	попередження	за	першу	імітацію	
як	А1,	так	і	головному	тренерові	команди	А.	

36-2036-20  Приклад:	 A1	 веде	 м’яч,	 а	 В1	 захищається	 проти	 нього.	 A1	
робить	 несподіваний	 рух	 головою,	 намагаючись	 справити	
враження,	що	В1	учинив	проти	нього	фол.	Пізніше	у	грі	у	той	
самий	 період	 відліку	 ігрового	 годинника	 B2	 падає	 на	 ігровий	
майданчик,	намагаючись	справити	враження,	що	А2	штовхнув	
його.	

	 Інтерпретація:	 Суддя	 робить	 перше	 попередження	 А1		
і	 В2	 за	 їхню	 імітацію,	 двічі	 демонструючи	 їм	 жест	 ‘Підняти	
й	 опустити	 передпліччя’.	 Під	 час	 найближчої	 зупинки	 гри	
про	 попередження	 повинні	 бути	 повідомлені	 А1,	 В2	 та	 обоє	
головних	тренерів.	

36-2136-21		 Приклад:	 А1	 веде	 м’яч	 і	 чинить	 контакт	 з	 недодержанням	
правил	у	груди	В1,	який	займає	правильну	вихідну	позицію	при	
опіці.	Зафіксовано	фол	А1	у	нападі.	Одночасно	В1	влаштовує	
показне	 дійство,	 намагаючись	 справити	 враження,	 що	 А1	
учинив	проти	нього	фол.	

	 Інтерпретація:	Фол	А1	у	нападі	залишається	чинним.	Судді	не	
можуть	призначити	фол	А1	і	одночасно	зробити	попередження	
В1	 за	 імітацію	 фолу.	 Гру	 поновлюють	 вкиданням	 команди	 В	
з	 місця,	 найближчого	 до	 того,	 де	 було	 зафіксовано	 фол	 А1		
у	нападі.	

36-2236-22		 Приклад:	А1	веде	м’яч	і	відбувається	його	контакт	у	груди	В1,	
який	займає	правильну	вихідну	позицію	при	опіці.	Одночасно	
В1	 влаштовує	 показне	 дійство,	 намагаючись	 справити	
враження,	що	А1	учинив	проти	нього	фол.	

	 Інтерпретація:	 Суддя	 робить	 В1	 попередження	 за	 іміта-
цію	 фолу,	 двічі	 демонструючи	 жест	 ‘Підняти	 й	 опустити	
передпліччя’.	 Як	 тільки	 гру	 зупинено,	 та	 м’яч	 мертвий,	 про	
попередження	повідомляють	також	головного	тренера	коман-
ди	В,	і	воно	стосується	також	будь-якого	члена	цієї	команди.	

36-2336-23  Визначення.	Надмірне	розмахування	ліктями	може	призвести	
до	тяжкої	травми,	особливо	під	час	боротьби	на	підбиранні	чи		
у	становищі	гравця	під	щільною	опікою.	Якщо	такі	дії	призво-
дять	 до	 контакту,	 може	 бути	 призначено	 персональний,	 не-
спортивний	 або	 навіть	 фол	 з	 дискваліфікацією.	 Якщо	 такі	 дії	
проявляються	не	в	контакті,	може	бути	призначено	технічний	
фол.
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36-2436-24  Приклад: А1	здобуває	м’яч	на	підбиранні	та	одразу	потрапляє	
під	 щільну	 опіку	 В1.	 Не	 перебуваючи	 в	 контакті	 з	 В1,	 А1	 над-
мірно	 розмахує	 ліктями	 у	 спробі	 залякати	 В1	 або	 розчистити	
достатньо	місця	для	повороту,	передачі	чи	ведення.	

	 Інтерпретація: Дії	А1	не	відповідають	духу	та	цілям	Правил.	А1	
може	бути	покарано	технічним	фолом.	

36-2536-25  Визначення.	 Гравця	 дискваліфікують,	 коли	 він	 учинив	 2	 тех-
нічних	фоли.	

36-2636-26  Приклад:	 A1	 покарано	 першим	 технічним	 фолом	 у	 першій	
половині	 за	 те,	 що	 виснув	 на	 кільці.	 A1	 покарано	 другим	
технічним	фолом	у	другій	половині	за	неспортивну	поведінку.	

	 Інтерпретація:	 A1	 автоматично	 дискваліфікують.	 Покаранню	
підлягає	тільки	цей	другий	технічний	фол,	і	жодних	додаткових	
покарань	за	дискваліфікацію	не	виконують.	Секретар	повинен	
негайно	 повідомити	 суддю	 про	 те,	 що	 гравець	 покараний	 2	
технічними	фолами	та	що	він	повинен	бути	дискваліфікованим.	

36-2736-27  Визначення.	Гравець,	якого	покарано	п’ятим	персональним,	
технічним	 або	 неспортивним	 фолом,	 стає	 вилученим	 грав-
цем.	 Після	 його	 п’ятого	 фолу	 за	 будь-які	 подальші	 вчинені	
ним	 технічні	 фоли	 карають	 головного	 тренера	 і	 записують		
у	протокол	як	'В1'.	

	 Вилучений	гравець	не	є	дискваліфікованим	гравцем,	і	він	може	
залишатися	у	зоні	лави	команди.	

36-2836-28  Приклад:	 B1	 покарано	 технічним	 фолом	 у	 першій	 чверті.		
У	четвертій	чверті	B1	покарано	п’ятим	фолом.	Це	другий	фол	
команди	В	у	чверті.	Коли	B1	 ішов	на	лаву	команди,	внаслідок	
його	поведінки	було	призначено	технічний	фол.	

	 Інтерпретація:	 Коли	 B1	 було	 покарано	 п’ятим	 фолом,	 він	
став	 вилученим	 гравцем.	 За	 будь-який	 його	 подальший	
технічний	 фол	 карають	 головного	 тренера,	 що	 записують		
у	протокол	як	‘В1’.	Гравець	В1	не	дискваліфікований.	Будь-який	
гравець	команди	А	виконує	1	штрафний	кидок	за	відсутности	
гравців	 на	 підбиранні.	 Гру	 поновлюють	 вкиданням	 команди	 А	
з	 місця,	 найближчого	 до	 того,	 де	 перебував	 м’яч,	 коли	 було	
зафіксовано	технічний	фол.	

36-2936-29  Приклад: B1	покарано	неспортивним	фолом	у	третій	чверті.	
У	 четвертій	 чверті	 B1	 покарано	 п’ятим	 фолом.	 Це	 третій	 фол	
команди	В	у	чверті.	Коли	B1	 ішов	на	лаву	команди,	внаслідок	
його	поведінки	було	призначено	технічний	фол.
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	 Інтерпретація:	 Коли	 B1	 було	 покарано	 п’ятим	 фолом,	 він	
став	 вилученим	 гравцем.	 За	 будь-який	 його	 подальший	
технічний	 фол	 карають	 головного	 тренера,	 що	 записують		
у	протокол	як	‘В1’.	Гравець	В1	не	дискваліфікований.	Будь-який	
гравець	команди	А	виконує	1	штрафний	кидок	за	відсутности	
гравців	 на	 підбиранні.	 Гру	 поновлюють	 вкиданням	 команди	 А	
з	 місця,	 найближчого	 до	 того,	 де	 перебував	 м’яч,	 коли	 було	
зафіксовано	технічний	фол.	

36-3036-30  Приклад:	B1	чинить	фол	проти	А1,	який	веде	м’яч,	це	п’ятий	
персональний	фол	В1	і	другий	фол	команди	В	у	чверті.	Коли	B1	
ішов	на	лаву	команди,	його	покарано	фолом	з	дискваліфікацією.	

	 Інтерпретація:	 B1	 дискваліфікований,	 і	 він	 повинен	 піти		
у	 роздягальню	 своєї	 команди,	 або,	 на	 його	 розсуд,	 він	 має	
залишити	 будівлю.	 Фол	 з	 дискваліфікацією	 В1	 записують		
у	протокол	як	‘D’,	та	записують	головному	тренерові	команди	
В	 як	 ‘В2’.	 Будь-який	 гравець	 команди	 А	 виконує	 2	 штрафні	
кидки	 за	 відсутности	 гравців	 на	 підбиранні.	 Гру	 поновлюють	
вкиданням	команди	А	у	передовій	зоні	з	лінії	вкидання.	Команда	
А	має	14	секунд	на	годиннику	кидка.	

36-3136-31  Приклад: B1	чинить	фол	проти	А1,	який	веде	м’яч.	Це	п’ятий	
персональний	фол	В1	і	п’ятий	фол	команди	В	у	чверті.	Коли	B1	
ішов	на	лаву	команди,	його	покарано	фолом	з	дискваліфікацією.	

	 Інтерпретація:	 B1	 дискваліфікований,	 і	 він	 повинен	 піти		
у	 роздягальню	 своєї	 команди,	 або,	 на	 його	 розсуд,	 він	 має	
залишити	 будівлю.	 Фол	 з	 дискваліфікацією	 В1	 записують		
у	протокол	як	‘D’,	та	записують	головному	тренерові	команди	
В	 як	 ‘В2’.	 А1	 виконує	 2	 штрафні	 кидки	 за	 відсутности	 гравців	
на	 підбиранні.	 Після	 цього	 будь-який	 гравець	 команди	 А	
виконує	2	штрафні	кидки	за	відсутности	гравців	на	підбиранні.	
Гру	поновлюють	вкиданням	команди	А	у	передовій	зоні	з	лінії	
вкидання.	Команда	А	має	14	секунд	на	годиннику	кидка.	

36-3236-32  Визначення.	 Гравця	 дискваліфікують,	 коли	 його	 покарано		
1	технічним	і	1	неспортивним	фолом.	

36-3336-33  Приклад:	 У	 першій	 половині	 гри	 A1	 покарано	 технічним	
фолом	за	затримування	гри.	У	другій	половині	гри	A1	покарано	
неспортивним	фолом	за	надмірно	жорсткий	фол	проти	В1.	

	 Інтерпретація:	 Гравця	 A1	 автоматично	 дискваліфікують.	
Підлягає	 покаранню	 тільки	 неспортивний	 фол	 A1,	 і	 жодного	
додаткового	покарання	за	дискваліфікацію	A1	не	призначають.	
Секретар	 негайно	 повідомляє	 суддю,	 що	 гравця	 покарано	
1	 технічним	 і	 1	 неспортивним	 фолом	 та	 що	 він	 повинен	 бути	
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автоматично	 дискваліфікованим.	 В1	 виконує	 2	 штрафні	
кидки	 за	 відсутности	 гравців	 на	 підбиранні.	 Гру	 поновлюють	
вкиданням	 команди	 В	 у	 передовій	 зоні	 з	 лінії	 вкидання.	
Команда	В	має	14	секунд	на	годиннику	кидка.	

36-3436-34 Приклад:	 У	 першій	 половині	 гри	 A1	 покарано	 неспортивним	
фолом,	 оскільки	 він	 намагався	 не	 з	 необхідним	 контактом	
зупинити	 просування	 команди	 нападу	 під	 час	 швидкого	
переходу	у	напад.	У	другій	половині	гри	А2	вів	м’яч	у	тиловій	
зоні,	 коли	 А1	 було	 покарано	 технічним	 фолом,	 оскільки	 він	
імітував,	що	проти	нього	чинять	фол	на	відстані	від	м’яча.	

 Інтерпретація:	 A1	 автоматично	 дискваліфікують.	 Підлягає	
покаранню	 тільки	 технічний	 фол,	 і	 жодного	 додаткового	
покарання	 за	 дискваліфікацію	 не	 призначають.	 Секретар	
негайно	повідомляє	суддю,	що	гравця	покарано	1	неспор	тив-
ним	і	1	технічним	фолом	та	що	він	повинен	бути	автоматично	
дискваліфікованим.	 Будь-який	 гравець	 команди	 В	 виконує	
1	 штрафний	 кидок	 за	 відсутности	 гравців	 на	 підбиранні.	 Гру	
поновлюють	 вкиданням	 команди	 А	 з	 місця,	 найближчого	 до	
того,	де	перебував	м’яч,	коли	було	зафіксовано	технічний	фол.	
Команда	А	має	час,	який	залишився	на	годиннику	кидка.	

36-3536-35 Визначення.	 Гравця	 —	 головного	 тренера	 дискваліфікують,	
якщо	його	покарано	такими	фолами:	
•	 2	технічними	фолами	як	гравця.	
•	 2	неспортивними	фолами	як	гравця.	
•	 1	неспортивним	фолом	і	1	технічним	фолом	як	гравця.	
•	 1	 технічним	 фолом	 як	 головного	 тренера,	 що	 записують		

у	протокол	як	‘С1’,	та	1	неспортивним	або	технічним	фолом	
як	гравця.	

•	 1	 технічним	 фолом	 як	 головного	 тренера,	 що	 записують		
у	протокол	як	‘В1’	або	‘В2’,	1	технічним	фолом	як	головного	
тренера,	який	записують	у	протокол	як	‘С1’,	і	1	неспортив-
ним	або	технічним	фолом	як	гравця.	

•	 2	технічними	фолами	як	головного	тренера,	які	записують	
у	протокол	як	‘В1’	або	‘В2’,	і	1	неспортивним	або	технічним	
фолом	як	гравця.	

•	 2	технічними	фолами	як	головного	тренера,	які	записують	
у	протокол	як	‘С1’.	

•	 1	 технічним	 фолом	 як	 головного	 тренера,	 що	 записують		
у	протокол	як	‘С1’,	і	2	технічними	фолами	як	головного	тре-
нера,	які	записують	у	протокол	як	‘В1’	або	‘В2’.	

•	 3	технічними	фолами	як	головного	тренера,	які	записують		
у	протокол	як	‘В1’	або	‘В2’.	

36-3636-36  Приклад:	 У	 першій	 чверті	 гравця	 —	 головного	 тренера	
A1	 покарано	 технічним	 фолом,	 оскільки	 він	 імітував	 фол,	
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як	 гравець.	 У	 четвертій	 чверті,	 коли	 А2	 вів	 м’яч,	 гравця	 —	
головного	тренера	A1	покарано	технічним	фолом	за	особисту	
неспортивну	 поведінку	 як	 головного	 тренера,	 що	 записують		
у	протокол	як	‘С1’.	

	 Інтерпретація:	Гравця	—	головного	тренера	A1	автоматично	
дискваліфікують.	Підлягає	покаранню	тільки	другий	технічний	
фол,	 і	жодного	додаткового	покарання	за	дискваліфікацію	не	
призначають.	Секретар	негайно	повідомляє	суддю,	що	гравця	
—	 головного	 тренера	 покарано	 1	 технічним	 фолом	 як	 гравця		
і	1	технічним	фолом	за	особисту	поведінку	як	головного	тренера,	
та	 що	 він	 повинен	 бути	 автоматично	 дискваліфікованим.	
Будь-який	 гравець	 команди	 В	 виконує	 1	 штрафний	 кидок	 за	
відсутности	гравців	на	підбиранні.	Гру	поновлюють	вкиданням	
команди	 А	 з	 місця,	 найближчого	 до	 того,	 де	 перебував	 м’яч,	
коли	було	зафіксовано	технічний	фол.	Команда	А	має	час,	який	
залишився	на	годиннику	кидка.	

36-3736-37  Приклад:	 У	 другій	 чверті	 гравця	 —	 головного	 тренера	 A1	
покарано	 неспортивним	 фолом	 проти	 В1	 як	 гравця.	 У	 третій	
чверті	 гравця	 —	 головного	 тренера	 A1	 покарано	 технічним	
фолом	 за	 неспортивну	 поведінку	 свого	 масажиста,	 що	
записують	 у	 протокол	 як	 ‘В1’.	 У	 четвертій	 чверті	 А2	 веде	
м’яч,	 коли	 А6	 покарано	 технічним	 фолом.	 Технічний	 фол	 А6	
записують	у	протокол	гравцеві	—	головному	тренеру	A1	як	‘В1’.	

	 Інтерпретація:	Гравця	—	головного	тренера	A1	автоматично	
дискваліфікують.	Підлягає	покаранню	тільки	другий	технічний	
фол	 (за	 технічний	 фол	 А6),	 і	 жодного	 додаткового	 покарання	
за	 дискваліфікацію	 не	 призначають.	 Секретар	 негайно	
повідомляє	суддю,	що	гравця	—	головного	тренера	покарано	
1	неспортивним	фолом	як	гравця	та	2	технічними	фолами	за	
поведінку	 осіб	 на	 лаві	 команди	 як	 головного	 тренера,	 та	 що	
він	 повинен	 бути	 автоматично	 дискваліфікованим.	 Будь-який	
гравець	команди	В	виконує	1	штрафний	кидок	за	відсутности	
гравців	 на	 підбиранні.	 Гру	 поновлюють	 вкиданням	 команди	
А	 з	 місця,	 найближчого	 до	 того,	 де	 перебував	 м’яч,	 коли	
було	зафіксовано	технічний	фол	А6.	Команда	А	має	час,	який	
залишився	на	годиннику	кидка.	

36-3836-38  Приклад:	 У	 другій	 чверті	 гравця	 —	 головного	 тренера	 A1	
покарано	технічним	фолом	за	особисту	неспортивну	поведінку	
як	 головного	 тренера,	 що	 записують	 у	 протокол	 як	 ‘С1’.		
У	четвертій	чверті	А1	покарано	неспортивним	фолом	проти	В1	
як	гравця.	

	 Інтерпретація:	Гравця	—	головного	тренера	A1	автоматично	
дискваліфікують.	 Підлягає	 покаранню	 тільки	 неспортивний	
фол,	 і	жодного	додаткового	покарання	за	дискваліфікацію	не	
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призначають.	Секретар	негайно	повідомляє	суддю,	що	гравця	
—	головного	тренера	покарано	1	технічним	фолом	за	особисту	
поведінку	як	головного	тренера	та	1	неспортивним	фолом	як	
гравця	та	що	він	повинен	бути	автоматично	дискваліфікованим.	
В1	 виконує	 2	 штрафні	 кидки	 за	 відсутности	 гравців	 на	
підбиранні.	Гру	поновлюють	вкиданням	команди	В	у	передовій	
зоні	 з	 лінії	 вкидання.	 Команда	 В	 має	 14	 секунд	 на	 годиннику	
кидка.	

36-3936-39  Визначення.	Коли	ігровий	годинник	показує	2:00	хвилини	чи	
менше	в	четвертій	чверті	та	в	кожному	овертаймі,	та	виконують	
вкидання,	 а	 гравець	 команди,	 яка	 захищається,	 протистоїть	
вкиданню,	застосовують	таку	процедуру:	
•	 Суддя	 демонструє	 жест	 ‘Перетин	 обмежувальної	 лінії		

з	 недодержанням	 правил	 під	 час	 вкидання’	 як	 поперед-
ження,	перед	тим	як	передати	м’яч	гравцеві	для	вкидання.	

•	 Якщо	 після	 цього	 гравець	 захисту	 переносить	 будь-
яку	 частину	 свого	 тіла	 через	 обмежувальну	 лінію,	 щоб	
перешкодити	 вкиданню,	 призначають	 технічний	 фол	 без	
додаткового	попередження.	

	 Таку	ж	процедуру	застосовують	після	влучного	кидка	з	гри	та	
останнього	влучного	штрафного	кидка,	коли	м’яч	не	передають	
гравцеві	для	вкидання.	

36-4036-40  Приклад:	 Коли	 в	 четвертій	 чверті	 ігровий	 годинник	 показує	
1:08,	а	годинник	кидка	11	секунд,	А1	тримає	м’яч	у	руках	для	
вкидання	з-за	бічної	лінії	у	передовій	зоні.	В1	перетинає	рукою	
(-ами)	обмежувальну	лінію,	щоб	перешкодити	вкиданню	А1.	

	 Інтерпретація:	 Оскільки	 суддя	 дав	 попередження	 перед	
тим,	 як	 передати	 м’яч	 А1,	 В1	 карають	 технічним	 фолом	 за	
перешкоджання	 вкиданню.	 Будь-який	 гравець	 команди	 А	
виконує	1	штрафний	кидок	за	відсутности	гравців	на	підбиранні.	
Гру	поновлюють	вкиданням	команди	А	з	місця,	найближчого	до	
того,	де	перебував	м’яч,	коли	було	зафіксовано	технічний	фол.	
Команда	А	має	14	секунд	на	годиннику	кидка.	

36-4136-41  Приклад:	 Коли	 в	 четвертій	 чверті	 ігровий	 годинник	 показує	
1:06,	а	годинник	кидка	21	секунду,	А1	тримає	м’яч	у	руках	для	
вкидання	 з-за	 бічної	 лінії	 у	 тиловій	 зоні.	 В1	 перетинає	 рукою	
(-ами)	обмежувальну	лінію,	щоб	перешкодити	вкиданню	А1.	

	 Інтерпретація:	 Оскільки	 суддя	 дав	 попередження	 перед	
тим,	 як	 передати	 м’яч	 А1,	 В1	 карають	 технічним	 фолом	 за	
перешкоджання	 вкиданню.	 Будь-який	 гравець	 команди	 А	
виконує	1	штрафний	кидок	за	відсутности	гравців	на	підбиранні.	
Гру	поновлюють	вкиданням	команди	А	з	місця,	найближчого	до	
того,	де	перебував	м’яч,	коли	було	зафіксовано	технічний	фол.	
Команда	А	має	24	секунди	на	годиннику	кидка.	
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36-4236-42  Визначення.	 Коли	 зафіксовано	 технічний	 фол,	 покарання		
у	вигляді	штрафного	кидка	виконують	негайно	за	відсутности	
гравців	на	підбиранні.	Після	того	як	штрафний	кидок	виконано,	
гру	 поновлюють	 з	 місця,	 найближчого	 до	 того,	 де	 перебував	
м’яч,	коли	було	зафіксовано	технічний	фол.	

36-4336-43  Приклад:	 Коли	 годинник	 кидка	 показує	 21	 секунду,	 А1	 веде	
м’яч	у	тиловій	зоні,	коли	В1	покарано	технічним	фолом.	

	 Інтерпретація:	 Будь-який	 гравець	 команди	 А	 виконує	 1	
штрафний	 кидок	 за	 відсутности	 гравців	 на	 підбиранні.	 Гру	
поновлюють	 вкиданням	 команди	 А	 з	 місця,	 найближчого	 до	
того,	де	перебував	м’яч,	коли	було	зафіксовано	технічний	фол.	
Команда	А	має	новий	період	8	секунд	і	24	секунди	на	годиннику	
кидка.

36-4436-44  Приклад:	 Коли	 годинник	 кидка	 показує	 21	 секунду,	 А1	 веде	
м’яч	у	тиловій	зоні,	коли	А2	покарано	технічним	фолом.	

	 Інтерпретація:	 Будь-який	 гравець	 команди	 В	 виконує	 1	
штрафний	 кидок	 за	 відсутности	 гравців	 на	 підбиранні.	 Гру	
поновлюють	 вкиданням	 команди	 А	 з	 місця,	 найближчого	 до	
того,	де	перебував	м’яч,	коли	було	зафіксовано	технічний	фол.	
Команда	А	має	5	секунд,	щоб	перевести	м’яч	у	передову	зону.	
Команда	А	має	21	секунду	на	годиннику	кидка.	

36-4536-45	 Приклад:	 В1	 чинить	 фол	 проти	 А1	 під	 час	 його	 спроби	
двоочкового	 кидка	 з	 гри.	 М’яч	 не	 входить	 у	 кошик.	 Перед	
виконанням	 першого	 з	 2	 штрафних	 кидків	 А2	 покарано	
технічним	фолом.	

	 Інтерпретація:	 Будь-який	 гравець	 команди	 В	 виконує	 1	
штрафний	 кидок	 за	 відсутности	 гравців	 на	 підбиранні.	 Після	
цього	 А1	 виконує	 2	 штрафні	 кидки.	 Гру	 поновлюють	 як	 після	
будь-якого	останнього	штрафного	кидка.	

36-4636-46  Приклад:	 В1	 чинить	 фол	 проти	 А1	 під	 час	 його	 спроби	
двоочкового	 кидка	 з	 гри.	 М’яч	 не	 входить	 у	 кошик.	 Після	
того,	як	А1	виконав	перший	з	2	штрафних	кидків,	А2	покарано	
технічним	фолом.	

	 Інтерпретація:	 Будь-який	 гравець	 команди	 В	 виконує	 1	
штрафний	кидок	за	відсутности	гравців	на	підбиранні.	

	 Після	 цього	 А1	 виконує	 другий	 штрафний	 кидок.	 Гру	 поно-
влюють	як	після	будь-якого	останнього	штрафного	кидка.	

36-4736-47  Приклад:	Під	час	тайм-ауту	А2	покарано	технічним	фолом.	
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	 Інтерпретація:	 Тайм-аут	 завершують.	 Після	 тайм-ауту	
будь-який	 гравець	 команди	 В	 виконує	 1	 штрафний	 кидок	 за	
відсутности	 гравців	 на	 підбиранні.	 Гру	 поновлюють	 з	 місця,	
найближчого	до	того,	де	її	було	перервано	перед	тайм-аутом.	

36-4836-48  Приклад: А1	 виконує	 кидок	 з	 гри.	 Коли	 м’яч	 перебуває		
в	повітрі,	технічний	фол	чинить	
(а)	 В1.	
(b)	 А2.	

	 Інтерпретація: Після	того,	як	штрафний	кидок	виконав	
(а)	 будь-який	гравець	команди	А	за	технічний	фол	В1,	
(b)	 будь-який	гравець	команди	В	за	технічний	фол	А2,	

	 якщо	 кидок	 А1	 влучний,	 його	 зараховують.	 Гру	 поновлюють	
вкиданням	команди	В	з	будь-якого	місця	за	лицьовою	лінією.	

	 Якщо	кидок	А1	невдалий,	гру	поновлюють	вкиданням	унаслідок	
володіння	за	чергою.	

36-4936-49  Приклад:	 А1	 виконує	 кидок	 з	 гри.	 Коли	 м’яч	 перебуває		
в	повітрі,	технічний	фол	чинить	лікар	
(а)	 команди	В.	
(b)	 команди	А.	

	 Інтерпретація: Після	того,	як	штрафний	кидок	виконав	
(а)	 будь-який	 гравець	 команди	 А	 за	 технічний	 фол	 лікаря	

команди	В,	
(b)	 будь-який	 гравець	 команди	 В	 за	 технічний	 фол	 лікаря	

команди	А,	
	 якщо	 кидок	 А1	 влучний,	 його	 зараховують.	 Гру	 поновлюють	

вкиданням	команди	В	з	будь-якого	місця	за	лицьовою	лінією.	

	 Якщо	кидок	А1	невдалий,	гру	поновлюють	вкиданням	унаслідок	
володіння	за	чергою.	

36-5036-50  Приклад:	 А1	 у	 процесі	 кидка	 тримає	 м’яч	 у	 руках,	 коли	
технічний	фол	чинить	
(а)	 В1	або	лікар	команди	В.	
(b)	 А2	або	лікар	команди	А.	

	 Інтерпретація:	Після	того,	як	штрафний	кидок	виконав	
(а)	 будь-який	 гравець	 команди	 А	 за	 технічний	 фол	 В1	 або	

лікаря	команди	В:	
–	 Якщо	 кидок	 А1	 влучний,	 його	 зараховують.	 Гру	

поновлюють	вкиданням	команди	В	з	будь-якого	місця	за	
лицьовою	лінією.	

–	 Якщо	 кидок	 А1	 невдалий,	 гру	 поновлюють	 вкиданням	
команди	А	з	місця,	найближчого	до	того,	де	перебував	
м’яч,	коли	було	зафіксовано	технічний	фол.	
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(b)	 будь-який	 гравець	 команди	 В	 за	 технічний	 фол	 А2	 або	
лікаря	команди	А:	
–	 Якщо	 кидок	 А1	 влучний,	 його	 не	 зараховують.	 Гру	

поновлюють	 вкиданням	 команди	 А	 з	 продовження	 лінії	
штрафних	кидків.	

–	 Якщо	 кидок	 А1	 невдалий,	 гру	 поновлюють	 вкиданням	
команди	А	з	місця,	найближчого	до	того,	де	перебував	
м’яч,	коли	було	зафіксовано	технічний	фол.	
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37-137-1  Визначення.	Коли	ігровий	годинник	показує	2:00	хвилини	чи	
менше	у	четвертій	чверті	та	в	кожному	овертаймі,	м’яч	пере-
буває	за	межами	ігрового	майданчика	перед	вкиданням.	М’яч	
все	ще	перебуває	в	руках	судді	чи	вже	в	розпорядженні	гравця,	
який	виконує	вкидання.	Якщо	в	цей	момент	захисник	на	ігрово-
му	майданчику	спричиняє	контакт	із	гравцем	команди	нападу	
на	 ігровому	майданчику,	 і	зафіксовано	фол,	це	неспортивний	
фол.	

37-237-2  Приклад:	Коли	ігровий	годинник	у	четвертій	чверті	показує	51	
секунду,	 А1,	 який	 виконує	 вкидання,	 тримає	 м’яч	 у	 руках	 або	
має	 його	 у	 своєму	 розпорядженні.	 У	 цей	 момент	 В2	 чинить	
контакт	 з	 А2	 на	 ігровому	 майданчику.	 Зафіксовано	 фол	 В2	
проти	А2.	

 Інтерпретація:	В2	з	очевидністю	не	намагався	зіграти	в	м’яч	
і	отримав	незаслужену	перевагу,	оскільки	не	дав	можливости	
ввімкнути	 ігровий	 годинник.	 В2	 повинен	 бути	 покараний	
неспортивним	фолом	без	попередження.	А2	виконує	2	штрафні	
кидки	 за	 відсутности	 гравців	 на	 підбиранні.	 Гру	 поновлюють	
вкиданням	команди	А	у	передовій	зоні	з	лінії	вкидання.	Команда	
А	має	14	секунд	на	годиннику	кидка.	

37-337-3  Приклад:	Коли	ігровий	годинник	у	четвертій	чверті	показує	53	
секунди,	А1,	який	виконує	вкидання,	тримає	м’яч	у	руках	або	
має	 його	 у	 своєму	 розпорядженні.	 У	 цей	 момент	 А2	 чинить	
контакт	з	В2	на	ігровому	майданчику.	Зафіксовано	фол	А2.	

	 Інтерпретація:	 А2	 не	 отримав	 незаслуженої	 переваги,	
коли	 вчинив	 фол.	 А2	 карають	 персональним	 фолом,	 якщо	
тільки	 не	 було	 жорсткого	 контакту,	 який	 має	 бути	 покараний	
неспортивним	 фолом	 або	 фолом	 з	 дискваліфікацією.	 Гру	
поновлюють	 вкиданням	 команди	 В	 з	 місця,	 найближчого	 до	
того,	де	було	зафіксовано	фол.

37-437-4  Визначення.	Ігровий	годинник	показує	2:00	хвилини	чи	менше	
у	четвертій	чверті	та	в	кожному	овертаймі,	а	м’яч	залишив	руки	
гравця,	який	виконував	вкидання.	Захисник	з	метою	зупинити	
або	 не	 дати	 можливости	 ввімкнути	 ігровий	 годинник	 чинить	
контакт	 із	 гравцем	команди	нападу,	який	за	мить	отримає	чи	
вже	отримав	м’яч	на	ігровому	майданчику.	Якщо	такий	контакт	
є	 законною	 спробою	 зіграти	 безпосередньо	 в	 м’яч,	 контакт	
має	бути	покарано	персональним	фолом,	якщо	тільки	не	було	
жорсткого	 контакту,	 який	 має	 бути	 покарано	 неспортивним	
або	фолом	з	дискваліфікацією.	
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37-537-5  Приклад:	 Коли	 ігровий	 годинник	 у	 четвертій	 чверті	 показує	
1:04,	рахунок	А	83	—	В	80,	під	час	вкидання	м’яч	залишив	руки	
А1.	 У	 цей	 момент	 В2	 чинить	 контакт	 на	 ігровому	 майданчику		
з	 А2,	 який	 за	 мить	 отримає	 м’яч.	 Зафіксовано	 фол	 В2.	 Це	
другий	фол	команди	В	у	чверті.	

	 Інтерпретація:	 В2	 карають	 персональним	 фолом,	 крім	
ситуацій,	 коли	 контакт	 не	 є	 законною	 спробою	 зіграти	
безпосередньо	 в	 м’яч,	 або	 жорсткість	 контакту	 В2	 потребує	
призначити	 неспортивний	 або	 фол	 з	 дискваліфікацією.	 Гру	
поновлюють	 вкиданням	 команди	 А	 з	 місця,	 найближчого	 до	
того,	де	перебував	м’яч,	коли	було	зафіксовано	фол.	

37-637-6  Приклад:	 Коли	 ігровий	 годинник	 у	 четвертій	 чверті	 показує	
1:02,	рахунок	А	83	—	В	80,	під	час	вкидання	м’яч	залишив	руки	
А1.	 У	 цей	 момент	 А2	 чинить	 контакт	 на	 ігровому	 майданчику		
з	В2.	А2	покарано	персональним	фолом	проти	В2.	

 Інтерпретація:	 А2	 не	 отримав	 незаслуженої	 переваги	 через	
те,	що	його	було	покарано	фолом.	А2	карають	персональним	
фолом,	 якщо	 тільки	 контакт	 не	 був	 жорстким,	 що	 потребує	
призначення	неспортивного	або	фолу	з	дискваліфікацією.	Гру	
поновлюють	 вкиданням	 команди	 В	 з	 місця,	 найближчого	 до	
того,	де	було	зафіксовано	фол.	

37-737-7  Приклад:	 Коли	 ігровий	 годинник	 у	 четвертій	 чверті	 показує	
1:00,	рахунок	А	83	—	В	80,	під	час	вкидання	м’яч	залишив	руки	
А1.	У	цей	момент	В2	чинить	контакт	з	А2	в	іншій	зоні	ігрового	
майданчика,	 не	 в	 тій,	 де	 виконують	 вкидання.	 В2	 покарано	
фолом	проти	А2.	

	 Інтерпретація:	В2	з	очевидністю	не	намагався	зіграти	в	м’яч	
і	отримав	незаслужену	перевагу,	оскільки	не	дав	можливости	
ввімкнути	 ігровий	 годинник.	 В2	 повинен	 бути	 покараний	
неспортивним	фолом	без	попередження.	А2	виконує	2	штрафні	
кидки	 за	 відсутности	 гравців	 на	 підбиранні.	 Гру	 поновлюють	
вкиданням	команди	А	у	передовій	зоні	з	лінії	вкидання.	Команда	
А	має	14	секунд	на	годиннику	кидка.	

37-837-8  Визначення.	 Будь-який	 контакт	 захисника	 з	 недодержан-
ням	 правил	 ззаду	 чи	 збоку	 з	 суперником,	 який	 просувається	
у	 напрямку	 кошика	 суперників,	 і	 нема	 інших	 захисників	 між	
гравцем,	який	просувається,	м’ячем	і	кошиком,	повинен	бути	
визначений	як	неспортивний	фол	тільки	до	того,	коли	нападник	
почав	процес	кидка.	Проте,	дію,	яка	не	є	законною	спробою	зі-
грати	безпосередньо	у	м’яч,	чи	будь-який	надмірно	жорсткий	
контакт	 можна	 розглядати	 як	 неспортивний	 фол	 у	 будь-який	
час	протягом	гри.	
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37-937-9  Приклад: A1	веде	м’яч	до	кошика	у	швидкому	прориві	та	нема	
захисників	між	А1	і	кошиком	суперників.	B1	чинить	контакт	з	A1	
ззаду	з	недодержанням	правил,	і	призначено	фол	В1.	

	 Інтерпретація: Це	неспортивний	фол	В1.	

37-1037-10  Приклад:	 Наприкінці	 швидкого	 прориву	 А1,	 але	 до	 того,	 як	
А1	 узяв	 м’яч	 у	 руки,	 щоб	 розпочати	 процес	 кидка,	 В1	 чинить		
контакт	з	рукою	А1	ззаду	
(a)	 намагаючись	перехопити	м’яч.	
(b)	 з	надмірно	жорстким	контактом.	

	 Інтерпретація:	В	обох	випадках	це	неспортивний	фол	В1.	

37-1137-11  Приклад: Наприкінці	 свого	 швидкого	 прориву	 A1	 має	 м’яч		
у	 руках	 у	 процесі	 кидка,	 коли	 B1	 чинить	 контакт	 з	 рукою	 А1	
ззаду	
(a)	 намагаючись	блокувати	м’яч.	
(b)	 з	надмірно	жорстким	контактом.	

	 Інтерпретація:	
(a)	 Це	персональний	фол	В1.	
(b)	 Це	неспортивний	фол	В1.	

37-1237-12		 Приклад:	A1	веде	м’яч	у	своїй	передовій	зоні,	коли	В1	вибиває	
м’яч	 з	 рук	 А1	 у	 передову	 зону	 команди	 В.	 Ще	 до	 того,	 як	 В1	
установив	контроль	над	м’ячем,	А1	штовхає	його	ззаду	з	метою	
зупинити	 швидкий	 прорив.	 Нема	 захисників	 між	 В1,	 м’ячем		
і	кошиком	суперників.	

	 Інтерпретація:	Це	неспортивний	фол	A1.	

37-1337-13  Визначення.	Коли	гравця	покарано	п’ятим	персональним	фо-
лом,	 він	 став	 вилученим	 гравцем.	 Будь-який	 подальший	 тех-
нічний	або	фол	з	дискваліфікацією,	або	неспортивну	поведінку	
карають	відповідним	чином.	

37-1437-14		 Приклад:	В1	чинить	фол	проти	А1,	який	веде	м’яч.	Це	п’ятий	
персональний	фол	В1	і	другий	фол	команди	В	у	чверті.	Коли	В1	
ішов	на	лаву	команди,	він	штовхнув	А2.	

	 Інтерпретація:	 Коли	 В1	 отримав	 п’ятий	 фол,	 він	 став	
вилученим	 гравцем.	 За	 неспортивну	 поведінку	 В1	 карають	
головного	тренера	команди	В,	що	записують	у	протокол	як	‘В1’.	
Будь-який	 гравець	 команди	 А	 виконує	 1	 штрафний	 кидок	 за	
відсутности	гравців	на	підбиранні.	Гру	поновлюють	вкиданням	
команди	 А	 з	 місця,	 найближчого	 до	 того,	 де	 перебував	 м’яч,	
коли	було	зафіксовано	неспортивну	поведінку	В1.	
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37-1537-15  Приклад:	 А1	 учинив	 фол	 проти	 В1.	 Це	 п’ятий	 фол	 А1,	 і	 це	
третій	фол	команди	А	у	чверті.	Коли	А1	ішов	на	лаву	команди,	
він	завдав	словесної	образи	судді,	та	внаслідок	його	поведінки	
було	призначено	технічний	фол.	

	 Інтерпретація:	 Коли	 А1	 отримав	 п’ятий	 фол,	 він	 став	
вилученим	 гравцем.	 За	 технічний	 фол	 А1	 карають	 головного	
тренера	команди	А,	що	записують	у	протокол	як	‘В1’.	Будь-який	
гравець	команди	В	виконує	1	штрафний	кидок	за	відсутности	
гравців	на	підбиранні.	Гру	поновлюють	вкиданням	команди	В	
з	 місця,	 найближчого	 до	 того,	 де	 перебував	 м’яч,	 коли	 було	
зафіксовано	технічний	фол.	

37-1637-16  Приклад:	А1	учинив	фол	проти	В1.	Це	п’ятий	фол	А1,	і	другий	
фол	 команди	 А	 у	 чверті.	 Коли	 А1	 ішов	 на	 лаву	 команди,	
А1	 штовхнув	 В1.	 В1	 у	 відповідь	 штовхнув	 А1.	 В1	 покарано	
неспортивним	фолом.	

	 Інтерпретація:	 Коли	 А1	 отримав	 п’ятий	 фол,	 він	 став	
вилученим	 гравцем.	 За	 неспортивну	 поведінку	 А1	 карають	
технічним	фолом	головного	тренера	команди	А,	що	записують	
у	 протокол	 як	 ‘В1’.	 За	 неспортивний	 фол	 В1	 карають	 його	
особисто,	що	записують	у	протокол	як	‘U2’.	Будь-який	гравець	
команди	 В	 виконує	 1	 штрафний	 кидок	 за	 відсутности	 гравців	
на	 підбиранні.	 Гравець,	 який	 замінив	 А1,	 виконує	 2	 штрафні	
кидки	 за	 відсутности	 гравців	 на	 підбиранні.	 Гру	 поновлюють	
вкиданням	команди	А	у	передовій	зоні	з	лінії	вкидання.	Команда	
А	має	14	секунд	на	годиннику	кидка.	
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38-138-1  Визначення. Особа,	 яку	 дискваліфіковано,	 більше	 не	 є	 осо-
бою,	 якій	 дозволено	 сидіти	 на	 лаві	 команди.	 Отже,	 вона	 не	
може	більше	бути	покараною	за	якусь	неспортивну	поведінку.	

38-238-2  Приклад:	 A1	 дискваліфіковано	 за	 кричущу	 неспортивну	
поведінку.	 А1	 залишає	 ігровий	 майданчик	 і	 завдає	 словесної	
образи	судді.	

	 Інтерпретація:	 A1	 уже	 дискваліфіковано,	 та	 він	 більше	 не	
може	бути	покараним	за	словесну	образу.	Суддя	або	комісар,	
якщо	він	присутній,	мають	надіслати	рапорт	з	описом	інциденту		
в	організацію,	що	проводить	змагання.	

38-338-3  Визначення.	 Якщо	 гравця	 дискваліфіковано	 за	 кричущу	
неспортивну	поведінку,	покарання	є	таким	самим,	як	за	будь-
який	інший	фол	з	дискваліфікацією.	

38-438-4  Приклад:	 A1	 учинив	 порушення	 правила	 про	 зайві	 кроки.	
Роздратований,	 він	 завдав	 словесної	 образи	 судді.	 A1	 пока-
рано	фолом	з	дискваліфікацією.	

	 Інтерпретація:	 A1	 став	 дискваліфікованим	 гравцем.	 За	 фол	
А1	з	дискваліфікацією	його	покарано	особисто,	що	записують	
у	 протокол	 як	 ‘D2’.	 Будь-який	 гравець	 команди	 В	 виконує	
2	 штрафні	 кидки	 за	 відсутности	 гравців	 на	 підбиранні.	 Гру	
поновлюють	 вкиданням	 команди	 В	 у	 передовій	 зоні	 з	 лінії	
вкидання.	Команда	В	має	14	секунд	на	годиннику	кидка.	

38-538-5  Визначення.	 Коли	 головного	 тренера	 покарано	 фолом		
з	дискваліфікацією,	це	записують	у	протокол	як	‘D2’.	

	 Коли	 дискваліфіковано	 будь-яку	 іншу	 особу,	 якій	 дозволено	
сидіти	 на	 лаві	 команди,	 головного	 тренера	 карають	
технічним	 фолом,	 що	 записують	 у	 протокол	 як	 ‘B2’.	
Покарання	 призначають	 таке	 ж,	 як	 за	 будь-який	 інший	 фол		
з	дискваліфікацією.	

38-638-6  Приклад:	 A1	 покарано	 п’ятим	 персональним	 фолом.	 Це	
другий	фол	команди	А	у	чверті.	Коли	A1	ішов	на	лаву	команди,	
він	 завдав	 словесної	 образи	 судді.	 A1	 покарано	 фолом		
з	дискваліфікацією.	

	 Інтерпретація:	 Коли	 А1	 учинив	 свій	 п’ятий	 фол,	 він	 став	
вилученим	 гравцем.	 За	 те,	 що	 А1	 завдав	 словесної	 образи	
судді,	він	став	дискваліфікованим	вилученим	гравцем.	Фол	А1	
з	дискваліфікацією	записують	у	протокол	йому	особисто	як	‘D’,	
а	 головному	 тренерові	 команди	 А	 як	 ‘B2’.	 Будь-який	 гравець	
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команди	В	виконує	2	штрафні	кидки	за	відсутности	гравців	на	
підбиранні.	Гру	поновлюють	вкиданням	команди	В	у	передовій	
зоні	 з	 лінії	 вкидання.	 Команда	 В	 має	 14	 секунд	 на	 годиннику	
кидка.	

38-738-7		 Приклад:	 А1	 покарано	 п’ятим	 персональним	 фолом.	
Це	 другий	 фол	 команди	 А	 у	 чверті.	 Коли	 А1	 ішов	 на	 лаву	
команди,	 він	 завдав	 удару	 B2	 в	 обличчя.	 А1	 покарано	 фолом		
з	дискваліфікацією.	

	 Інтерпретація:	 Коли	 А1	 учинив	 свій	 п’ятий	 фол,	 він	 став	
вилученим	гравцем.	За	те,	що	А1	завдав	удару	В2	в	обличчя,	
він	 став	 дискваліфікованим	 вилученим	 гравцем.	 Фол	 з	 дис-
кваліфікацією	А1	записують	у	протокол	А1	як	‘D’	та	головному	
тренерові	 команди	 А	 як	 ‘В2’.	 В2	 виконує	 2	 штрафні	 кидки	 за	
відсутности	гравців	на	підбиранні.	Гру	поновлюють	вкиданням	
команди	В	у	передовій	зоні	з	лінії	вкидання.	Команда	В	має	14	
секунд	на	годиннику	кидка.	

38-838-8  Визначення.	Фол	з	дискваліфікацією	—	це	будь-яка	кричуща	
неспортивна	брутальна	дія	гравця	або	особи,	якій	дозволено	
сидіти	 на	 лаві	 команди.	 Фол	 з	 дискваліфікацією	 може	 бути	
призначено	внаслідок	їхніх	дій,	
•	спрямованих	проти	особи	з	команди	суперника,	суддів,	

суддів	за	столом	і	комісара.	
•	спрямованих	проти	будь-якого	члена	власної	команди.	
•	що	навмисно	завдають	шкоди	ігровому	обладнанню.	

38-938-9  Приклад: Можуть	відбутися	такі	кричущі	неспортивні	брутальні	
дії:	
(a)	 А1	завдає	удару	своєму	партнерові	А2.	
(b)	 А1	залишає	ігровий	майданчик	і	завдає	удару	глядачеві.	
(c)	 A6	 у	 власній	 зоні	 лави	 команди	 завдає	 удару	 своєму	

партнерові	А7.	
(d)	 A6	 завдає	 удару	 по	 секретарському	 столу	 та	 пошкоджує	

ігровий	годинник.	

	 Інтерпретація:	
(a)	та	(b	 A1	 дискваліфікують.	 За	 фол	 А1	 з	 дискваліфікацією	

карають	його	особисто,	що	записують	у	протокол	як	
‘D2’.	

(c)	та	(d)	 A6	 дискваліфікують.	 Фол	 А6	 з	 дискваліфікацією	
записують	 у	 протокол	 йому	 особисто	 як	 ‘D’,	 та	
карають	 головного	 тренера	 команди	 А,	 що	 запи-
сують	у	протокол	як	‘В2’.	Будь-який	гравець	команди	
В	виконує	2	штрафні	кидки	за	відсутности	гравців	на	
підбиранні.	 Гру	 поновлюють	 вкиданням	 команди	 В	
у	передовій	зоні	з	лінії	вкидання.	Команда	В	має	14	
секунд	на	годиннику	кидка.	
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38-10	38-10		 Визначення.	 Якщо	 гравця	 дискваліфіковано,	 та	 на	 шляху	 до	
своєї	роздягальні	він	діє	у	спосіб,	пов’язаний	з	неспортивним	
або	 фолом	 з	 дискваліфікацією,	 ці	 додаткові	 дії	 не	 можуть	
бути	 покарані,	 про	 них	 лише	 повідомляють	 організацію,	 яка	
проводить	змагання.	

38-1138-11		 Приклад:	А1	покарано	фолом	з	дискваліфікацією	за	те,	що	він	
завдав	словесної	образи	судді.	На	шляху	до	роздягальні	
(a)	 А1	штовхає	В1	так,	що	це	пов’язано	з	неспортивним	фолом.	
(b)	 А1	 завдає	 удару	 В1	 так,	 що	 це	 пов’язано	 з	 фолом	 з	 дис-

кваліфікацією.	

	 Інтерпретація:	 Після	 того	 як	 А1	 дискваліфіковано,	 його	
додатковий	 фол	 не	 може	 бути	 призначено	 та	 покарано.	 Про	
дію	А1	старший	суддя	або	комісар,	якщо	присутній,	повідомляє	
організацію,	яка	проводить	змагання.	

	 В	обох	випадках	команда	В	виконує	2	штрафні	кидки	за	відсут-
ности	 гравців	 на	 підбиранні	 за	 фол	 А1	 з	 дискваліфікацією.	
Гру	поновлюють	вкиданням	команди	В	у	передовій	зоні	з	лінії	
вкидання.	Команда	В	має	14	секунд	на	годиннику	кидка.	
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СТ.3939  БІЙКА 

39-139-1  Визначення.	Якщо	після	бійки	всі	рівні	покарання	скасовано,	
команда,	 яка	 контролювала	 м’яч	 або	 мала	 право	 на	 м’яч		
у	 момент,	 коли	 розпочалася	 бійка,	 має	 право	 на	 вкидання		
у	 передовій	 зоні	 з	 місця,	 найближчого	 до	 того,	 де	 перебував	
м’яч,	коли	розпочалася	бійка.	Команда	має	на	годиннику	кидка	
лише	той	час,	який	залишився,	коли	гру	було	зупинено.	

39-239-2  Приклад:	Команда	А	вже	контролювала	м’яч	протягом	
(a)	20	секунд,	
(b)	5	секунд,	

	 коли	 виникла	 ситуація,	 що	 могла	 призвести	 до	 бійки.	 Судді	
дискваліфікували	 2	 запасних	 кожної	 команди	 за	 те,	 що	 вони	
залишили	зони	лав	команд.	

	 Інтерпретація:	 Команда	 А,	 що	 контролювала	 м’яч	 перед	
тим,як	розпочалася	бійка,	має	право	на	вкидання	у	передовій	
зоні	 з	 місця,	 найближчого	 до	 того,	 де	 перебував	 м’яч,	 коли	
розпочалася	бійка,	та	
(a)	 4	секунди	
(b)	 19	секунд	

	 показує	годинник	кидка.	

39-339-3  Визначення.	 Головного	 тренера	 команди	 карають	 одним	
технічним	фолом	за	дискваліфікацію	його	особисто,	першого	
помічника	 тренера,	 (якщо	 один	 чи	 обоє	 не	 допомагають	
суддям	 підтримувати	 чи	 відновити	 порядок),	 запасного,	
вилученого	 гравця	 або	 осіб,	 які	 супроводжують	 команду,	 за	
те,	що	вони	залишили	зону	лави	команди	під	час	бійки.	Якщо	
технічний	фол	має	у	собі	дискваліфікацію	головного	тренера,	
його	 записують	 у	 протокол	 як	 ‘D2’.	 Якщо	 технічний	 фол	 має		
у	 собі	 дискваліфікацію	 (-ії)	 тільки	 інших	 осіб,	 яким	 дозволено	
сидіти	на	лаві	команди,	його	записують	як	‘В2’.	Покаранням	є	2	
штрафні	кидки	та	володіння	м’ячем	для	суперників.	

	 За	кожен	додатковий	фол	з	дискваліфікацією	покаранням	є	2	
штрафні	кидки	та	володіння	м’ячем	для	суперників.	

	 Усі	покарання	виконують,	за	винятком	рівних	покарань	проти	
обох	 команд,	 які	 скасовують.	 У	 цьому	 разі	 гру	 поновлюють	
вкиданням	 у	 передовій	 зоні	 з	 лінії	 вкидання,	 як	 за	 будь-який	
інший	 фол	 з	 дискваліфікацією.	 Команда	 суперників	 має	 14	
секунд	на	годиннику	кидка.	

39-439-4  Приклад: Під	 час	 бійки	 A6	 вийшов	 на	 ігровий	 майданчик,		
і	внаслідок	цього	його	дискваліфіковано.	

	 Інтерпретація:	Фол	з	дискваліфікацією	А6	записують	у	прото-
кол	як	‘D’	та	записують	'F'	у	всіх	кліточках	для	запису	фолів,	що	
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залишилися.	Головного	тренера	команди	А	карають	технічним	
фолом,	 що	 записують	 у	 протокол	 як	 ‘В2’.	 Будь-який	 гравець	
команди	В	виконує	2	штрафні	кидки	за	відсутности	гравців	на	
підбиранні.	Гру	поновлюють	вкиданням	команди	В	у	передовій	
зоні	 з	 лінії	 вкидання.	 Команда	 В	 має	 14	 секунд	 на	 годиннику	
кидка.	

39-539-5  Приклад:	A1	і	B1	починають	бійку	на	ігровому	майданчику.	A6		
і	B6	виходять	на	ігровий	майданчик,	але	не	беруть	участи	у	бій-
ці.	A7	також	виходить	на	ігровий	майданчик	і	завдає	удару	B1	
в	обличчя.	

	 Інтерпретація:	 A1	 і	 B1	 дискваліфіковано,	 що	 записують		
у	протокол	як	‘DС’.	A7	дискваліфіковано,	що	записують	у	про-
токол	 як	 ‘D2’.	 У	 протоколі	 вільні	 кліточки	 для	 запису	 фолів	 A7	
заповнюють	 літерою	 ‘F’.	 A6	 і	 B6	 дискваліфіковано	 за	 вихід	
на	 ігровий	 майданчик	 під	 час	 бійки,	 що	 записують	 у	 прото-
кол	як	‘D’.	У	протоколі	вільні	кліточки	для	запису	фолів	A6	і	B6		
заповнюють	літерою	‘F’.	Як	головного	тренера	команди	А,	так		
і	 головного	 тренера	 команди	 В	 карають	 технічними	 фолами,	
що	 записують	 у	 протокол	 як	 ‘BС’.	 Рівні	 покарання	 за	 обидва	
фоли	з	дискваліфікацією	(A1	 і	B1)	та	за	обидва	технічні	фоли	
(A6	 і	 B6)	 скасовують.	 Покарання	 за	 фол	 з	 дискваліфікацією	
А7,	що	записано	як	‘D2’,	виконують.	Гравець,	який	замінив	В1,		
виконує	2	штрафні	кидки	за	відсутности	гравців	на	підбиранні.	
Гру	поновлюють	вкиданням	команди	В	у	передовій	зоні	з	лінії	
вкидання.	Команда	В	має	14	секунд	на	годиннику	кидка.	

39-639-6  Приклад:	A1	і	B1	розпочинають	бійку	на	ігровому	майданчику.	
А6	і	керівник	команди	А	виходять	на	ігровий	майданчик	і	беруть	
активну	участь	у	бійці.	

	 Інтерпретація:	 A1	 і	 B1	 дискваліфікують,	 що	 записують		
у	протокол	як	‘DС’.	Рівні	покарання	за	обидва	фоли	з	дисква-
ліфікацією	 (A1	 і	 B1)	 скасовують.	 Головного	 тренера	 команди	
А	карають	технічним	фолом,	що	записують	у	протокол	як	‘B2’.	
А6	 дискваліфікують	 за	 активну	 участь	 у	 бійці,	 що	 записують	
у	 протокол	 як	 ‘D2’.	 У	 протоколі	 навпроти	 прізвища	 A6	 вільні	
кліточки	 для	 запису	 фолів	 заповнюють	 літерою	 ‘F’.	 Керівника	
команди	 А	 також	 дискваліфікують	 за	 активну	 участь	 у	 бійці.	
За	 його	 фол	 з	 дискваліфікацією	 карають	 головного	 тренера	
команди	 А,	 що	 записують	 у	 протокол	 як	 ‘B2’	 (цей	 запис	
обводять	 кружком).	 Цей	 фол	 не	 враховують	 до	 числа	 трьох	
технічних	фолів,	які	тягнуть	за	собою	можливу	дискваліфікацію	
головного	тренера.	

	 Будь-який	гравець	(-ці)	команди	В	виконує	6	штрафних	кидків		
(2	штрафні	кидки	за	технічний	фол	головного	тренера	команди	
А,	 яким	 він	 покараний	 за	 те,	 що	 А6	 і	 керівник	 команди	 А	
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залишили	зону	лави	команди;	2	штрафні	кидки	за	фол	з	дисква-
ліфікацією	А6,	яким	він	покараний	за	те,	що	брав	активну	участь	
у	 бійці;	 2	 штрафні	 кидки	 за	 технічний	 фол	 головного	 тренера	
команди	А,	яким	він	покараний	за	те,	що	керівник	команди	А	
дискваліфікований	за	те,	що	брав	активну	участь	у	бійці).	

	 Гру	поновлюють	вкиданням	команди	В	у	передовій	зоні	з	лінії	
вкидання.	Команда	В	має	14	секунд	на	годиннику	кидка.	

39-739-7  Приклад:	 Головний	 тренер	 команди	 А	 залишає	 зону	 лави	
команди	та	бере	активну	участь	у	бійці	на	ігровому	майданчику,	
при	цьому	сильно	штовхає	В1.	

 Інтерпретація:	Головного	тренера	команди	А	карають	фолом	
з	 дискваліфікацією	 за	 те,	 що	 він	 залишив	 зону	 лави	 команди	
та	 не	 допомагав	 суддям	 відновити	 порядок,	 що	 записують		
у	 протокол	 як	 ‘D2’.	 Головного	 тренера	 команди	 А	 не	 карають	
ще	 одним	 фолом	 з	 дискваліфікацією	 за	 активну	 участь		
у	бійці.	У	протоколі	вільні	кліточки	для	запису	фолів	головного	
тренера	команди	А	заповнюють	літерою	‘F’.	Будь-який	гравець	
команди	В	виконує	2	штрафні	кидки	за	відсутности	гравців	на	
підбиранні.	Гру	поновлюють	вкиданням	команди	В	у	передовій	
зоні	 з	 лінії	 вкидання.	 Команда	 В	 має	 14	 секунд	 на	 годиннику	
кидка.	
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421  Визначення.	В	особливих	ситуаціях,	коли	належить	виконати	
кілька	 можливих	 покарань	 протягом	 одного	 періоду	 зупинки	
ігрового	 годинника,	 судді	 мають	 приділити	 особливу	 увагу	
послідовності,	 в	 якій	 відбувалися	 порушення	 чи	 фоли,	 щоб	
визначити,	 які	 покарання	 необхідно	 виконати,	 а	 які	 слід	
скасувати.	

422  Приклад: А1	 виконує	 кидок	 з	 гри.	 В1	 чинить	 неспортивний	
фол	 проти	 А1.	 М’яч	 перебуває	 в	 повітрі,	 коли	 лунає	 сигнал	
годинника	кидка.	М’яч	
(а)	 не	торкається	кільця.	
(b)	 торкається	кільця,	але	не	входить	у	кошик.	
(c)	 входить	у	кошик.	

	 Інтерпретація:	У	всіх	випадках	неспортивний	фол	В1	не	може	
бути	залишено	без	уваги.	
(а)	 Порушення	 командою	 А	 правила	 часу	 кидка	 (м’яч	 не	

торкнувся	кільця)	не	беруть	до	уваги,	оскільки	воно	сталося	
після	 неспортивного	 фолу.	 А1	 виконує	 2	 або	 3	 штрафні	
кидки	за	відсутности	гравців	на	підбиранні.	

(b)	 Порушення	командою	А	правила	часу	кидка	не	відбувається.	
А1	виконує	2	або	3	штрафні	кидки	за	відсутности	гравців	на	
підбиранні.	

(c)	 Зараховують	 2	 або	 3	 очка	 А1.	 А1	 додатково	 виконує	 1	
штрафний	кидок	за	відсутности	гравців	на	підбиранні.	

	 У	всіх	випадках	гру	поновлюють	вкиданням	команди	А	у	передо-
вій	зоні	з	лінії	вкидання.	Команда	В	має	14	секунд	на	годиннику	
кидка.	

4233  Приклад:	В1	чинить	фол	проти	А1,	який	перебуває	у	процесі	
кидка	з	гри.	Після	фолу,	коли	А1	все	ще	перебуває	в	процесі	
кидка,	В2	чинить	фол	проти	А1.	

	 Інтерпретація:	Фол	В2	не	беруть	до	уваги,	якщо	тільки	це	не	
неспортивний	фол	або	фол	з	дискваліфікацією.	

424  Приклад:	 B1	 покарано	 неспортивним	 фолом	 проти	 А1,	 який	
вів	 м’яч.	 Після	 цього	 фолу	 головного	 тренера	 команди	 А	 та	
головного	тренера	команди	В	покарано	технічними	фолами.	

	 Інтерпретація:	 Рівні	 покарання	 за	 2	 технічні	 фоли	 головних	
тренерів	 скасовують.	 А1	 виконує	 2	 штрафні	 кидки	 за	 відсут-
ности	 гравців	 на	 підбиранні.	 Гру	 поновлюють	 вкиданням	
команди	А	у	передовій	зоні	з	лінії	вкидання.	Команда	А	має	14	
секунд	на	годиннику	кидка.	
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425  Приклад:	В1	чинить	фол	проти	А1	під	час	влучного	кидка	з	гри.	
Після	цього	А1	покарано	технічним	фолом.	

	 Інтерпретація:	 Кидок	 А1	 зараховують.	 Покарання	 за	 обидва	
фоли	рівні	та	їх	скасовують.	Гру	поновлюють	як	після	влучного	
кидка	з	гри.	

426  Приклад:	B1	чинить	неспортивний	фол	проти	A1	під	час	влуч-
ного	 кидка	 з	 гри.	 Після	 цього	 А1	 покарано	 технічним	 фолом,		
а	після	цього	тренера	команди	В	покарано	технічним	фолом.	

	 Інтерпретація:	Кидок	А1	зараховують.	Покарання	за	всі	фоли	
рівні	та	їх	скасовують	у	послідовності,	в	якій	їх	було	призначено.	
Покарання	за	персональний	фол	В1	і	технічний	фол	А1	взаємно	
скасовують.	 За	 технічний	 фол	 тренера	 команди	 В	 будь-який	
гравець	команди	А	виконує	1	штрафний	кидок	за	відсутности	
гравців	 на	 підбиранні.	 Гру	 поновлюють,	 як	 після	 будь-якого	
влучного	кидка	з	гри.	

427  Приклад:	B1	чинить	неспортивний	фол	проти	A1	під	час	влуч-
ного	кидка	з	гри.	Після	цього	А1	покарано	технічним	фолом.	

	 Інтерпретація:	 Кидок	 А1	 зараховують.	 Покарання	 за	 обидва	
фоли	 не	 є	 рівними	 та	 їх	 не	 скасовують.	 Будь-який	 гравець	
команди	 В	 виконує	 1	 штрафний	 кидок	 за	 відсутности	 гравців	
на	 підбиранні.	 А1	 виконує	 1	 штрафний	 кидок	 за	 відсутности	
гравців	 на	 підбиранні.	 Гру	 поновлюють	 вкиданням	 команди	 А	
у	передовій	зоні	з	лінії	вкидання.	Команда	А	має	14	секунд	на	
годиннику	кидка.	

4288  Приклад:	B1	чинить	фол	проти	A1,	який	веде	м’яч	у	передовій	
зоні	команди	А.	Це	третій	фол	команди	В	у	чверті.	Після	цього	
A1	кидає	м’ячем	у	тіло	(у	руки,	ноги,	груди	і	т.д.)	B1.	

	 Інтерпретація:	В1	карають	персональним	фолом.	A1	карають	
технічним	 фолом.	 Будь-який	 гравець	 команди	 В	 виконує	 1	
штрафний	 кидок	 за	 відсутности	 гравців	 на	 підбиранні.	 Гру	
поновлюють	вкиданням	команди	А	в	її	передовій	зоні	з	місця,	
найближчого	до	того,	де	було	зафіксовано	фол	В1.	Команда	А	
має	час,	який	залишився	на	годиннику	кидка,	якщо	14	секунд	
чи	більше	показує	годинник	кидка.	Команда	А	має	14	секунд	на	
годиннику	кидка,	якщо	13	секунд	чи	менше	показує	годинник	
кидка.	

429  Приклад:	B1	чинить	фол	проти	A1,	який	веде	м’яч.	Це	п’ятий	
фол	 команди	 В	 у	 чверті.	 Після	 цього	 A1	 з	 близької	 відстані	
кидає	м’ячем	просто	в	обличчя	(голову)	B1.	
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	 Інтерпретація:	В1	карають	персональним	фолом.	A1	карають	
фолом	з	дискваліфікацією.	Гравець,	який	замінив	A1,	виконує	
2	 штрафні	 кидки	 за	 відсутности	 гравців	 на	 підбиранні.	 Після	
цього	будь-який	гравець	команди	В	виконує	2	штрафні	кидки	за	
відсутности	гравців	на	підбиранні.	Гру	поновлюють	вкиданням	
команди	В	у	передовій	зоні	з	лінії	вкидання.	Команда	В	має	14	
секунд	на	годиннику	кидка.	

4210  Приклад:	B1	чинить	фол	проти	A1,	який	веде	м’яч.	Це	третій	
фол	 команди	 В	 у	 чверті.	 Після	 цього	 A1	 з	 близької	 відстані	
кидає	м’ячем	просто	в	обличчя	(голову)	B1.	

	 Інтерпретація:	В1	карають	персональним	фолом.	A1	карають	
фолом	з	дискваліфікацією.	Володіння	м’ячем	команди	А	скасо-
вують,	оскільки	є	подальше	покарання,	яке	належить	виконати.	
Будь-який	 гравець	 команди	 В	 виконує	 2	 штрафні	 кидки	 за	
відсутности	гравців	на	підбиранні.	Гру	поновлюють	вкиданням	
команди	В	у	передовій	зоні	з	лінії	вкидання.	Команда	В	має	14	
секунд	на	годиннику	кидка.	

4211  Приклад:	B1	чинить	фол	проти	A1,	який	веде	м’яч.	Це	п’ятий	
фол	 команди	 В	 у	 чверті.	 Після	 цього	 A1	 кидає	 м’ячем	 у	 тіло		
(у	руки,	ноги,	груди	і	т.д.)	B1.	

	 Інтерпретація:	В1	карають	персональним	фолом.	A1	карають	
технічним	 фолом.	 Будь-який	 гравець	 команди	 В	 виконує		
1	 штрафний	 кидок	 за	 відсутности	 гравців	 на	 підбиранні.	 А1	
виконує	 2	 штрафні	 кидки,	 та	 гру	 поновлюють,	 як	 після	 будь-
якого	останнього	штрафного	кидка.	

4212  Приклад:	Коли	на	годиннику	кидка	залишається	8	секунд,	В1		
у	 своїй	 тиловій	 зоні	 чинить	 фол	 проти	 А1.	 Після	 цього	 В2	
покарано	технічним	фолом.	
(a)	 Фол	В1	—	це	четвертий	фол	команди	В,	технічний	фол	В2	

—	це	п’ятий	фол	команди	В	у	чверті.	
(b)	 Фол	В1	—	це	п’ятий	фол	команди	В,	технічний	фол	В2	—	це	

шостий	фол	команди	В	у	чверті.	
(c)	 Фол	 проти	 А1	 було	 вчинено	 в	 процесі	 кидка,	 кидок	

невдалий.	
(d)	 Фол	проти	А1	було	вчинено	в	процесі	кидка,	кидок	влучний.	

	 Інтерпретація:	У	всіх	випадках	за	технічний	фол	В2	будь-який	
гравець	команди	А	виконує	1	штрафний	кидок	за	відсутности	
гравців	на	підбиранні.	Після	штрафного	кидка	
(a)	 гру	поновлюють	вкиданням	команди	А	з	місця,	найближчого	

до	того,	де	було	зафіксовано	фол	проти	А1.	Команда	А	має	
14	секунд	на	годиннику	кидка.	

(b)	 А1	виконує	2	штрафні	кидки,	та	гру	поновлюють,	як	після	
будь-якого	останнього	штрафного	кидка.	
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(c)	 А1	виконує	2	або	3	штрафні	кидки,	та	гру	поновлюють,	як	
після	будь-якого	останнього	штрафного	кидка.	

(d)	 Кидок	А1	зараховують.	А1	виконує	1	штрафний	кидок,	і	гру	
поновлюють,	 як	 після	 будь-якого	 останнього	 штрафного	
кидка.	

421313  Приклад:	 Коли	 годинник	 кидка	 показує	 8	 секунд,	 В1	 чинить	
неспортивний	фол	проти	А1.	Після	цього	
(а)	А2	
(b)	В2	
покарано	технічним	фолом.	

	 Інтерпретація:	
(a)	Будь-який	гравець	команди	В	виконує	1	штрафний	кидок	за	

відсутности	гравців	на	підбиранні.	
(b)	Будь-який	гравець	команди	А	виконує	1	штрафний	кидок	за	

відсутности	гравців	на	підбиранні.	

	 В	 обох	 випадках	 після	 штрафного	 кидка	 за	 технічний	 фол	 А2	
або	В2,	А1	виконує	2	штрафні	кидки	за	відсутности	гравців	на	
підбиранні.	Гру	поновлюють	вкиданням	команди	А	у	передовій	
зоні	 з	 лінії	 вкидання.	 Команда	 А	 має	 14	 секунд	 на	 годиннику	
кидка.	

4214  Визначення.	Якщо	протягом	виконання	штрафних	кидків	при-
значають	обопільні	фоли	чи	фоли	з	однаковими	покараннями,	
фоли	 записують	 у	 протокол,	 проте	 жодних	 покарань	 не	
виконують.	

4215  Приклад: А1	 має	 право	 на	 2	 штрафні	 кидки.	 Після	 першого	
штрафного	кидка	
(а)	 А2	та	В2	покарано	обопільним	фолом.	
(b)	 А2	та	В2	покарано	технічними	фолами.	

	 Інтерпретація:	 Рівні	 покарання	 А2	 та	 В2	 за	 фол	 скасовують.	
А1	виконує	другий	штрафний	кидок.	Гру	поновлюють,	як	після	
будь-якого	останнього	штрафного	кидка.	

4216  Приклад:	А1	має	право	на	2	штрафні	кидки.	Обидва	штрафні	
кидки	влучні.	Перед	тим	як	м’яч	став	живим	після	останнього	
штрафного	кидка	
(а)	 А2	та	В2	покарано	обопільним	фолом.	
(b)	 А2	та	В2	покарано	технічними	фолами.	

	 Інтерпретація:	 Рівні	 покарання	 А2	 та	 В2	 за	 фол	 скасовують.	
Гру	 поновлюють	 вкиданням	 команди	 В	 з-за	 лицьової	 лінії,	 як		
і	після	будь-якого	влучного	останнього	штрафного	кидка.	
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4217  Визначення.	 Якщо	 призначено	 технічний	 фол,	 покарання		
у	 вигляді	 штрафного	 кидка	 виконують	 негайно	 за	 відсутно-
сти	гравців	на	підбиранні.	Цього	положення	не	застосовують,	
коли	 технічним	 фолом	 покарано	 головного	 тренера	 за	 дис-
кваліфікацію	 будь-якої	 особи,	 якій	 дозволено	 сидіти	 на	 лаві	
команди.	Покарання	за	такий	технічний	фол	(2	штрафні	кидки	
та	вкидання	у	передовій	зоні	з	лінії	вкидання)	виконують	у	тому	
порядку,	в	якому	призначено	покарання	за	фоли	та	порушення,	
якщо	їх	не	скасовано.	

421818  Приклад.	B1	чинить	фол	проти	A1.	Це	п’ятий	фол	команди	В		
у	чверті.	Після	цього	на	ігровому	майданчику	виникає	ситуація,	
яка	може	призвести	до	бійки.	А6	виходить	на	ігровий	майдан-
чик,	але	не	бере	активної	участи	у	бійці.	

	 Інтерпретація:	А6	дискваліфікують	за	вихід	на	ігровий	майдан-
чик	 під	 час	 бійки.	 Головного	 тренера	 команди	 А	 покарано	
технічним	 фолом,	 який	 записують	 у	 протокол	 як	 ‘В2’.	 A1	
виконує	2	штрафні	кидки	за	відсутности	гравців	на	підбиранні.	
Будь-який	 гравець	 команди	 В	 виконує	 2	 штрафні	 кидки	 за	
відсутности	гравців	на	підбиранні	за	технічний	фол	головного	
тренера	 команди	 А.	 Гру	 поновлюють	 вкиданням	 команди	 В		
у	передовій	зоні	з	лінії	вкидання.	Команда	В	має	14	секунд	на	
годиннику	кидка.	

4219  Визначення.	У	разі	обопільних	фолів	і	після	скасовання	рівних	
покарань	 проти	 обох	 команд,	 якщо	 нема	 інших	 покарань,	 які	
належить	виконати,	гру	поновлюють	вкиданням	команди,	яка	
контролювала	 м’яч	 або	 мала	 право	 на	 м’яч	 перед	 першим		
недодержанням	правил.	

	 У	 разі,	 якщо	 жодна	 з	 команд	 не	 контролювала	 м’яч	 або	 не	
мала	 права	 на	 м’яч	 перед	 першим	 недодержанням	 правил,	
відбувається	 ситуація	 спірного	 кидка.	 Гру	 поновлюють	
вкиданням	внаслідок	володіння	за	чергою.	

4220 Приклад:	 Під	 час	 перерви	 у	 грі	 між	 першою	 та	 другою	
чвертю	 гравців	 А1	 і	 В1	 покарано	 фолами	 з	 дискваліфікацією,	
або	 головного	 тренера	 А	 і	 головного	 тренера	 В	 покарано	
технічними	фолами.	
Стрілка	володіння	за	чергою	вказує	на	користь	
(а)	 команди	А.	
(b)	 команди	В.	

	 Інтерпретація:	
(а)	 Гру	 поновлюють	 вкиданням	 команди	 А	 з	 продовження	

центральної	лінії	навпроти	секретарського	стола.	Коли	м’яч	
торкається	будь-якого	гравця,	або	його	без	недодержання	
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правил	торкається	будь-який	гравець	на	ігровому	майдан-
чику,	 напрямок	 стрілки	 володіння	 за	 чергою	 змінюють	 на	
користь	команди	В.	

(b)	 Гру	 поновлюють	 вкиданням	 команди	 В	 з	 продовження	
центральної	лінії	навпроти	секретарського	стола.	Коли	м’яч	
торкається	будь-якого	гравця,	або	його	без	недодержання	
правил	торкається	будь-який	гравець	на	ігровому	майдан-
чику,	 напрямок	 стрілки	 володіння	 за	 чергою	 змінюють	 на	
користь	команди	А.

4221		 Приклад:	А1,	який	веде	м’яч,	чинить	
(а)	 фол	у	нападі	проти	В1.	
(b)	 Порушення	правила	про	подвійне	ведення.	

	 Перед	 тим	 як	 м’яч	 опинився	 у	 розпорядженні	 команди	 В	 для	
вкидання,	В2	чинить	фол	проти	А2.	Це	третій	фол	команди	В		
у	чверті.	

	 Інтерпретація:	
	 Обидва	 недодержання	 правил	 сталися	 у	 той	 самий	 період	

зупинки	ігрового	годинника	та	до	того,	як	м’яч	став	живим	під	
час	другого	недодержання	правил.	Отже,	однакові	покарання	
скасовують.	

	 Оскільки	 команда	 А	 контролювала	 м’яч	 перед	 першим	 недо-
держанням	 правил,	 гру	 поновлюють	 вкиданням	 команди	 А		
з	місця,	найближчого	до	того,	де	
(а)	 стався	фол.	
(b)	 сталося	порушення	правила	про	подвійне	ведення.	
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441  Визначення.	Для	того,	щоб	помилка	могла	бути	виправленою,	
вона	має	бути	виявлена	суддями,	суддями	за	столом	або	комі-
саром,	якщо	він	присутній,	раніше,	ніж	м’яч	стане	живим	після	
того	як	він	вперше	став	мертвим	після	того,	як	ігровий	годин-
ник	було	ввімкнено	слідом	за	помилкою.	Тобто:

Стається	помилка,	коли	м’яч	
мертвий

Помилку	можна	виправити

М’яч	живий Помилку	можна	виправити

Ігровий	годинник	вмикають	
або	він	і	далі	йде

Помилку	можна	виправити

М’яч	мертвий Помилку	можна	виправити

М’яч	живий Помилку	більше	не	можна	
виправити

	 Після	 того	 як	 помилку	 виправлено,	 гру	 відновлюють	 і	 м’яч	
передають	команді,	яка	мала	право	на	м’яч	у	той	момент,	коли	
гру	було	зупинено	для	виправлення	помилки.	

442  Приклад:	В1	чинить	фол	проти	А1.	Це	четвертий	фол	команди	
В	у	чверті.	Помилково	А1	надано	2	штрафні	кидки.	Після	влуч-
ного	останнього	штрафного	кидка	гра	триває.	В2	на	ігровому	
майданчику	веде	м’яч	та	виконує	влучний	кидок.	
Помилку	виявляють	
(а)	 перед	тим	
(b)	 після	того	

	 як	м’яч	опинився	у	розпорядженні	гравця	команди	А	для	вки-
дання	з-за	лицьової	лінії.	

	 Інтерпретація:	Кидок	В2	зараховують.	
(а)	 Помилку	все	ще	можна	виправити.	Усі	штрафні	кидки,	без	

огляду	на	те,	влучні	вони	чи	ні,	скасовують.	Гру	поновлюють	
вкиданням	команди	А	з-за	лицьової	лінії,	де	гру	було	перер-
вано,	щоб	виправити	помилку.	

(b)	 Помилку	більше	не	можна	виправити,	і	гра	триває	далі.	

4433  Приклад:	B1	чинить	фол	проти	A1.	Це	п’ятий	фол	команди	В	
у	чверті.	A1	надано	2	штрафні	кидки.	Після	першого	влучного	
штрафного	кидка	B2	помилково	бере	м’яч	і	передає	його	з-за	
лицьової	лінії	B3.	Коли	годинник	кидка	показує	18	секунд,	B3	
веде	м’яч	у	передовій	зоні,	а	помилку,	що	A1	не	виконав	другий	
штрафний	кидок,	помічають.	

	 Інтерпретація:	 Гру	 негайно	 зупиняють.	 A1	 виконує	 другий	
штрафний	 кидок	 за	 відсутности	 гравців	 на	 підбиранні.	 Гру	
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поновлюють	 вкиданням	 команди	 В	 з	 місця,	 найближчого	
до	 того,	 де	 гру	 було	 зупинено.	 Команда	 В	 має	 18	 секунд	 на	
годиннику	кидка.	

444  Визначення.	 Якщо	 помилка	 полягає	 в	 тому,	 що	 неналежний	
гравець	 виконує	 штрафний	 (-і)	 кидок	 (-и),	 штрафний	 (-і)	
кидок	 (-и)	 скасовують.	 Якщо	 гру	 ще	 не	 поновлено,	 м’яч	
надають	 команді	 суперників	 для	 вкидання	 з-за	 бічної	 лінії		
з	продовження	лінії	штрафних	кидків,	якщо	тільки	не	належить	
виконати	подальші	покарання	за	недодержання	правил.	Якщо	
гру	вже	поновлено,	її	зупиняють,	щоб	виправити	помилку.	Після	
того,	як	помилку	виправлено,	м’яч	передають	суперникам	для	
вкидання	з	місця,	найближчого	до	того,	де	гру	було	перервано,	
щоб	виправити	помилку.

	 Якщо	судді	виявляють,	перед	тим	як	м’яч	залишив	руки	гравця	
при	 виконанні	 першого	 штрафного	 кидка,	 що	 неналежний	
гравець	 має	 намір	 виконати	 штрафний	 (-і)	 кидок	 (-и),	 гравця	
слід	 негайно	 замістити	 належним	 гравцем	 без	 будь-яких	
санкцій.	

445  Приклад:	B1	чинить	фол	проти	A1.	Це	шостий	фол	команди	В		
у	чверті.	А1	має	право	на	2	штрафні	кидки.	Замість	А1	2	штрафні	
кидки	виконує	А2.	Помилку	виявлено	
(а)	 перед	тим	як	м’яч	залишив	руки	А2	при	виконанні	першого	

штрафного	кидка.	
(b)	 після	того	як	м’яч	залишив	руки	А2	при	виконанні	першого	

штрафного	кидка.	
(c)	 після	влучного	другого	штрафного	кидка.	

	 Інтерпретація:	
(а)	 Помилку	негайно	виправляють.	A1	виконує	2	штраф-

ні	кидки	без	будь-яких	санкцій	для	команди	А.	
(b)	і	(c)	2	 штрафні	кидки	скасовують.	Гру	поновлюють	вкидан-

ням	команди	В	з	продовження	лінії	штрафних	кидків	
у	її	тиловій	зоні.	

	 Якщо	 фол	 B1	 неспортивний,	 право	 на	 володіння	 м’ячем,	
як	 частину	 покарання,	 також	 скасовують.	 Гру	 поновлюють	
вкиданням	 команди	 В	 з	 продовження	 лінії	 штрафних	 кидків		
у	тиловій	зоні.	

446		 Приклад:	 B1	 чинить	 фол	 проти	 A1	 у	 процесі	 кидка.	 Призна-
чають	2	штрафні	кидки	А1.	Замість	А1	2	штрафні	кидки	виконує	
А2.	Під	час	другого	штрафного	кидка	м’яч	торкається	кільця,	А3	
підбирає	м’яч	і	закидає	двоочковий	кидок.	Помилку	виявлено	
перед	тим,	як	м’яч	опинився	у	розпорядженні	команди	В	для	
вкидання	з-за	лицьової	лінії.	
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	 Інтерпретація:	 2	 штрафні	 кидки	 без	 огляду,	 влучні	 вони	
чи	 ні,	 скасовують.	 Кидок	 А3	 з	 гри	 залишається	 чинним.	 Гру	
поновлюють	 вкиданням	 команди	 В	 з	 місця,	 найближчого	 до	
того,	де	гру	було	перервано,	щоб	виправити	помилку,	у	цьому	
разі	з-за	лицьової	лінії	команди	В.	

447  Приклад:	B1	чинить	фол	проти	A1,	який	перебуває	в	процесі	
двоочкового	кидка	з	гри,	кидок	невдалий.	Після	цього	голов-
ного	 тренера	 команди	 В	 покарано	 технічним	 фолом.	 Замість	
того,	щоб	А1	виконав	2	штрафні	кидки	за	фол	В1,	всі	3	штрафні	
кидки	 виконує	 А2.	 Помилку	 виявлено	 перед	 тим,	 як	 м’яч	
залишив	руки	А2	під	час	його	третього	штрафного	кидка.	

	 Інтерпретація:	 Перший	 штрафний	 кидок	 за	 технічний	 фол	
тренера	 команди	 А	 було	 виконано	 А2	 без	 недодержання	
правил.	Наступні	2	штрафні	кидки,	які	виконав	А2	замість	А1,	
без	 огляду,	 влучні	 вони	 чи	 ні,	 скасовують.	 Гру	 поновлюють	
вкиданням	 команди	 В	 з	 продовження	 лінії	 штрафних	 кидків		
у	тиловій	зоні.

4488  Приклад:	 B1	 чинить	 фол	 проти	 A1,	 який	 веде	 м’яч,	 коли	
лунає	сигнал	ігрового	годинника	про	кінець	третьої	чверті.	Це	
шостий	фол	команди	В	у	чверті.	Судді	вирішують,	що	фол	B1	
стався,	коли	 ігровий	годинник	показував	0,3	секунди.	А1	має	
право	на	2	штрафні	кидки.	Замість	А1	2	штрафні	кидки	виконує	
А2.	Помилку	виявлено	після	того	як	м’яч	залишив	руки	А2	при	
виконанні	першого	штрафного	кидка.	

	 Інтерпретація:	2	штрафні	кидки	А2	скасовують.	Гру	поновлю-
ють	вкиданням	команди	В	з	продовження	лінії	штрафних	кидків	
у	її	тиловій	зоні.	Ігровий	годинник	показує	0,3	секунди.	

449  Визначення.	 Після	 того	 як	 помилку	 виправлено,	 гру	 понов-
люють	у	місці,	найближчому	до	того,	де	її	було	зупинено,	щоб		
виправити	 помилку,	 за	 винятком	 випадку,	 коли	 виправлення	
має	у	собі	надання	належного	штрафного	кидка	(-ів),	та	
(а)	 якщо	 не	 відбулося	 зміни	 командного	 володіння	 м’ячем		

з	моменту,	коли	сталася	помилка,	гру	поновлюють,	як	після	
будь-якого	останнього	штрафного	кидка.	

(b)	 якщо	 не	 відбулося	 зміни	 командного	 володіння	 м’ячем		
з	моменту,	коли	сталася	помилка,	і	та	ж	сама	команда	заки-
дає	м’яч,	помилку	не	беруть	до	уваги,	і	гру	поновлюють	як	
після	будь-якого	закинутого	з	гри	м’яча.	

4410  Приклад:	 В1	 чинить	 фол	 проти	 А1.	 Це	 п’ятий	 фол	 команди	
В	 у	 чверті.	 Помилково	 команді	 А	 надають	 вкидання	 замість	 2	
штрафних	 кидків	 А1.	 А2	 веде	 м’яч,	 коли	 В2	 вибиває	 м’яч	 за	
межі	ігрового	майданчика.	Головний	тренер	команди	А	просить	
тайм-аут.	Під	час	тайм-ауту	судді	усвідомлюють	свою	помилку,	
що	А1	необхідно	надати	2	штрафні	кидки.	
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	 Інтерпретація:	А1	надають	2	штрафні	кидки.	Гру	поновлюють	
як	після	будь-якого	останнього	штрафного	кидка.	

4411		 Приклад:	 Коли	 у	 першій	 чверті	 ігровий	 годинник	 показує	 2	
секунди,	 В1	 чинить	 фол	 проти	 А1.	 Це	 п’ятий	 фол	 команди	 В	
у	 чверті.	 Помилково	 команді	 А	 надають	 вкидання	 замість	 2	
штрафних	кидків	А1.	А2,	який	виконує	вкидання,	передає	м’яч	
на	ігровий	майданчик	А3,	і	чверть	закінчилася.	Під	час	перерви	
у	 грі	 судді	 усвідомлюють	 помилку,	 що	 А1	 мав	 право	 на	 2	
штрафні	кидки.	Стрілка	володіння	за	чергою	вказує	на	користь	
команди	А.	

	 Інтерпретація:	 Помилку	 все	 ще	 можна	 виправити.	 А1	 на-
дають	 2	 штрафні	 кидки	 за	 відсутности	 гравців	 на	 підбиранні.	
Другу	 чверть	 розпочинають	 вкиданням	 команди	 А	 внаслідок	
володіння	за	чергою	на	продовженні	центральної	лінії.	

4412  Приклад:	 В1	 чинить	 фол	 проти	 А1.	 Це	 п’ятий	 фол	 команди	
В	 у	 чверті.	 Помилково	 команді	 А	 надають	 вкидання	 замість	 2	
штрафних	кидків	А1.	Після	вкидання	В1	чинить	фол	проти	А2	
у	процесі	кидка	з	гри,	кидок	невдалий.	А2	надають	2	штраф-
ні	 кидки.	 Команді	 А	 надають	 тайм-аут.	 Протягом	 тайм-ауту	
судді	усвідомлюють	свою	помилку,	що	А1	необхідно	надати	2	
штрафні	кидки.	

	 Інтерпретація:	 А1	 надають	 2	 штрафні	 кидки	 за	 відсутности	
гравців	на	підбиранні.	Після	цього	А2	виконує	2	штрафні	кидки	
та	гру	поновлюють	як	після	будь-якого	останнього	штрафного	
кидка.	

441313  Приклад:	 В1	 чинить	 фол	 проти	 А1.	 Це	 п’ятий	 фол	 команди	
В	 у	 чверті.	 Помилково	 команді	 А	 надають	 вкидання	 замість	 2	
штрафних	кидків	А1.	Після	вкидання	А2	закидає	м’яч	з	гри.	До	
того	як	м’яч	став	живим,	судді	усвідомлюють	свою	помилку.	

	 Інтерпретація:	Помилку	не	беруть	до	уваги.	Гру	поновлюють	
як	після	будь-якого	закинутого	м’яча	з	гри.	

4414		 Приклад:	В1	чинить	фол	проти	А1,	який	веде	м’яч.	Це	п’ятий	
фол	команди	В	у	чверті.	У	цей	час	судді	усвідомлюють,	що	А1	
носить	на	своїй	майці	(футболці)	неналежний	логотип.	Керівник	
команди	 А	 надає	 А1	 допомогу	 у	 тому,	 щоб	 закрити	 логотип,		
і	через	це	на	заміну	А1	виходить	А6.	Гру	помилково	поновлюють	
вкиданням	команди	А	замість	виконання	А1	2	штрафних	кидків.	
Після	вкидання	судді	усвідомлюють	помилку	та	зупиняють	гру.	

	 Інтерпретація:	 Помилку	 все	 ще	 можна	 виправити.	 А1	 було	
замінено	через	те,	що	він	отримував	допомогу	від	особи,	яка	
супроводжує	команду.	Якщо	його	майку	(футболку)	приведено	
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у	 належний	 вигляд,	 А1	 повертається	 на	 ігровий	 майданчик		
і	виконує	2	штрафні	кидки.	Якщо	майку	(футболку)	у	належний	
вигляд	 не	 приведено,	 А6	 виконує	 2	 штрафні	 кидки.	 В	 обох	
випадках	 гру	 поновлюють	 як	 після	 будь-якого	 останнього	
штрафного	кидка.	

4415  Визначення.	Помилку	у	відліку	часу	гри,	включно	з	часом,	який	
був	 зіграний,	 або	 не	 був	 відміряний,	 може	 бути	 виправлено	
суддями	в	будь-який	час	до	того,	як	старший	суддя	підписав	
протокол.	

4416  Приклад.	Коли	на	 ігровому	годиннику	залишається	7	секунд	
у	 четвертому	 періоді,	 та	 при	 рахунку	 А	 76	 —	 В	 76,	 команда	
А	 виконує	 вкидання	 у	 передовій	 зоні.	 Після	 того,	 як	 м’яч	
торкнувся	 гравця	 на	 ігровому	 майданчику,	 ігровий	 годинник	
було	 ввімкнено	 на	 3	 секунди	 пізніше.	 Протягом	 подальших	
4	 секунд	 А1	 закинув	 м’яч.	 У	 цей	 момент	 судді	 усвідомлюють	
помилку,	 що	 ігровий	 годинник	 було	 ввімкнено	 на	 3	 секунди	
пізніше.	

	 Інтерпретація:	 Якщо	 судді	 погоджуються	 з	 тим,	 що	 м’яч	 А1	
було	закинуто	в	межах	ігрового	часу	7	секунд,	що	залишився,	
кидок	А1	зараховують.	Крім	того,	якщо	судді	погоджуються,	що	
ігровий	годинник	було	ввімкнено	на	3	секунди	пізніше,	ігрового	
часу	не	залишилося.	Судді	визначають,	що	гра	закінчилася.	
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В — ПРОТОКОЛ — ФОЛИ З ДИСКВАЛІФІКАЦІЄЮ 

В1 Приклади запису фолів з дискваліфікацією для окремих осіб: 

1.	Дискваліфіковано	тільки	головного тренера:

	

2.	Дискваліфіковано	тільки	першого помічника тренера:

3.	Дискваліфіковано	і головного тренера, і першого помічника тренера:

4.	Дискваліфіковано	запасного: 	

	
	 	 	 	

Головний	тренер D2 F F
Перший	помічник	
тренера
Покарання:	2	штрафні	кидки		
+	володіння

Головний	тренер D2 F F
Перший	помічник	
тренера
Покарання:	2	штрафні	кидки		
+	володіння

За те, що залишив зону лави 
команди та не допомагав чи не 
намагався допомогти суддям

За активну участь у бійці

Головний	тренер B2

Перший	помічник	
тренера D F F

Покарання:	2	штрафні	кидки		
+	володіння

Головний	тренер B2

Перший	помічник	
тренера

D2 F F

Покарання:	4	штрафні	кидки		
+	володіння

За те, що залишив зону лави 
команди та не допомагав чи не 
намагався допомогти суддям

За активну участь у бійці

Головний	тренер D2 F F
Перший	помічник	
тренера D F F

Покарання:	2	штрафні	кидки		
+	володіння

Головний	тренер D2 F F
Перший	помічник	
тренера

D2 F F

Покарання:	4	штрафні	кидки		
+	володіння

За те, що залишили зону лави 
команди та не допомагали чи не 
намагалися допомогти суддям

За активну участь у бійці

Головний	тренер B2

Перший	помічник	
тренера

За те, що залишив зону лави 
команди та не допомагав чи не 
намагався допомогти суддям

Гравець	7 P2 P2 D F F
Покарання:	2	штрафні	кидки		
+	володіння
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5.	Дискваліфіковано	двох запасних і одного вилученого гравця:	

6.	Дискваліфіковано	особу, яка супроводжує команду:

Головний	тренер B2

Перший	помічник	
тренера

За те, що залишили зону лави 
команди та не допомагали чи не 
намагалися допомогти суддям

За активну участь у бійці

Гравець	7 P2 P2 D F F

Гравець	10 P2 Т1 Р Р D F

Гравець	11 P3 Т1 Р Р P DF

Покарання:	2	штрафні	кидки		
+	володіння

Головний	тренер B2

Перший	помічник	
тренера

Гравець	7 P2 P2 D2 F F

Гравець	10 P2 Т1 Р Р D2 F

Гравець	11 P3
Т1 Р Р P D2F

Покарання:	8	штрафних	кидків		
+	володіння

За те, що залишила зону лави 
команди та не допомагала чи не 
намагалася допомогти суддям

За активну участь у бійці

Головний	тренер В2 В2

Перший	помічник	
тренера

Покарання:	4	штрафні	кидки		
+	володіння

Головний	тренер В2 В

Перший	помічник	
тренера

Покарання:	2	штрафні	кидки		
+	володіння

Головний	тренер B2

Перший	помічник	
тренера

За активну участь у бійці

Гравець	7 P2 P2 D2 F F
Покарання:	2	штрафні	кидки		
+	володіння
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7.	Дискваліфіковано	двох осіб, які супроводжують команду:

В2  Приклади запису технічних фолів головного тренера за його 
особисту неспортивну поведінку або з інших причин, поєднаних 
з дискваліфікацією осіб, що супроводжують команду, за те, 
що залишили зону лави команди під час бійки: 

1.	 У	першій	чверті	сталася	ситуація	бійки	з	дискваліфікацією	осо
би, що супроводжує команду. У	третій	чверті	головного тре
не ра	покарано	технічним	фолом	за	його	особисту	неспортивну	
поведінку.		

Головного	тренера	не дискваліфіковано.

2.	 У	першій	чверті	сталася	ситуація	бійки	з	дискваліфікацією	осо
би, що супроводжує команду.	 У	 третій	 чверті	 головного 
тренера	покарано	технічним	фолом	з	іншої	причини.

Головного	тренера	не дискваліфіковано.

3.	 У	першій	чверті	сталася	ситуація	бійки	з	дискваліфікацією	осо
би, що супроводжує команду.	У	третій	чверті	головного тре
нера	покарано	технічним	фолом	за	його	особисту	неспортивну	
поведінку.	 У	 четвертій	 чверті	 головного тренера	 покарано	
ще	 одним	 технічним	 фолом	 за	 його	 особисту	 неспортивну	
поведінку.	 	 	

	
	

Головного	тренера	дискваліфіковано за 2 Сфола.

Головний	тренер В2 В С1

Перший	помічник	
тренера

Покарання:	1	штрафний	кидок

Головний	тренер В2 В В1

Перший	помічник	
тренера

Покарання:	1	штрафний	кидок

Головний	тренер В2 В С1 С1GD

Перший	помічник	
тренера

Покарання:	1	штрафний	кидок

За те, що залишили зону лави 
команди та не допомагали чи не 
намагалися допомогти суддям

За активну участь у бійці

Головний	тренер В2 В В

Перший	помічник	
тренера

Покарання:	2	штрафні	кидки		
+	володіння

Головний	тренер В2 В2 В2

Перший	помічник	
тренера

Покарання:	4	штрафні	кидки		
+	володіння
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4.	 У	 першій	 чверті	 сталася	 ситуація	 бійки	 з	 дискваліфікацією	
особи, що супроводжує команду.	У	третій	чверті	головного 
тренера	покарано	технічним	фолом	з	іншої	причини.	

	 У	 четвертій	 чверті	 головного тренера	 покарано	 ще	 одним	
технічним	фолом	з	іншої	причини.	

	

	 Головного	тренера	дискваліфіковано за 3 Вфола.
	 	 	
	 	 	

Головний	тренер В2 В B1 B1GD

Перший	помічник	
тренера

Покарання:	1	штрафний	кидок
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F — СИСТЕМА НЕГАЙНОГО ВІДЕОПЕРЕГЛЯДУ — IRS 

1.  Загальні принципи.	

F1.1  Визначення.	Судді	повинні	затримати	обидві	команди	на	ігро-
вому	майданчику	наприкінці	чверті	або	овертайму,	якщо	буде	
застосовано	перегляд	IRS.	

F1.2  Приклад: А1	виконує	влучний	кидок	з	гри.	Приблизно	у	цей	час	
лунає	сигнал	ігрового	годинника	про	кінець	чверті.	Судді	мають	
сумнів,	чи	було	м'яч	випущено	з	рук	у	межах	ігрового	часу,	та	
вирішують	 застосувати	 перегляд	 IRS.	 Команди	 прямують	 на	
свої	лави.	

	 Інтерпретація:	 Судді	 мають	 затримати	 обидві	 команди	 на	
ігровому	 майданчику.	 Перерва	 у	 грі	 розпочнеться	 після	 того,	
як	судді	повідомлять	про	остаточне	рішення.	

F1.33  Визначення. Перед	грою	старший	суддя	схвалює	обладнання	
IRS	 і	 повідомляє	 обох	 головних	 тренерів	 про	 його	 наявність.	
Тільки	обладнання	IRS,	схвалене	старшим	суддею,	може	бути	
використане	для	перегляду	IRS.	

F1.4  Приклад: А1	 виконує	 влучний	 кидок	 з	 гри,	 коли	 лунає	
сигнал	 ігрового	 годинника	 про	 кінець	 гри.	 Обладнання	 IRS,	
схвалене	старшим	суддею,	відсутнє,	проте	керівник	команди	
В	 стверджує,	 що	 його	 команда	 записала	 камерою	 команди	
відео	гри	з	верхньої	точки,	та	надає	відео	старшому	судді	для	
перегляду.	

	 Інтерпретація:	 Керівникові	 команди	 В	 у	 його	 проханні	 вико-
ристати	відео	команди	для	перегляду	IRS	відмовляють.	

F1.5  Визначення.	 Коли	 судді	 застосовують	 перегляд	 IRS,	 щоб	
визначити,	 слід	 оцінити	 влучний	 кидок	 з	 гри	 2	 чи	 3	 очками,	
перегляд	 IRS	 провадять	 за	 першої	 можливости,	 коли	 ігровий	
годинник	зупинений	і	м’яч	мертвий.	

	 Коли	 ігровий	 годинник	 показує	 2:00	 чи	 менше	 у	 четвертій	
чверті	або	будь-якому	овертаймі,	перегляд	 IRS	провадять,	як	
тільки	м’яч	входить	у	кошик,	а	ігровий	годинник	зупиняють.	

F1.6  Приклад:	 А1	 виконує	 влучний	 триочковий	 кидок	 з	 гри.	 Судді	
мають	сумнів,	чи	був	кидок	А1	випущений	 із	зони	триочкових	
кидків.	

	 Інтерпретація:	 Перегляд	 IRS	 провадять	 за	 першої	 можли-
вости,	коли	ігровий	годинник	зупинений	і	м’яч	мертвий.	
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	 Перша	 можливість	 настає,	 коли	 судді	 зупиняють	 гру	 з	 будь-
якої	причини.	

	 Проте,	коли	ігровий	годинник	показує	2:00	чи	менше	у	четвертій	
чверті	або	будь-якому	овертаймі,	перегляд	 IRS	провадять,	як	
тільки	м’яч	входить	у	кошик,	а	ігровий	годинник	зупиняють.	

F1.7  Визначення. Прохання	 про	 тайм-аут	 або	 заміну	 може	 бути	
скасоване	 після	 того,	 як	 перегляд	 IRS	 буде	 закінчено,	 і	 судді	
повідомлять	про	остаточне	рішення.	

F1.88  Приклад:	 А1	 виконує	 влучний	 кидок	 з	 гри.	 Головний	 тренер	
команди	В	просить	тайм-аут.	Судді	мають	сумнів,	що,	можливо,	
кидок	А1	було	випущено	із	зони	триочкових	кидків,	і	вирішують	
застосувати	перегляд	IRS.	Під	час	перегляду	головний	тренер	
команди	В	бажає	скасувати	своє	прохання	про	тайм-аут.	

	 Інтерпретація:	 Прохання	 головного	 тренера	 команди	 В	
про	 тайм-аут	 може	 бути	 скасовано	 після	 того,	 як	 судді	 після	
перегляду	IRS	повідомлять	про	остаточне	рішення.	

F1.9  Приклад:	 В1	 покарано	 неспортивним	 фолом.	 Судді	 мають	
сумнів,	чи	справді	фол	В1	був	неспортивним.	В6	просить	заміну	
з	наміром	замінити	В1.	Під	час	перегляду	В6	повертається	на	
лаву	команди.	

	 Інтерпретація:	Прохання	В6	про	заміну	може	бути	скасовано	
після	того,	як	судді	після	перегляду	IRS	повідомлять	про	оста-
точне	рішення.	

2.  Наприкінці чверті або кожного овертайму. 

F2.1  Приклад:	А1	виконує	влучний	кидок	з	гри,	коли	лунає	сигнал	
ігрового	 годинника	 про	 кінець	 чверті.	 Судді	 мають	 сумнів,	 чи	
було	м'яч	випущено	з	рук	перед	кінцем	ігрового	часу.	

	 Інтерпретація:	Перегляд	IRS	можна	застосовувати	наприкінці	
чверті,	 щоб	 визначити,	 чи	 при	 кидку	 А1	 м’яч	 було	 випущено		
з	рук	до	того,	як	пролунав	сигнал	ігрового	годинника	про	кінець	
чверті.

	 Якщо	перегляд	IRS	підтверджує,	що	м’яч	було	випущено	з	рук	
після	кінця	ігрового	часу	чверті,	кидок	А1	з	гри	не	зараховують.	

	 Якщо	перегляд	IRS	підтверджує,	що	м’яч	було	випущено	з	рук	
перед	кінцем	ігрового	часу	чверті,	старший	суддя	підтверджує,	
що	кидок	А1	зараховано.	

F2.2  Приклад:	 А1	 виконує	 влучний	 триочковий	 кидок,	 коли	 лунає	
сигнал	 ігрового	 годинника	 про	 кінець	 чверті.	 Судді	 мають	
сумнів,	що,	можливо,	А1	під	час	кидка	торкнувся	обмежувальної	
лінії.	
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	 Інтерпретація:	Перегляд	IRS	можна	застосовувати	наприкінці	
чверті,	щоб	визначити,	чи	під	час	влучного	кидка	А1	м’яч	було	
випущено	з	рук	до	того,	як	пролунав	сигнал	ігрового	годинника	
про	 кінець	 чверті.	 Якщо	 так,	 то	 перегляд	 IRS	 можна	 застосо-
вувати	далі,	щоб	визначити,	чи	не	вчинив	гравець,	який	вико-
нував	кидок,	порушення,	торкнувшись	обмежувальної	лінії,	та,	
якщо	так,	скільки	часу,	що	залишився,	має	показувати	ігровий	
годинник.	

F2.33  Приклад: Коли	 на	 ігровому	 годиннику	 залишається	 2,5	
секунди,	 А1	 виконує	 кидок	 з	 гри.	 М’яч	 торкається	 кільця,	 В1	
підбирає	 його	 та	 починає	 ведення.	 У	 цей	 час	 лунає	 сигнал	
ігрового	 годинника	 про	 кінець	 гри.	 Судді	 мають	 сумнів,	
що,	 можливо,	 В1	 наступив	 на	 обмежувальну	 лінію,	 коли	
приземлявся	з	м’ячем	на	ігровий	майданчик.	

	 Інтерпретація:	 Перегляд	 IRS	 не	 можна	 застосовувати,	 щоб	
визначити,	чи	гравець,	який	не	виконував	кидок,	наступив	на	
обмежувальну	лінію.	

F2.4  Приклад: А1	 виконує	 влучний	 двоочкових	 кидок	 з	 гри,	 коли	
лунає	сигнал	ігрового	годинника	про	кінець	чверті.	Судді	мають	
сумнів,	що,	можливо,	команда	А	вчинила	порушення	правила	
часу	кидка.	

	 Інтерпретація:	Перегляд	IRS	можна	застосовувати	наприкінці	
чверті,	 щоб	 визначити,	 чи	 при	 влучному	 кидку	 м’яч	 було	
випущено	з	рук	до	того,	як	пролунав	сигнал	ігрового	годинника	
про	 кінець	 чверті.	 Перегляд	 IRS	 можна	 застосовувати	 далі,	
щоб	визначити,	чи	не	сталося	порушення	правила	часу	кидка	
командою	А.	

	 Якщо	перегляд	IRS	підтверджує,	що	під	час	влучного	кидка	А1	
м’яч	було	випущено	з	рук	за	0,4	секунди	до	того,	як	пролунав	
сигнал	ігрового	годинника	про	кінець	чверті,	та	якщо	перегляд	
IRS	 далі	 підтверджує,	 що	 м’яч	 усе	 ще	 перебував	 у	 руках	 А1,		
і	що	сигнал	годинника	кидка	пролунав	за	0,2	секунди	до	того,	
як	А1	випустив	м’яч	з	рук,	кидок	А1	з	гри	не	зараховують.	Гру	
поновлюють	 вкиданням	 команди	 В	 з	 місця,	 найближчого	 до	
того,	 де	 сталося	 порушення	 правила	 часу	 кидка.	 Команда	 В	
має	0,6	секунди	на	ігровому	годиннику.	Годинник	кидка	вими-
кають.	

F2.5  Приклад: А1	виконує	влучний	кидок	з	гри,	коли	лунає	сигнал	
ігрового	 годинника	 про	 кінець	 другої	 чверті.	 Судді	 мають	
сумнів,	що,	можливо,	команда	А	вчинила	порушення	правила	
8	секунд.
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	 Інтерпретація: Перегляд	IRS	можна	застосовувати	наприкінці	
чверті,	щоб	визначити,	чи	під	час	влучного	кидка	А1	м’яч	було	
випущено	з	рук	до	того,	як	пролунав	сигнал	ігрового	годинника	
про	кінець	чверті.	Перегляд	IRS	можна	застосовувати	далі,	щоб	
визначити,	чи	не	порушила	команда	А	правила	8	секунд.	

	 Якщо	 перегляд	 IRS	 підтверджує,	 що	 під	 час	 влучного	 кидка	
А1	 м’яч	 було	 випущено	 з	 рук	 до	 того,	 як	 пролунав	 сигнал	
ігрового	 годинника	 про	 кінець	 чверті,	 та	 якщо	 перегляд	 IRS	
далі	підтверджує,	що	перед	влучним	кидком	А1	з	гри	команда	А	
порушила	правило	8	секунд,	коли	ігровий	годинник	показував	
0,8	 секунди,	 кидок	 А1	 з	 гри	 не	 зараховують.	 Гру	 поновлюють	
вкиданням	команди	В	у	її	передовій	зоні	з	місця,	найближчого	
до	 того,	 де	 сталося	 порушення	 правила	 8	 секунд.	 Команда	
В	 має	 0,8	 секунди	 на	 ігровому	 годиннику.	 Годинник	 кидка	
вимикають.

	 Якщо	 перегляд	 IRS	 підтверджує,	 що	 команда	 А	 не	 порушила	
правила	 8	 секунд,	 кидок	 А1	 з	 гри	 зараховують.	 Друга	 чверть	
закінчилася.	 Друга	 половина	 гри	 розпочнеться	 вкиданням	
унаслідок	 володіння	 за	 чергою	 на	 продовженні	 центральної	
лінії.	

F2.6  Приклад:	Команда	В	веде	перед	у	рахунку	на	2	очка.	В1	чинить	
фол	проти	А1,	коли	лунає	сигнал	ігрового	годинника	про	кінець	
першого	 овертайму.	 Це	 п’ятий	 фол	 команди	 В	 у	 четвертій	
чверті.	 Судді	 мають	 сумнів,	 чи	 стався	 фол	 В1	 перед	 кінцем	
першого	овертайму.

	 Інтерпретація: Перегляд	IRS	можна	застосовувати	наприкінці	
кожного	 овертайму,	 щоб	 визначити,	 чи	 стався	 фол	 В1	 перед	
кінцем	 ігрового	 часу.	 Якщо	 так,	 А1	 виконає	 2	 штрафні	 кидки.	
Ігровий	годинник	буде	показувати	час,	який	залишився.	

F2.7  Приклад:	В1	чинить	фол	проти	А1	під	час	його	невдалого	дво-
очкового	 кидка	 з	 гри,	 коли	 лунає	 сигнал	 ігрового	 годинника	
про	кінець	другого	овертайму.	

 Інтерпретація: Перегляд	IRS	можна	застосовувати	наприкінці	
другого	овертайму,	щоб	визначити,	чи	стався	фол	В1	до	того,	
як	 пролунав	 сигнал	 ігрового	 годинника	 про	 кінець	 другого	
овертайму.	

	 Якщо	перегляд	IRS	підтверджує,	що	фол	стався	перед	кінцем	
другого	 овертайму,	 А1	 виконає	 2	 штрафні	 кидки.	 Ігровий	
годинник	буде	показувати	час,	який	залишився.	

	 Якщо	 перегляд	 IRS	 підтверджує,	 що	 фол	 стався	 після	 кінця	
другого	овертайму,	фол	В1	не	беруть	до	уваги.	Штрафних	кид-
ків	А1	не	призначають,	якщо	тільки	фол	В1	не	розглядають	як	
неспортивний	фол	або	фол	з	дискваліфікацією,	і	буде	зіграно	
третій	овертайм.	
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33.  Ігровий годинник показує 2:00 чи менше у четвертій 
чверті та кожному овертаймі.	

F33.1  Приклад: Коли	 у	 четвертій	 чверті	 ігровий	 годинник	 показує	
1:41,	А1	виконує	влучний	кидок	з	гри,	при	цьому	лунає	сигнал	
годинника	кидка.	Судді	мають	сумнів,	що,	можливо,	м’яч	усе	
ще	 перебував	 у	 руках	 А1,	 коли	 пролунав	 сигнал	 годинника	
кидка.	

	 Інтерпретація:	 Перегляд	 IRS	 можна	 застосовувати,	 коли	
ігровий	 годинник	 показує	 2:00	 чи	 менше	 у	 четвертій	 чверті,	
щоб	 визначити,	 чи	 м’яч	 під	 час	 влучного	 кидка	 А1	 з	 гри	 було	
випущено	з	рук	до	того,	як	пролунав	сигнал	годинника	кидка.	

	 Якщо	 перегляд	 IRS	 підтверджує,	 що	 м’яч	 усе	 ще	 перебував		
у	руках	А1,	коли	пролунав	сигнал	годинника	кидка,	то	команда	
А	вчинила	порушення	правила	часу	кидка.	Кидок	А1	з	гри	не	за-
раховують.	Гру	поновлюють	вкиданням	команди	В	з	місця,	най-
ближчого	до	того,	де	сталося	порушення	правила	часу	кидка.

	 Якщо	перегляд	IRS	підтверджує,	що	м’яч	залишив	руки	А1	під	
час	 його	 кидка	 з	 гри	 до	 того,	 як	 пролунав	 сигнал	 годинника	
кидка,	то	порушення	правила	часу	кидка	командою	А	не	ста-
лося.	 Сигнал	 годинника	 кидка	 не	 беруть	 до	 уваги.	 Кидок	 А1		
з	гри	зараховують.	Гру	поновлюють	вкиданням	команди	В	з-за	
лицьової	лінії,	як	і	після	будь-якого	влучного	кидка.	

F33.2  Приклад:	 Коли	 у	 четвертій	 чверті	 ігровий	 годинник	 показує	
1:37,	 лунає	 сигнал	 годинника	 кидка.	 Приблизно	 у	 цей	 час	 А1	
виконує	 влучний	 кидок	 зі	 своєї	 передової	 зони,	 а	 А2	 чинить	
фол	проти	В2	на	відстані	від	м’яча	у	будь-якому	місці	передової	
зони	команди	А.	Судді	мають	сумнів,	що,	можливо,	м’яч	усе	ще	
перебував	у	руках	А1,	коли	пролунав	сигнал	годинника	кидка,	
та	коли	стався	фол	А2.	

 Інтерпретація:	Перегляд	IRS	можна	застосовувати,	коли	ігро-
вий	 годинник	 показує	 2:00	 чи	 менше	 у	 четвертій	 чверті,	 щоб	
визначити,	 чи	 м’яч	 іще	 перебував	 у	 руках	 гравця,	 який	 вико-
нував	 кидок,	 коли	 пролунав	 сигнал	 годинника	 кидка,	 та	 коли	
стався	фол	на	відстані	від	ситуації	кидка.	

	 Якщо	перегляд	IRS	підтверджує,	що	м’яч	залишив	руки	А1	під	
час	 його	 кидка	 з	 гри	 до	 того,	 як	 пролунав	 сигнал	 годинника	
кидка,	 та	 якщо	 перегляд	 IRS	 далі	 підтверджує,	 що	 м’яч	
залишив	 руки	 А1	 під	 час	 його	 кидка	 з	 гри	 до	 того,	 як	 стався	
фол	А2,	кидок	А1	з	гри	зараховують.	А2	карають	персональним	
фолом.	Порушення	правила	часу	кидка	командою	А	не	сталося.	
Сигнал	 годинника	 кидка	 не	 беруть	 до	 уваги.	 Гру	 поновлюють	
вкиданням	 команди	 В	 з	 лицьової	 лінії,	 як	 і	 після	 будь-якого	
влучного	кидка.	Команда	В	має	час,	що	залишився	на	ігровому	
годиннику,	та	24	секунди	на	годиннику	кидка.	
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	 Якщо	 перегляд	 IRS	 підтверджує,	 що	 фол	 А2	 стався	 до	 того,	
як	 м’яч	 залишив	 руки	 А1	 під	 час	 його	 кидка	 з	 гри,	 та	 якщо	
перегляд	 IRS	далі	підтверджує,	що	фол	А2	стався	до	того,	як	
пролунав	 сигнал	 годинника	 кидка,	 А2	 карають	 персональним	
фолом.	 Кидок	 А1	 з	 гри	 не	 зараховують.	 Порушення	 правила	
часу	кидка	командою	А	не	сталося.	Сигнал	годинника	кидка	не	
беруть	до	уваги.	Гру	поновлюють	вкиданням	команди	В	з	місця,	
найближчого	до	того,	де	стався	фол	А2.	Команда	В	має	час,	що	
залишився	на	ігровому	годиннику,	та	24	секунди	на	годиннику	
кидка.	

	 Якщо	 перегляд	 IRS	 підтверджує,	 що	 сигнал	 годинника	 кидка	
пролунав	до	того,	як	м’яч	залишив	руки	А1	під	час	його	кидка	
з	 гри,	 та	 якщо	 перегляд	 IRS	 далі	 підтверджує,	 що	 сигнал	
годинника	кидка	пролунав	до	того,	як	стався	фол	А2,	то	сталося	
порушення	правила	часу	кидка	командою	А.	Кидок	А1	з	гри	не	
зараховують.	Фол	А2	не	беруть	до	уваги,	якщо	тільки	його	не	
розглядають	як	неспортивний	фол	або	фол	з	дискваліфікацією.	
Гру	поновлюють	вкиданням	команди	В	з	місця,	найближчого	до	
того,	де	сталося	порушення	правила	часу	кидка	командою	А.	
Команда	В	має	час,	що	залишився	на	ігровому	годиннику,	та	24	
секунди	на	годиннику	кидка.	

F3.33.3  Приклад:	 Коли	 у	 четвертій	 чверті	 ігровий	 годинник	 показує	
1:34,	 лунає	 сигнал	 годинника	 кидка.	 Приблизно	 у	 цей	 час	 А1	
виконує	 влучний	 кидок	 зі	 своєї	 передової	 зони,	 а	 В2	 чинить	
фол	проти	А2	на	відстані	від	м’яча	у	будь-якому	місці	передової	
зони	команди	А.	Це	третій	фол	команди	В	у	чверті.	Судді	мають	
сумнів,	що,	можливо,	м’яч	усе	ще	перебував	у	руках	А1,	коли	
пролунав	сигнал	годинника	кидка,	та	коли	стався	фол	В2.	

	 Інтерпретація:	Перегляд	IRS	можна	застосовувати,	коли	ігро-
вий	 годинник	 показує	 2:00	 чи	 менше	 у	 четвертій	 чверті,	 щоб	
визначити,	 чи	 м’яч	 іще	 перебував	 у	 руках	 гравця,	 який	 вико-
нував	 кидок,	 коли	 пролунав	 сигнал	 годинника	 кидка,	 та	 коли	
стався	фол	на	відстані	від	ситуації	кидка.	

	 Якщо	перегляд	IRS	підтверджує,	що	фол	В2	стався	до	того,	як	
пролунав	 сигнал	 годинника	 кидка,	 та	 якщо	 перегляд	 IRS	 далі	
підтверджує,	що	фол	В2	стався,	коли	А1	перебував	у	процесі	
кидка	 з	 гри,	 то	 порушення	 правила	 часу	 кидка	 командою	 А	
не	 сталося.	 Сигнал	 годинника	 кидка	 не	 беруть	 до	 уваги.	 В2	
карають	 персональним	 фолом.	 Кидок	 А1	 з	 гри	 зараховують.	
Гру	 поновлюють	 вкиданням	 команди	 А	 з	 місця,	 найближчого	
до	того,	де	стався	фол	В2.	Команда	А	має	час,	що	залишився	
на	ігровому	годиннику,	та	14	секунд	на	годиннику	кидка.	

	 Якщо	 перегляд	 IRS	 підтверджує,	 що	 А1	 перебував	 у	 процесі	
кидка	 з	 гри,	 коли	 пролунав	 сигнал	 годинника	 кидка,	 та	 якщо	
перегляд	 IRS	 далі	 підтверджує,	 що	 сигнал	 годинника	 кидка	
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пролунав	до	того,	як	стався	фол	В2,	то	сталося	порушення	пра-
вила	часу	кидка	командою	А.	Кидок	А1	з	гри	не	зараховують.	
Фол	В2	не	беруть	до	уваги,	якщо	тільки	його	не	розглядають	як	
неспортивний	фол	або	фол	з	дискваліфікацією.	Гру	поновлю-
ють	вкиданням	команди	В	у	її	тиловій	зоні	з	місця,	найближчого	
до	того,	де	сталося	порушення	правила	24	секунд.	Команда	В	
має	час,	що	залишився	на	ігровому	годиннику,	та	24	секунди	на	
годиннику	кидка.

F33.4  Приклад:	 Коли	 у	 четвертій	 чверті	 ігровий	 годинник	 показує	
7,5	секунди,	та	як	раз	перед	тим,	як	А1,	який	виконує	вкидання	
у	 своїй	 передовій	 зоні,	 випускає	 м’яч	 із	 рук,	 В1	 покарано	
технічним	 фолом.	 Приблизно	 у	 той	 самий	 час	 В2	 покарано	
неспортивним	 фолом	 проти	 А2	 іншим	 суддею.	 Думки	 суддів	
щодо	того,	у	якій	послідовності	сталися	фоли,	розходяться.	

	 Інтерпретація:	 Перегляд	 IRS	 не	 можна	 застосовувати,	 щоб	
визначити,	 у	 якій	 послідовності	 сталися	 фоли.	 Обидва	 фоли	
залишаються	чинними.	Покарання	за	технічний	фол	виконують	
першим.	 Будь-який	 гравець	 команди	 А	 виконує	 1	 штрафний	
кидок	 за	 відсутности	 гравців	 на	 підбиранні.	 Після	 цього	 А2	
виконує	2	штрафні	кидки.	Гру	поновлюють	вкиданням	команди	
А	у	її	передовій	зоні	з	лінії	вкидання.	

F33.5  Приклад: Коли	 у	 четвертій	 чверті	 ігровий	 годинник	 показує	
1:16,	 А1	 виконує	 кидок	 з	 гри.	 Суддя	 визначає	 перешкоду	
влученню.	 Судді	 мають	 сумнів,	 чи	 насправді	 м’яч	 уже	 був		
у	низхідному	польоті	до	кошика.	

	
	 Інтерпретація:	 Перегляд	 IRS	 можна	 застосовувати,	 коли	

ігровий	 годинник	 показує	 2:00	 чи	 менше	 у	 четвертій	 чверті,	
щоб	 визначити,	 чи	 було	 перешкоду	 влученню	 визначено	
правильно.	

	 Якщо	перегляд	IRS	підтверджує,	що	м’яч	перебував	у	низхідно-
му	польоті	до	кошика,	порушення	через	перешкоду	влученню	
залишається	чинним.	

	 Якщо	 перегляд	 IRS	 підтверджує,	 що	 м’яч	 іще	 не	 перебував		
у	низхідному	польоті	до	кошика,	рішення	про	порушення	через	
перешкоду	влученню	скасовують,	і	відбувається	ситуація	спір-
ного	кидка.	

F33.6  Приклад:	 Коли	 у	 четвертій	 чверті	 ігровий	 годинник	 показує	
38	секунд,	А1	виконує	кидок	з	гри.	М’яч	торкається	щита	вище	
рівня	кільця	та	після	цього	його	торкається	В1.	Суддя	визначає,	
що	торкання	В1	не	порушує	правил,	та,	отже,	він	не	визначає	
перешкоди	влученню.	
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 Інтерпретація:	 Перегляд	 IRS	 можна	 застосовувати	 тільки		
у	разі,	якщо	суддя	визначив	перешкоду	влученню.	

F33.7  Приклад:	 Коли	 у	 четвертій	 чверті	 ігровий	 годинник	 показує	
36	 секунд,	 В1	 чинить	 фол	 проти	 А1	 під	 час	 його	 кидка	 з	 гри.	
М’яч	 торкається	 щита	 вище	 рівня	 кільця	 та	 після	 цього	 його	
торкається	В2.	Суддя	не	визначає	перешкоди	влученню.	Судді	
мають	сумнів,	що,	можливо,	В2	торкнувся	м’яча	з	порушенням	
правил.	

	 Інтерпретація:	 Перегляд	 IRS	 можна	 застосовувати	 тільки		
у	разі,	якщо	суддя	визначив	перешкоду	влученню.

F33.8  Приклад:	Коли	у	четвертій	чверті	ігровий	годинник	показує	28	
секунд,	В1	чинить	фол	проти	А1	під	час	його	двоочкового	кидка	
з	 гри.	 В2	 торкається	 м’яча	 у	 його	 польоті	 до	 кошика.	 Суддя	
визначає	перешкоду	влученню.	М’яч	не	входить	у	кошик.	Судді	
мають	 сумнів,	 чи	 справді	 В2	 торкнувся	 м’яча	 з	 порушенням	
правил.	

	 Інтерпретація:	Перегляд	IRS	можна	застосовувати,	коли	ігро-
вий	 годинник	 показує	 2:00	 чи	 менше	 у	 четвертій	 чверті,	 щоб	
визначити,	 чи	 було	 перешкоду	 влученню	 В2	 визначено	 пра-
вильно.

	 Якщо	перегляд	IRS	підтверджує,	що	В2	торкнувся	м’яча	у	його	
низхідному	 польоті,	 порушення	 через	 перешкоду	 влученню	
залишається	 чинним.	 Двоочковий	 кидок	 А1	 зараховують.	 А1	
після	 цього	 виконує	 1	 штрафний	 кидок.	 Гру	 поновлюють	 як	
після	будь-якого	останнього	штрафного	кидка.	

	 Якщо	перегляд	IRS	підтверджує,	що	В2	торкнувся	м’яча	у	його	
висхідному	польоті,	рішення	про	порушення	через	перешкоду	
влученню	 скасовують.	 А1	 виконує	 2	 штрафні	 кидки.	 Гру	
поновлюють	як	після	будь-якого	останнього	штрафного	кидка.	

F33.9  Приклад:	 Коли	 у	 четвертій	 чверті	 ігровий	 годинник	 показує	
1:37,	 м’яч	 виходить	 за	 межі	 ігрового	 майданчика.	 Команда	 А	
має	право	на	вкидання.	Команді	А	надано	тайм-аут.	Судді	ма-
ють	сумнів	щодо	того,	який	гравець	спричинив	вихід	м’яча	за	
межі	ігрового	майданчика.

	 Інтерпретація:	 Перегляд	 IRS	 можна	 застосовувати,	 коли	
ігровий	 годинник	 показує	 2:00	 чи	 менше	 у	 четвертій	 чверті,	
щоб	 визначити,	 який	 гравець	 спричинив	 вихід	 м’яча	 за	 межі	
ігрового	 майданчика.	 Тайм-аут	 тривалістю	 в	 1	 хвилину	 не	
розпочинають,	 поки	 перегляд	 IRS	 не	 закінчиться	 та	 судді	 не	
повідомлять	про	остаточне	рішення.	
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F33.10  Приклад:	 Коли	 на	 ігровому	 годиннику	 залишається	 5:53		
у	першій	чверті,	м’яч	котиться	по	ігровому	майданчику	поблизу	
бічної	 лінії.	 Гравці	 A1	 і	 B1	 намагаються	 здобути	 контроль	 над	
м’ячем.	М’яч	виходить	за	межі	 ігрового	майданчика.	Команді	
А	надають	вкидання.	Судді	мають	сумнів	щодо	того,	який	гра-
вець	спричинив	вихід	м’яча	за	межі	ігрового	майданчика.

	 Інтерпретація:	 У	 цей	 час	 перегляд	 IRS	 не	 може	 бути	 засто-
совано.	 Перегляд	 IRS	 можна	 застосовувати,	 щоб	 визначити	
гравця,	який	спричинив	вихід	м’яча	за	межі	 ігрового	майдан-
чика,	тільки	тоді,	коли	ігровий	годинник	показує	2:00	хвилини	
чи	менше	у	четвертій	чверті.

F33.11  Приклад: Коли	 в	 овертаймі	 ігровий	 годинник	 показує	 1:45,	
А1	у	безпосередній	близькості	від	бічної	лінії	передає	м’яч	А2.	
Під	час	передачі	В1	вибиває	м’яч	за	межі	ігрового	майданчика.	
Судді	мають	сумнів,	що,	можливо,	А1	уже	перебував	за	межа-
ми	ігрового	майданчика,	коли	передавав	м’яч	А2.	

	 Інтерпретація: Перегляд	IRS	не	може	бути	застосовано,	щоб	
визначити,	чи	перебував	гравець	або	м’яч	за	межами	ігрового	
майданчика.	

4.  У будьякий момент гри. 

F4.1  Приклад:	 В1	 чинить	 фол	 проти	 А1	 під	 час	 його	 кидка.	 А1	
закидає	м’яч	з	гри.	Судді	мають	сумнів,	чи	розпочав	А1	процес	
свого	кидка,	коли	стався	фол	В1.	

	 Інтерпретація:	 Перегляд	 IRS	 не	 може	 бути	 застосовано		
у	будь-який	момент	гри,	щоб	визначити,	чи	стався	фол	проти	
А1,	який	виконував	кидок.	

F4.2  Приклад:	В1	чинить	фол	проти	А1	під	час	його	кидка.	А1	за-
кидає	м’яч	з	гри.	Судді	мають	сумнів,	що,	можливо,	м’яч	уже	
залишив	руки	А1	під	час	його	кидка,	коли	стався	фол	В1.	

	 Інтерпретація:	 Перегляд	 IRS	 не	 може	 бути	 застосовано		
у	будь-який	момент	гри,	щоб	визначити,чи	м’яч	уже	залишив	
руки	А1	під	час	його	кидка	з	гри,	коли	проти	А1	було	вчинено	
фол.	

F4.33  Приклад: А1	виконує	триочковий	кидок.	М’яч	торкається	кіль-
ця	та	все	ще	має	можливість	увійти	в	кошик,	коли	м’яча	тор-
каються	А2	або	В2.	М’яч	входить	у	кошик.	Судді	мають	сумнів,	
слід	оцінити	закинутий	м’яч	у	2	чи	3	очка.	

	 Перегляд	 IRS	 не	 може	 бути	 застосовано	 у	 будь-який	 момент	
гри,	 щоб	 визначити,	 коли	 м’яч	 усе	 ще	 має	 можливість	 увійти		
в	кошик,	торкнувся	його	А2	чи	В2.	
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	 Перегляд	IRS	може	бути	застосовано	у	будь-який	момент	гри,	
щоб	визначити,	оцінювати	влучний	кидок	А1	у	2	чи	3	очка.

F4.4  Приклад:	В1	чинить	фол	проти	А1	під	час	його	кидка.	Триочко-
вий	кидок	А1	зараховують.	Судді	мають	сумнів,	чи	було	м’яч	під	
час	кидка	А1	випущено	із	зони	триочкових	кидків.	

	 Інтерпретація:	Перегляд	 IRS	може	бути	застосовано	у	будь-
який	момент	гри,	щоб	визначити,	оцінювати	влучний	кидок	у	2	
чи	3	очка.

F4.5  Приклад:	 Коли	 у	 четвертій	 чверті	 ігровий	 годинник	 показує	
40	 секунд,	 м’яч	 перебуває	 у	 руках	 (або	 має	 м’яч	 у	 своєму	
розпорядженні)	 А1,	 який	 виконує	 вкидання,	 коли	 В2	 чи-
нить	 контакт	 з	 А2	 на	 ігровому	 майданчику.	 В2	 покарано	
неспортивним	 фолом.	 Судді	 мають	 сумнів,	 чи	 м’яч	 усе	 ще	
перебував	 у	 руках	 А1,	 який	 виконував	 вкидання,	 коли	 стався	
фол.	

	 Інтерпретація:	Перегляд	 IRS	може	бути	застосовано	у	будь-
який	момент	гри,	щоб	визначити,	що,	можливо,	покарання	В2	
за	 неспортивний	 фол	 може	 бути	 знижено	 до	 персонального	
фолу.	

	 Якщо	перегляд	IRS	підтверджує,	що	фол	стався	до	того,	як	м’яч	
залишив	руки	гравця,	який	виконував	вкидання,	фол	В2	зали-
шають	неспортивним.	

	 Якщо	перегляд	IRS	підтверджує,	що	фол	стався	після	того,	як	
м’яч	залишив	руки	гравця,	який	виконував	вкидання,	покарання	
В2	знижують	до	персонального	фолу.	

F4.6  Приклад:	 В1	 покарано	 неспортивним	 фолом	 за	 те,	 що	 він	
завдав	 удару	 ліктем	 А1.	 Судді	 мають	 сумнів,	 чи	 насправді	 В1	
завдав	удару	ліктем	А1.	

	 Інтерпретація:	 Перегляд	 IRS	 може	 бути	 застосовано		
		у	 будь-який	 момент	 гри,	 щоб	 визначити,	 чи	 слід	 розглядати	
персональний,	 неспортивний	 або	 фол	 з	 дискваліфікацією	 як	
технічний	фол.	

	 Якщо	перегляд	IRS	підтверджує,	що	контакту	В1	проти	А1	через	
удар	 ліктем	 не	 сталося,	 покарання	 В2	 змінюють	 на	 технічний	
фол.	

F4.7  Приклад:	 В1	 покарано	 персональним	 фолом.	 Судді	 мають	
сумнів,	що,	можливо,	фол	був	неспортивним,	чи	фол	узагалі	не	
стався.	

	 Інтерпретація:	Перегляд	 IRS	може	бути	застосовано	у	будь-
який	момент	гри,	щоб	визначити,	що,	можливо,	покарання	за	
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персональний	 фол	 слід	 підвищити	 до	 неспортивного	 фолу.	
Проте,	якщо	перегляд	IRS	підтверджує,	що	контакт	узагалі	не	
стався,	персональний	фол	не	може	бути	скасовано.	

F4.88  Приклад:	 А1	 веде	 м’яч	 у	 напрямку	 кошика	 під	 час	 швидкого	
прориву,	 та	 нема	 жодного	 захисника	 між	 ним	 і	 кошиком	
суперників.	 В1	 використовує	 руку,	 щоб	 дістати	 м’яч	 і	 чинить	
контакт	 з	 А1	 збоку.	 В1	 покарано	 неспортивним	 фолом.	
Судді	 мають	 сумнів,	 чи	 правильно	 фол	 було	 визначено	 як	
неспортивний.	

	
	 Інтерпретація:	 Перегляд	 IRS	 може	 бути	 застосовано		

у	 будь-який	 момент	 гри,	 щоб	 визначити,	 чи	 слід	 покарання	
за	 неспортивний	 фол	 знизити	 до	 персонального	 фолу,	 чи	
підвищити	до	фолу	з	дискваліфікацією.	Проте,	якщо	перегляд	
IRS	 підтверджує,	 що	 за	 контакт	 відповідає	 А1	 через	 те,	 що	
завдав	удару	В1	по	руці,	покарання	В1	у	захисті	за	неспортив-
ний	 фол	 може	 бути	 знижено	 до	 персонального	 фолу,	 але	 не	
може	бути	змінено	на	фол	А1	у	нападі.	

F4.9  Приклад:	В1	чинить	фол	проти	А1,	який	веде	м’яч.	Судді	мають	
сумнів,	що,	можливо,	покарання	В1	за	фол	слід	підвищити	до	
неспортивного	фолу.	

	
	 Інтерпретація:	Перегляд	 IRS	може	бути	застосовано	у	будь-

який	 момент	 гри,	 щоб	 визначити,	 що,	 можливо,	 покарання	
за	 персональний	 фол	 слід	 підвищити	 до	 неспортивного	
фолу.	 Проте,	 якщо	 перегляд	 IRS	 підтверджує,	 що	 за	 контакт	
відповідає	 А1	 через	 те,	 що	 вчинив	 зіткнення	 з	 В1,	 покарання	
В1	за	фол	у	захисті	не	може	бути	змінено	на	фол	А1	у	нападі.

F4.10  Приклад: А1,	 який	 веде	 м’яч,	 чинить	 порушення	 —	 зайві	
кроки,	після	чого	В1	чинить	неспортивний	фол	проти	А1.	Судді	
мають	сумнів,	чи	насправді	фол	В1	було	правильно	визначено	
як	неспортивний	фол.	

	 Інтерпретація:	 Перегляд	 IRS	 може	 бути	 застосовано		
у	 будь-який	 момент	 гри,	 щоб	 визначити,	 чи	 слід	 покарання	
за	 неспортивний	 фол	 знизити	 до	 персонального	 фолу,	 чи	
підвищити	до	фолу	з	дискваліфікацією.	

	 Якщо	 перегляд	 IRS	 підтверджує,	 що	 фол	 В1	 є	 неспортивним	
фолом,	фол	залишають	неспортивним.	

	 Якщо	 перегляд	 IRS	 підтверджує,	 що	 фол	 В1	 є	 персональним	
фолом,	цей	фол	не	беруть	до	уваги,	оскільки	він	стався	після	
порушення	—	зайвих	кроків	з	м’ячем.	

F4.11  Приклад:	 В1	 чинить	 фол	 проти	 А1	 під	 час	 його	 кидка	 з	 гри,	
після	чого	В2	чинить	неспортивний	фол	проти	А1,	коли	той	усе	
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ще	перебуває	у	процесі	кидка.	М’яч	не	входить	у	кошик.	Судді	
мають	сумнів,	чи	насправді	фол	В2	було	правильно	визначено	
як	неспортивний	фол.

	 Інтерпретація:	 Перегляд	 IRS	 може	 бути	 застосовано		
у	 будь-який	 момент	 гри,	 щоб	 визначити,	 чи	 слід	 покарання	
за	 неспортивний	 фол	 знизити	 до	 персонального	 фолу,	 чи	
підвищити	до	фолу	з	дискваліфікацією.	

	 Якщо	 перегляд	 IRS	 підтверджує,	 що	 фол	 В2	 є	 неспортивним	
фолом,	фол	залишають	неспортивним.	А1	виконує	2	штрафні	
кидки	 за	 відсутности	 гравців	 на	 підбиранні	 за	 персональний	
фол	В1.	А1	виконує	ще	2	штрафні	кидки	за	відсутности	гравців	
на	 підбиранні	 за	 неспортивний	 фол	 В2.	 Гру	 поновлюють	
вкиданням	 команди	 А	 у	 її	 передовій	 зоні	 з	 лінії	 вкидання.	
Команда	А	має	14	секунд	на	годиннику	кидка.	

	 Якщо	 перегляд	 IRS	 підтверджує,	 що	 фол	 В2	 є	 персональним	
фолом,	цей	фол	не	беруть	до	уваги,	оскільки	він	стався	після	
першого	 фолу.	 А1	 виконує	 2	 штрафні	 кидки	 за	 фол	 В1.	 Гру	
поновлюють	як	після	будь-якого	останнього	штрафного	кидка.	

F4.12  Приклад:	 У	 третій	 чверті	 В1	 покарано	 неспортивним	 фолом	
проти	 А2.	 У	 четвертій	 чверті	 В1	 чинить	 фол	 проти	 А1	 під	 час	
його	влучного	кидка	з	гри.	Судді	мають	сумнів,	що,	можливо,	
покарання	В1	за	фол	слід	підвищити	до	неспортивного	фолу.	
Під	час	перегляду	IRS	В1	покарано	технічним	фолом.	

	 Інтерпретація:	 Якщо	 перегляд	 IRS	 підтверджує,	 що	 фол	
В1	 проти	 А1	 є	 неспортивним	 фолом,	 то	 В1	 автоматично	
дискваліфікують	за	його	другий	неспортивний	фол.	Технічний	
фол	 В1	 не	 беруть	 до	 уваги	 та	 не	 карають	 за	 нього	 ні	 В1,	 ні	
головного	тренера	команди	В.	А1	виконує	1	штрафний	кидок	
за	відсутности	гравців	на	підбиранні	за	неспортивний	фол	В1.	
Гру	поновлюють	вкиданням	команди	А	у	її	передовій	зоні	з	лінії	
вкидання.	Команда	А	має	14	секунд	на	годиннику	кидка.	

F4.1313  Приклад:	 Коли	 на	 ігровому	 годиннику	 залишається	 42,2	
секунди	 у	 другій	 чверті,	 А1	 веде	 м’яч	 у	 напрямку	 передової	
зони.	 У	 цей	 момент	 судді	 помічають,	 що	 ігровий	 годинник		
і	годинник	кидка	вимкнені	та	показання	на	дисплеї	відсутні.

	 Інтерпретація:	 Гру	 негайно	 зупиняють.	 Перегляд	 IRS	 можна	
застосувати	 у	 будь-який	 час	 гри,	 щоб	 визначити,	 який	 час	
мають	 показувати	 обидва	 годинники.	 Після	 перегляду	 гру	
поновлюють	 вкиданням	 команди	 A	 з	 місця,	 найближчого	 до	
того,	 де	 перебував	 м’яч,	 коли	 гру	 було	 зупинено.	 Команда	 А	
має	час,	який	залишився	на	ігровому	годиннику	та	на	годиннику	
кидка.
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F4.14  Приклад: А2	 виконує	 другий	 штрафний	 кидок.	 М’яч	 входить	
у	 кошик.	 У	 цей	 час	 судді	 усвідомлюють,	 що,	 можливо,	 А2	 не		
є	належним	гравцем,	який	виконує	штрафні	кидки.	

	 Інтерпретація:	 Перегляд	 IRS	 можна	 застосувати	 у	 будь-
який	час	гри,	щоб	визначити	належного	гравця,	який	виконує	
штрафні	кидки,	до	того,	як	м’яч	став	живим	слідом	за	першим	
періодом	мертвого	м’яча	після	того,	як	ігровий	годинник	було	
увімкнено	після	помилки.	

	 Якщо	перегляд	IRS	підтверджує,	що	штрафні	кидки	виконував	
неналежний	гравець,	виникає	помилка,	яку	можна	виправити,	
яка	 полягає	 у	 тому,	 що	 неналежному	 гравцеві	 було	 надано	
право	виконувати	штрафні	кидки.	Штрафні	кидки	А2	без	огляду,	
влучні	 вони	 чи	 ні,	 скасовують.	 Гру	 поновлюють	 вкиданням	
команди	 В	 з	 продовження	 лінії	 штрафних	 кидків	 у	 її	 тиловій	
зоні.	Команда	В	має	24	секунди	на	годиннику	кидка.	

F4.15  Приклад:	 A1	 і	 B1	 починають	 завдавати	 один	 одному	 ударів	
кулаком,	після	чого	ще	більше	гравців	та	осіб,	яким	дозволено	
сидіти	 на	 лаві	 команди,	 стають	 до	 участі	 в	 бійці.	 За	 кілька	
хвилин	судді	відновлюють	порядок	на	ігровому	майданчику.	

	 Інтерпретація:	 Як	 тільки	 порядок	 відновлено,	 судді	 можуть	
застосувати	перегляд	IRS	у	будь-який	час	гри,	щоб	визначити	
участь	 членів	 команд	 і	 осіб,	 яким	 дозволено	 сидіти	 на	 лаві	
команди,	в	будь-якому	акті	насильства.	Після	того	як	зібрано	
чіткі	 й	 незаперечні	 докази	 щодо	 бійки	 під	 час	 гри,	 старший	
суддя	 повинен	 продемонструвати	 остаточне	 рішення	 перед	
секретарським	 столом	 і	 повідомити	 про	 нього	 обох	 головних	
тренерів.

F4.16  Приклад:	 Двоє	 суперників	 починають	 агресивну	 суперечку	
та	 зневажливо	 штовхають	 один	 одного.	 Судді	 зупиняють	 гру.	
Після	 того,	 як	 порядок	 на	 ігровому	 майданчику	 відновлено,	
судді	 мають	 сумнів	 щодо	 того,	 які	 саме	 гравці	 брали	 участь		
у	суперечці.	

	 Інтерпретація:	 Після	 того,	 як	 порядок	 відновлено,	 судді	
можуть	 застосувати	 перегляд	 IRS	 у	 будь-який	 час	 гри,	 щоб	
визначити	 участь	 гравців	 у	 будь-якому	 акті	 насильства.	 Після	
того	 як	 зібрано	 чіткі	 й	 незаперечні	 докази	 щодо	 суперечки,	
старший	суддя	повинен	продемонструвати	остаточне	рішення	
перед	 секретарським	 столом	 і	 повідомити	 про	 нього	 обох	
головних	тренерів.	
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