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บาสเกตบอล ฟบา 33 มีกติกาเฉพาะดังปรากฎอยูในขอตางๆ ของกติกา อยางไรก็ดีกติกาบาสเกตบอล
ทั่วไปทีม่ ิไดระบุในกติกา FIBA 33 ยังมีผลบังคับใช รวมถึงสปริตของการแขงขันที่ตองยึดหลัก “Fair Play” และ
“Sportmanship” อยูเสมอ
ขอ 1 สนาม : Court
ใชขนาดครึ่งสนามของสนามบาสเกตบอลทั่วไป โดยมีขนาดมาตรฐานเดียวกับสนามแขงขันบาสเกตบอล 5
คน ของฟบา รวมถึงพืน้ ที่ “ no-charge semi-circle” ทีอ่ ยูบริเวณใตหว ง
ขอ 2 ทีม: Teams
แตละทีมจะประกอบดวยผูเลนมากสุด 4 คน ( ผูเลน 3 คน ในสนาม และผูเลนสํารอง 1 คน )
ขอ 3 เจาหนาที่และผูตัดสิน: Game Officials
ในการแขงขันประกอบดวยผูตัดสิน 1 คน (referee) ผูจับเวลา 1 คน (time keeper) และ ผูบนั ทึกคะแนน 1
คน (score keeper)
หมายเหตุ: ฝายจัดการแขงขันสามารถจัดผูตัดสินปฏิบัติหนาที่ในสนาม 2 คนได
ขอ 4 การเริ่มตนการแขงขัน: Beginning of the Game
4.1 ทีมที่แขงขันทัง้ 2 ทีม ลงสนามอบอุนรางกาย ไปดวยกัน (พรอมกัน)
4.2 ใหใชการโยนเหรียญเลือกการครอบครองบอลในการเริม่ การแขงขัน และชวงการตอเวลาพิเศษ
4.3 ทั้งสองทีมตองมีผูเลนในสนามเพื่อเริ่มการแขงขันทีมละ 3 คน
หมายเหตุ: ขอที่ 4.3 และ 6.4 ไดถูกใชในการแขงขัน 3X3 World Tour, World Championships และรอบการ
คัดเลือกของรายการดังกลาวเทานัน้ (ไมถกู บังคับใชในระดับรากหญา)
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ขอ 5 คะแนน: Scoring
5.1 ทุกครั้งที่ยงิ จากภายในพืน้ ทีค่ รึ่งวงกลมสําเร็จ (พื้นที่ 2 คะแนนของบาสเกตบอล 5 คน) ได 1 คะแนน
5.2 ทุกครั้งที่ยงิ จากภายนอกพืน้ ที่ครึ่งวงกลมสําเร็จ (พืน้ ที่ 3 คะแนนของบาสเกตบอล 5 คน) ได 2 คะแนน
5.3 ทุกครั้งที่ยงิ จากการยิงประตูโทษสําเร็จ ได 1 คะแนน
ขอ 6 เวลาการแขงขัน / ผูชนะการแขงขัน: Playing time/Winner of a Game
6.1 เวลาแขงขันปกติ
1 ชวงการแขงขันจะใชเวลา 10 นาที เวลาจะหยุดเดินเมือ่ เกิดบอลตาย และการยิงประตูโทษ เวลาการ
แขงขันจะเดินเมื่อมีการสงลูกบอลเขาเลน (ทันทีที่ลกู บอลอยูในมือผูเลนฝายรุก)
6.2 ทีมใดก็ตามทีท่ ําได 21 คะแนน หรือมากกวาไดกอนที่จะหมดชวงเวลาการแขงขันจะถือวาเปนฝายชนะ
กติกาขอนี้จะใชกับชวงเวลาการแขงขันปกติเทานั้น (ไมรวมการตอเวลาพิเศษ)
6.3 ถาคะแนนเสมอกันเมื่อหมดชวงเวลาการแขงขันปกติ จะมีการพัก 1 นาที กอนจะตอเวลาพิเศษ หาก
ทีมใดทําได 2 คะแนนกอนในชวงตอเวลาพิเศษถือวาเปนฝายชนะ
6.4 ทีมจะถูกปรับแพโดย “Forfeit” ถาถึงเวลาการแขงขันและยังมีผเู ลนในสนามไมครบ 3 คน
หมายเหตุ: หากนาฬิการการแขงขันไมสามารถเดินไดตามชวงที่กาํ หนดไว ทาง FIBA เห็นวาควรกําหนดคะแนนให
อยูภายในเวลาที่กาํ หนดไดดังนี้ 10 นาที/ 10 คะแนน หรือ 15 นาที/ 15 คะแนน หรือ 20 นาที / 21 คะแนน
ขอ 7 การฟาลว / การยิงประตูโทษ: Fouls/ Free throws
7.1 ทีมทีท่ าํ ฟาวลครบ 7 ครั้งจะอยูในสถานการณที่ถูกยิงประตูโทษ
7.2 ผูเลนทีฟ่ าวลครบ 4 ครั้งตองออกจากการแขงขัน
7.3 การกระทําฟาวลขณะผูเลนกําลังทําคะแนน (act of shooting) ภายในพื้นที่ครึ่งวงกลม ทีมทีก่ ระทํา
ฟาวลจะถูกยิงประตูโทษ 1 ครั้ง
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7.4 การกระทําฟาวลขณะผูเลนกําลังทําคะแนน (act of shooting) ภายนอกพื้นที่ครึ่งวงกลม ทีมที่กระทํา
ฟาวลจะถูกยิงประตูโทษ 2 ครั้ง
7.5 การกระทําฟาวลขณะผูเลนกําลังทําคะแนน (act of shooting) และการคะแนนสําเร็จ ทีมที่ถกู กระทํา
ฟาวลจะไดยิงประตูโทษอีก 1 ครั้ง
7.6 การกระทําฟาวลที่ไมใชการฟาวลขณะผูเลนกําลังทําคะแนน (non-shooting fouls) และเปนการฟาวล
หลังจากฟาวลทีมครบแลว ทีมที่กระทําฟาวลจะถูกยิงประตูโทษ 1 ครั้ง
ขอ 8 Stalling: การถวงเวลา
8.1 การถวงเวลาโดยไมพยายามเลนตามเกมการแขงขันถือวาเปนการทําผิดกติกา (violation)
8.2 หากสนามแขงขันมีการจับเวลาการทํายิงประตูอของฝายรุก (shot clock) จะตองยิงประตูภายในเวลา
12 วินาที และเวลา shot clock จะเดินทันทีเมื่อลูกอยูในมือผูเลนฝายรุก หรือผูเลนที่ไดครอบครองบอลหลังจากการ
ยิงประตูโทษสําเร็จ
ขอ 9 How the Ball is played: การเริ่มเลนบอล
9.1 ภายหลังจากการยิงประตูทวั่ ไป (1 หรือ 2 คะแนน) และการยิงประตูโทษสําเร็จ:
- ผูเลนที่เสียคะแนนเริ่มเลนบอลใหมดวยการเลี้ยง หรือสงลูกบอลจากภายในสนามใตหวง (ไมใช
บริเวณเสนหลัง) ไปยังเขตพืน้ ที่ภายนอกครึ่งวงกลม
- พื้นที่บริเวณใตหวง “ no-charge semi-circle area” ถูกนํามาใชกบั ฝายปองกัน
9.2 ภายหลังจากการยิงประตูทวั่ ไป (1 หรือ 2 คะแนน) และการยิงประตูโทษไมสําเร็จ:
- ถาฝายรุกไดครอบครองบอลหลังจากการยิงประตูไมสําเร็จสามารถทีจ่ ะยิงประตูไดเลยโดยที่ไมตอง
สงบอลออกไปนอกพื้นที่ครึ่งวงกลมกอน
- ถาฝายปองกันไดครอบครองบอลหลังจากการยิงประตูไมสําเร็จ บอลจะตองถูกนําออกไปนอกพืน้ ที่
ครึ่งวงกลมกอน (โดยการสง หรือเลี้ยง) จึงจะสามารถยิงประตูได

กติกาการแขงขันบาสเกตบอล ฟบา 33
3X3 Rules of the Game
9.3 ภายหลังการถูกขโมย, และการเสียโอกาสการยิงประตู ฯลฯ:
ถาสถานการณดังกลาวเกิดภายในครึ่งวงกลม ลูกบอลจะตองถูกสง/เลี้ยง ออกนอกเขตพื้นที่ครึ่ง
วงกลมกอน
9.4 การไดครอบครองบอลของทีมภายหลังจากบอลตายทุกสถานการณยกเวนการยิงประตูสําเร็จ ทีมที่ได
ครอบครองบอลจะตองสงบอลเขาเลนบริเวณตรงกลางนอกเขตพื้นที่ครึ่งวงกลมของสนาม
9.5 คําวา “นอกพืน้ ที่ครึ่งวงกลม” เทาของผูเลนจะตองไมเหยียบเสน หรืออยูภายในครึ่งวงกลม
9.6 ในสถานการณ “Jump ball” ฝายรับจะไดครอบครองบอล
ขอ 10 Substitution: การเปลี่ยนตัวผูเลน
การเปลี่ยนตัวสามารถกระทําไดเมื่อเกิดบอลตายขึ้น
ขอ 11 Time-outs: เวลานอก
แตละทีมสามารถขอเวลานอกได 1 ครั้ง (30 วินาที) ขอไดเมื่อเกิดบอลตายขึ้น

