Zmiany w Oficjalnych Przepisach Gry w Koszykówkę 2014
Obowiązują od 1 października 2015 roku

* Tekst wyróżniony na żółto – nowe zapisy
** Tekst czerwony, przekreślony – tekst usunięty

2.4

Linie
Wszystkie linie mają być w białym lub innym kontrastującym kolorze, mieć pięć (5) centymetrów
szerokości i być wyraźnie widoczne.

2.4.3

Linie rzutów wolnych, obszary ograniczone i miejsca wzdłuż obszarów ograniczonych
Linie rzutów wolnych są wyznaczone równolegle do każdej linii końcowej. Ich dalsza krawędź jest
oddalona od wewnętrznej krawędzi linii końcowej o pięć metrów i osiemdziesiąt centymetrów (5,80m),
a długość wynosi trzy metry i sześćdziesiąt centymetrów (3,60m). Środek linii rzutów wolnych znajduje
się na wyimaginowanej linii łączącej środkowe punkty obu linii końcowych.
Obszary ograniczone stanowią prostokątne części boiska, wyznaczone na podłodze liniami
końcowymi, przedłużonymi liniami rzutów wolnych oraz liniami zaczynającymi się na liniach
końcowych, z zewnętrznymi krawędziami w odległości dwóch metrów i czterdziestu pięciu
centymetrów (2,45m) od punktów środkowych linii końcowych, i kończącymi się na zewnętrznych
krawędziach przedłużeń linii rzutów wolnych. Linie te, wyłączając linie końcowe, są częścią obszarów
ograniczonych. Wnętrza obszarów ograniczonych muszą być pomalowane w jednakowym kolorze.
Miejsca wzdłuż obszarów ograniczonych, przeznaczone dla zawodników podczas wykonywania
rzutów wolnych, są wyznaczone tak, jak pokazuje rysunek 2.

2.4.5

Strefy ławek drużyn
Strefy ławek drużyn są wyznaczone dwiema (2) liniami na zewnątrz boiska do gry tak, jak pokazuje
rysunek 1.
W strefie ławki drużyny musi znajdować się szesnaście (16) siedzeń dla personelu ławki drużyny, w
skład którego wchodzą: trener, asystent trenera, zmiennicy, zawodnicy wykluczeni i osoby
towarzyszące. Wszystkie inne osoby powinny znajdować się co najmniej dwa (2) metry za ławką
drużyny.

4.2

Przepis

4.2.1

Każda drużyna składa się z:

Nie więcej niż dwunastu (12) uprawnionych do gry członków drużyny, łącznie z kapitanem.

Trenera i – jeśli drużyna sobie życzy – asystenta trenera.
 Maksymalnie siedmiu (7) osób towarzyszących, które mogą siedzieć na ławce drużyny, pełniących
określone funkcje w drużynie, np. kierownik, lekarz, fizjoterapeuta, statystyk, tłumacz itp.
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