OFFICIAL BASKETBALL RULES 2010 - Spelregelwijzigingen
De onderstaande spelregelwijzigingen zullen als volgt
doorgevoerd worden:

The below mentioned rule amendments will come into effect
as follows:

Voor hoog niveau competities / Level 1 (belangrijke FIBA
competities: bijv. Olympische Spelen, Wereldkampioenschappen
voor Heren en Dames, U19 en U17 Wereldkampioenschappen
voor Heren en Dames, Zone / Continentale Kampioenschappen
voor Heren en Dames) per 1 Oktober 2010 – na de 2010 FIBA
Wereld Kampioenschappen.

For high level competitions / Level 1 (main FIBA official
competitions: i.e. Olympic Tournaments, World
Championships for Men and Women, U19 and U17 World
Championships for Men and Women and Zone / Continental
Championships for Men and Women): as of 1st October
2010, i.e. after the 2010 FIBA World Championship.

Voor gemiddelde niveau competities / Level 2 (alle andere FIBA
competities en de hogere nationale competities) per 1 Oktober
2012 – na de Olympische Spelen van 2012 te Londen.

For medium level competitions / Level 2 (i.e. all other FIBA
official competitions and the high level competitions of the
national federations): as of 1st October 2012, i.e. after the
London 2012 Olympic Games.

Art. 2.2.3. Vrije worp lijnen en beperkte gebied
Het beperkte gebied zal het rechthoekige gebied zijn dat op het
speelveld is aangegeven.

Art. 2.2.3 Free-throw lines and restricted areas
The restricted areas shall be the floor rectangle areas marked
on the playing court.

Het beperkte (drie seconden) gebied zal een rechthoek zijn
(geen trapeziumvorm meer) zoals aangegeven op Diagram 1.

The restricted (three-second) area shall be a rectangle (not
anymore a trapezoid) as per Diagram 1 below.

Art. 2.2.4 Driepuntsgebied
De afstand tot de driepuntslijn zal 6,75m zijn (en niet 6,25 zoals
nu het geval is).

Art. 2.2.4 Three-point field goal area
The distance of the three-point line shall be 6,75 m (and not
6,25 m as present).

Art. 2.2.6 Inworpmarkering zijlijnen
De twee (2) kleine lijnen zullen buiten het speelveld worden
aangebracht, aan de zijde tegenover de jurytafel en het
spelersbankgebied, met de buitenste rand op 8,325m van de
binnenkant van de eindlijn, oftewel de bovenzijde is gelijk aan de
kop van driepuntslijn.

Art. 2.2.6 Throw-in side lines
The two (2) small lines shall be marked outside the court, on
the opposite side of the scorer‟s table and the team bench
areas, with the outer edge at the distance of 8,325 m from the
inside edge of the end lines; in other words, level to the top of
the three-point line.

Gedurende de laatste twee (2) minuten van de wedstrijd en extra
periode zal de inworp, volgend op een time out toegekend aan
het team dat recht had op de bal op zijn verdedigingshelft,
worden ingenomen ter hoogte van de inworpmarkering aan de
zijlijn tegenover de jurytafel en niet meer, zoals nu, aan het
verlengde van de middenlijn.

During the last two (2) minutes of the game and of the extra
period, following the time-out granted to the team that has
been entitled to the possession of the ball from its backcourt,
the subsequent throw-in will be taken on the opposite side of
the scorer‟s table from the “throw-in side line” and not as
presently from the centre line extended.

Art. 2.2.7 No charge semi cirkels
De „no charge semi cirkels‟ zullen worden aangegeven op het
speelveld, onder de baskets. De afstand tot de binnenzijde van
de semi cirkel zal 1,25m vanuit het midden van de basket zijn
(op de vloer).

Art. 2.2.7 No-charge semicircles
The no-charge semicircles shall be marked on the playing
court, under the baskets. The distance of the inner edge of the
semicircles shall be 1,25 m from the centre of the basket (on
the floor).

Een charge (aanvallende) fout zou nooit gefloten moeten worden
wanneer het contact, door de aanvallende speler, met de
verdedigende speler staande binnen de no charge semi cirkel is.

A charging (offensive) foul should never be called if the
contact by the offensive player is with the defensive player
standing within the no-charge semicircle.

Art. 29 Vierentwintig seconden
Als de inworp uitgevoerd moet worden op de verdedigingshelft,
bepaald door de betreffende regels, zal de vierentwintig (24)
secondenklok worden teruggezet naar vierentwintig (24)
seconden.

Art. 29 Twenty-four seconds
If the throw-in is to be administered in the backcourt, if
required by the respective rules, the 24 second device shall be
reset to 24 seconds.

Als de inworp moet worden uitgevoerd op de aanvalshelft,
bepaald door de betreffende regels, dan zal deze als volgt
worden teruggezet:

If the throw-in is to be administered in the frontcourt, if required
by the respective rules, the 24-second device shall be reset as
follows:

Als er veertien (14) seconden of meer op de vierentwintig (24)
secondenklok zichtbaar zijn op het moment dat het spel werd
gestopt, dan zal de vierentwintig (24) secondenklok niet worden
teruggezet en het zelfde blijven.
Als er dertien (13) seconden of minder op de vierentwintig (24)
secondenklok zichtbaar zijn op het moment dat het spel werd
gestopt, dan zal de vierentwintig (24) secondenklok worden
teruggezet naar veertien (14) seconden.

If 14 seconds or more are displayed on the 24-second device
at the time the game was stopped, the 24-second device shall
not be reset and shall remain the same.
If 13 seconds or less are displayed on the 24-second device at
the time the game was stopped, the 24-second device shall be
reset to 14 seconds.

Art. 33.10 No-charge halve cirkel gebieden
De „no-charge halve cirkel‟ gebieden zijn op het speelveld
aangebracht om een specifiek gebied aan te geven waarmee de
block/charge situaties onder de basket beoordeeld kunnen
worden. Bij een aanvallende actie op de basket binnen het
gebied van de „no-charge halve cirkel‟, waarbij het contact
tussen een aanvallende speler die in de lucht is (airborne) en
een verdedigende speler binnen het „no-charge halve cirkel‟
gebied, zal het contact niet als een aanvallende fout worden
beoordeeld, tenzij de aanvallende speler illegaal gebruik maakt
van zijn handen, armen, benen of lichaam, indien de
aanvallende speler controle heeft over de bal als hij in de lucht is
(airborne) en een doelpoging of pass onderneemt en de
verdedigende speler heeft beide voeten binnen het „no-charge
halve cirkel‟ gebied.

Art. 33.10 No-charge semi-circle areas
The no-charge semi-circle areas are drawn on the playing
court for the purpose of designating a specific area for the
interpretation of charge/block situations under the basket.
On any penetration play situation into the no-charge semicircle area a contact caused by an airborne offensive player
with a defensive player inside the no-charge semi-circle shall
not be called as an offensive foul, unless the offensive player
is illegally using his hands, arms, legs or body, when the
offensive player is in control of the ball whilst airborne, and he
attempts a shot or passes off, and the defensive player has
both feet inside the no-charge semi-circle area.

Voor een betere weergave van de eerste vier wijzigingen, zie
s.v.p. ook Diagram 1.

For a clearer visualization of the first four changes above,
please refer to the Diagram 1.

Voor de originele publicatie zie ook: http://www.fiba.com/pages/eng/fc/news/lateNews/p/newsid/24352/arti.html

