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  مقدمة المترجم
  

الطيبـين األطهـار وأصـحابه  وآلـه محمـد سـيدنا علـى والـسالم والـصالة العـالمين رب هللا الحمـد
-2013الرسـمية للكـرة الطـائرة ترجمـة القواعـد  إنهـاء اهللا بحمـد تـم فقـد وبعـد، ،األخيـارالمنتجبـين 

قمـت بمقارنـة ومراجعـة  إذ ،هو األول من نوعه على الصعيد المحلي والعربـي واإلقليمـيم، 2016
النسختين القديمة والحديثة الصادرتين باللغة االنكليزية من االتحاد الـدولي للكـرة الطـائرة، والتعـرف 

 تنــسيق وطباعــة هــذه إجــراءالتعــديالت الحاصــلة بالقواعــد الرســمية للكــرة الطــائرة، فــضال عــن  علــى
 الــــصادر باللغـــــة 2016-2013يتطــــابق الــــى حــــد كبيــــر مــــع النــــسخة الجديــــدة القواعــــد بــــشكل 

 فهمــا أكثــر الخاصــة بهــذا الكتــاب لتكــون واألشــكال، فــضال عــن ترجمــة وتنــسيق الــصور االنكليزيــة
 وكـــل المهتمـــين األعـــزاء هـــذه المـــادة بـــين يـــدي طلبتنـــا أضـــعللقـــارئ العربـــي، وحاولـــت جهـــدي ان 

 ان التطـور ال يقتـصر إذوالعاملين بحقل لعبة الكرة الطائرة لمواكبـة التطـور الحاصـل بهـذه اللعبـة، 
 المـــستوى المعلومـــاتي والمعرفـــي بالقواعـــد أيـــضاعلـــى النـــواحي البدنيـــة والفنيـــة لالعبـــين بـــل يـــشمل 

 حول اللعبة يةالضرور  بالغة لرفد الالعبين بكل المعلوماتأهميةالرسمية للكرة الطائرة لما لها من 
 أمــام قــدر يكــون  ســوفلعبــة فانــه مــتمكن مــن القــانون الخــاص باليكــون فالالعــب عنــدما ينهــاوقوان

القــرارات الــصائبة لتلــك   فــي مواقــف اللعــب المختلفــة ومــن ثــم اتخــاذيحكــافي مــن التــصرف الــصح
  .المواقف

يعتبر هذا الجهد المتواضع هو جهد شخصي وال ادعي فيه الكمال فهذا ضرب من المحـال، لـذا 
 بموافـاتي بمـا يرتأونـه األعزاءلبتنا  ان يتكرم علي كل من له شان بلعبة الكرة الطائرة وطأملفكلي 

 . التصويبأومناسبا للتعديل 

سأل اهللا التوفيق والسداد دائمـا لخدمـة الرياضـة والرياضـيين فـي وطننـا العربـي الكبيـر، ومـن اهللا أ
  .التوفيق

  عدي جاسب حسن. د                                                                 
                                               عضو األكاديمية الرياضية العراقية              

  2013/مارس/آذار
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ضة تلعب بين فريقين على ملعب مقسم بواسطة الكرة الطائرة هي ريا
ـــاك صـــيغ مختلفـــة متاحـــة لظـــروف معينـــة بغـــرض تقـــديم  شـــبكة، وهن

  .تعددية اللعبة لكل فرد

 علـى إسـقاطهاالهدف من اللعبة هو إرسال الكرة فوق الشبكة بغرض 
ملعب المنـافس ومنـع نفـس المحاولـة بواسـطة المنـافس، للفريـق ثـالث 

  ).إلضافة الى لمسة الصدبا(ضربات لإلعادة الكرة 

توضـــع الكـــرة فـــي اللعـــب باإلرســـال، تـــضرب بواســـطة المرســـل فـــوق 
الـــشبكة إلـــى المنـــافس، يـــستمر التـــداول حتـــى يـــتم إســـقاط الكـــرة علـــى 

أو يفــــشل الفريــــق فــــي إعادتهــــا بــــصورة " ًخارجــــا"الملعــــب أو تــــذهب 
  .صحيحة

ابع نظــام تتــ(فــي الكــرة الطــائرة، الفريــق الفــائز بالتــداول يــسجل نقطــة 
عنـــدما يفـــوز الفريـــق المـــستقبل بالتـــداول، فإنـــه يكـــسب نقطـــة ) النقطـــة

ًوالحـــــق فـــــي اإلرســـــال، ويـــــدور العبـــــوه مركـــــزا واحـــــدا باتجـــــاه عقـــــرب  ً
  .الساعة
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  القسم األول
  

 فلسفة القواعد والتحكيم
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   المقدمة
  

، فهــي ســريعة مــن أنجــح وأكثــر األلعــاب التنافــسية شــعبية وترويحيــة فــي العــالمتعتبــر الكــرة الطــائرة 
مثيرة وممارستها سريعة االنفعال، ومع ذلك، تشمل الكرة الطـائرة عـدة عناصـر حاسـمة ومتالحقـة و

  .وتفاعالتها المتكاملة تجعلها فريدة بين ألعاب التداول
  

  

  ا6رسال    التمرير الطائر    الدوران

          

  قوة القفز        ريعة ا:نفعالحركة س

          

  الھجوم  لعبة جماعية    مCعب منفصلة  الدفاع

  
فــي الــسنوات األخيــرة قــام االتحــاد الــدولي للكــرة الطــائرة بجهــود عظيمــة فــي تــشكيل اللعبــة لتناســب 

 حكـــام، العبـــين، مـــدربين، يـــستهدف هـــذا الـــنص شـــعبية واســـعة للكـــرة الطـــائرة،. الجمهـــور الحـــديث
  :علقين لألسباب التاليةمتفرجين أو م

 أفـضل خطـطستطيع المدربون ابتكار تـشكيالت ووي فهم القواعد التي تسمح بلعب أفضل، - 
 .للفريق، بما يسمح لالعبين إظهار مهاراتهم الكاملة

 .فهم العالقة بين القواعد التي تسمح للرسميين التخاذ قرارات أفضل - 

كرياضــة تنافــسية قبــل معرفــة النوعيــات الرئيــسية تركــز هــذه المقدمــة فــي البدايــة علــى الكــرة الطــائرة 
  .المطلوبة للتحكيم الناجح

  
   الكرة الطائرة كرياضة تنافسية

  

القواعــد اإلبــداع الفنــي، وتولــد المنافــسة مــصادر قــوة كامنــة، فهــي تظهــر أفــضل القــدرات، الــروح، و
رة تـــسمح لجميـــع لـــذلك فـــإن الكـــرة الطـــائ اســـتثناءات قليلـــة، وع النوعيـــات مـــتــنظم الـــسماح لكـــل هـــذه

  ).للدفاع أو اإلرسال(في المنطقة الخلفية للملعب و) في الهجوم(ًلالعبين العمل معا عند الشبكة ا
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ائرة قــد حافظـت علــى عناصـر مميــزة رك ذلــك، ألن الكـرة الطـدمـازال وليـام مورجــان مبتكـر اللعبــة يـ
  .الكرة والمضرب/ الشبكةتشارك في ذلك األلعاب التي تستخدم فيهاوأساسية معينة عبر السنين، و

 .اإلرسال - 

 ).التحرك لإلرسال(ن الدورا - 

 .الهجوم - 

 .الدفاع - 

حيـث إن  ، التـي يكـون للـشبكة دور كبيـر فيهـاعلى كل حال، فالكرة الطائرة فريدة من بين األلعـاب
ًالكــرة تكــون فــي الطيــران دائمــا وذلــك بالــسماح لكــل فريــق بقــدر مــن التمريــر الــداخلي قبــل وجــوب 

  . إلى الفريق المنافسإرسال الكرة

قد أدى إلى نقل اللعبة إلى األمام من حيـث زيـادة مـدة " ليبرو"إن إيجاد العب الدفاع المتخصص 
التــداول ومراحــل اللعــب، وكــذلك فــإن التعــديالت التــي طــرأت علــى قاعــدة اإلرســال قــد غيــرت عمــل 

  .اإلرسال من مجرد وسيلة لوضع الكرة في اللعب إلى سالح هجومي

ترتيب الدوران قد سمحت بدوران جميـع الالعبـين، والقواعـد التـي تخـص مراكـز الالعبـين، فكرة ان 
  .تطوير في الخطط الهجوميةجب إعطاء الفرق المرونة إليجاد وهنا، ي

 والقـوة، وكـذلك هـذا اإلطـار خططيةيستخدم المنافسون إطار هذا العمل في زيادة القدرات الفنية وال
بــذلك تكــون لعبــة الكــرة الطــائرة المــشاهدين، وتعبيــر إلثــارة الجمهــور ويعطـي الالعبــين الحريــة فــي ال

  .باستمرار في حالة تحسن وتطور
  

   دور الحكم في هذا اإلطار
  

  :يكمن أساس الحكم الجيد في مفهوم العدالة والثبات

 .ًأن يكون عادال مع جميع المشاركين - 

 .أن ينظر إليه كحكم عادل من الجمهور - 
  

الثقة، ويجب أن تتم الثقة بالحكم لكي يسمح لالعبـين االسـتمتاع واإلبـداع هذا يتطلب إلى عنصر 
  :في اللعب

 .ًأن يكون صائبا في حكمه - 

 .ًأن يكون ملما بأسباب توثيق القواعد - 
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ًأن يكون منظما كفئا -  ً. 

 .السماح بجريان المنافسة وتوجيهها إلى النهاية - 

 .و مجازاة غير المؤدب أالمخطئًلن يكون مربيا، وأن يستخدم القواعد لمعاقبة  - 

 ٕأن يشجع اللعبة، وذلك بالسماح لعناصر الجمهور بالتشجيع واظهـار الالعبـين أفـضل مـا - 
 .لديهم لترفيه الجمهور

  

ًأخيـــرا، يمكننـــا القـــول بـــأن الحكـــم الجيـــد يـــستخدم القواعـــد لجعـــل المـــسابقة مليئـــة بـــالخبرات لجميـــع 
  .المعنيين

 الحالية توحي إلى تطوير لعبة عظيمة، مع الوضع في بناء على ما سبق، فإن النظر إلى القواعد
  .االعتبار أن الفقرات السابقة نفس األهمية لك ضمن موقعك في إطار الرياضة

  
  

  ًكن متصال 

  الكرةواصــــــل طيران 
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  القسم الثاني
  

  الجزء األول
  

 اللعبة
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  الفصل ا=ول
  التجھيزات وا�دوات

  أنظر القواعد      
    منطقة اللعب  .1

للع@@ب أرض الملع@@ب والمنطق@@ة الح@@رة، ويج@@ب أن تك@@ون تت@@ضمن منطق@@ة ا  
  .مستطيلة الشكل ومتماثلة

  ب1أ، ش1، ش1.1

      

  2ش  األبعاد  1.1

 أمت@@ار ومحاط@@ة x 9 مت@@ر 18أرض الملع@@ب عب@@ارة ع@@ن م@@ستطيل مقاس@@اته   
  . أمتار من جميع الجوانب3بمنطقة حرة N يقل عرضھا عن 

  

  
ق منطق@ة اللع@ب وخ@ال م@ن أي@ة المجال الحر للع@ب ھ@و المج@ال الموج@ود ف@و

 أمت@ار 7عوائق ويجب أن N يقل قياس المجال الحر للعب في اNرتف@اع ع@ن 
  .من سطح اللعب

  

  
 يجب أن : يقل لمسابقات ا:تحاد الدولي للكرة الطائرة، العالمية والرسمية

 أمتMMار مMMن 8 أمتMMار مMMن الخطMMوط الجانبيMMة و5قيMMاس المنطقMMة الحMMرة عMMن 
متMر 12.5  المجMال الحMر للعMب عMنأرتفMاعجب أن : يقMل خطوط النھاية وي

  . اللعبسطحمن 

  

      

     اللعبسطح  2.1

ً مستويا وأفقيا وموحدا، ويجب أن N ي@شكل أي خط@ر سطحيجب أن يكون ال  1.2.1 ً ً
  . الخشنة أو الزلقةسطحا=]صابة ال#عبين، ويمنع اللعب على 

  

، يMسمح فقMط العالميMة والرسMميةلمسابقات ا:تحاد الMدولي للكMرة الطMائرة،   
سMطح معتمMد مMواد الMصناعية، ويجMب أن يكMون أي سطح خشبي أو من الب

  .ًمسبقا من ا:تحاد الدولي للكرة الطائرة

  

  .سطح اللعب من لون فاتح في الم#عب المغطاةيجب أن يكون   2.2.1
  

اللMون ، يتطلMب لمسابقات ا:تحاد الدولي للكرة الطائرة، العالمية والرسمية  
ا�بMMيض للخطMMوط، وتتطلMMب ألMMوان أخMMرى مختلفMMة كMMل عMMن اUخMMر �رض 

  .الملعب والمنطقة الحرة

1.1 ،3.1  

 ل@@صرف المي@@اه المك@@شوفة مل@@م لك@@ل مت@@ر ف@@ي الم#ع@@ب 5ي@@سمح بمي@@ل ق@@دره   3.2.1
  .وتمنع خطوط الملعب المصنوعة من مواد صلبة

3.1  

     

  2ش  الخطوط على الملعب  3.1

يج@ب أن تك@ون بل@ون ف@اتح ال@ذي يختل@ف ع@ن س@م و5 بعرض جميع الخطوط  1.3.1
  .لون ا=رض وأية خطوط أخرى

2.2.1  

  يةخطوط الحدودال  2.3.1
  

يرس@م ك@ل م@ن خط@ي الجان@ب يحدد الملعب بخطين جانبين وخطين للنھاي@ة و  
  .والنھاية داخل أبعاد أرض اللعب

1.1  
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  خط المنتصف  3.3.1
  

  

 9x9لى ملعبين متساويين بقياس يقسم محور خط المنتصف أرض الملعب إ
ًأمت@@ار لك@@ل منھم@@ا، وعل@@ى ك@@ل ح@@ال، يعتب@@ر الع@@رض الكل@@ي للخ@@ط مخت@@صا 
للملعبين بالتساوي ويمتد ھذا الخط أسفل الشبكة من الخط الجانبي إلى الخ@ط 

  .الجانبي

  2ش

  خط الھجوم   4.3.1
  

ث@ة تتحدد المنطقة ا=مامية في كل ملع@ب بخ@ط الھج@وم ال@ذي ينتھ@ي ح@ده بث#  
  .أمتار خلف محور خط المنتصف

1.4.1 ،1.3.3  

  

، يمتMMد خMMط لمMMسابقات ا:تحMMاد الMMدولي للكMMرة الطMMائرة، العالميMMة والرسMMمية
الھجMMوم بخطMMوط متقطعMMة إضMMافية مMMن الخطMMوط الجانبيMMة، بخمMMسة خطMMوط 

سMم كMل عMن اUخMر  20سم، يرسم على بعMد5بعرضسم و 15قصيرة بطول
  .متر1.75 بطول إجمالي

خطMوط متقطعMة ممتMدة مMن خMط الھجMوم إلMى نھايMة ( "المMدربخط تقييد "
ُالملعب، مواز الخط الجانبي وعلى بعد ويتكون مMن خطMوط ) متر منه1.75 ٍ

سم من بعضھا لبيان حدود منطقة عمل  20ُسم وترسم على بعد 15قصيرة
  .المدرب

  2ش

      

  2ب، ش1ش  المساحات والمناطق  4.1

، 4.1.3.19  المنطقة ا=مامية  1.4.1
  2ه، ش3.2.3.23

  
تحدد المنطقة ا=مامية ف@ي ك@ل ملع@ب بواس@طة مح@ور خ@ط المنت@صف وخ@ط 

  .الھجوم والحافة الخلفية لخط الھجوم
3.3.1 ،4.3.1 ،

4.1.3.19 ،
  ه3.2.3.23

تعتب@@ر المنطق@@ة ا=مامي@@ة ممت@@دة إل@@ى م@@ا وراء الخط@@وط الجانبي@@ة حت@@ى نھاي@@ة   
  .المنطقة الحرة

1.1 ،2.3.1  

  رسال منطقة ا]  2.4.1
  

  . أمتار خلف خط النھاية9 تكون منطقة ا]رسال بعرض   
  

  
س@@م و يرس@@مان عل@@ى  15ًتح@@دد جانبي@@ا بخط@@ين ق@@صيرين ط@@ول ك@@ل منھم@@ا

س@@م خل@@ف خ@@ط النھاي@@ة كامت@@داد للخط@@ين الج@@انبيين، وك@@ل الخط@@ين 20بع@@د
  .القصيرين من ضمن عرض منطقة ا]رسال

  ب1، ش12، 2.3.1

  .ق إلى نھاية المنطقة الحرةتمتد منطقة ا]رسال في العم  
  

  منطقة التبديل  3.4.1
  

، 1.6.15، 4.3.1  .تحدد منطقة التبديل بامتداد خطي الھجوم حتى طاولة المسجل  
  ب1ش

  منطقة تغيير ال#عب الحر   4.4.1
  

تكون منطقة تغيير ال#عب الح@ر كج@زء م@ن المنطق@ة الح@رة م@ن جھ@ة مقع@د   
  .م حتى خط النھايةالفريق، ومحددة بامتداد خط الھجو

  ب1، ش7.2.3.19
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  منطقة ا]حماء  5.4.1
  

  
، تكون مMساحة لمسابقات ا:تحاد الدولي للكرة الطائرة، العالمية والرسمية

ً أمتMMار تقريبMMا وتكMMون علMMى كCMM الMMركنين مMMن مخطMMط 3x3منMMاطق ا6حمMMاء 
  .الملعب بجانب المقاعد خارج المنطقة الحرة

أ، 1، ش5.2.24
  ب1ش

  ة الجزاءمنطق  6.4.1
  

  
 متر ومجھ@زة بكرس@يين ومكانھ@ا داخ@ل 1x1الحجم التقريبي لمنطقة الجزاء 

منطقة المراقبة خارج امتداد كل خط نھاية، ويجوز تحدي@دھما بواس@طة خ@ط 
  .سم5أحمر بعرض

أ، 1، ش1.2.3.21
  ب1ش

      

    درجة الحرارة  5.1

 درجة 50( درجات مئوية 10يجب أN يقل الحد ا=دنى لدرجة الحرارة عن   
  ).فھرنھيت

  

  
، يجMMب أن : لمMسابقات ا:تحMاد الMدولي للكMMرة الطMائرة، العالميMة والرسMمية

و: ) درجة فھرنھيMت 77 ( درجة مئوية 25يزيد أعلى درجة للحرارة عن 
  ).درجة فھرنھيت 61 (درجة مئوية  16يقل ا�دنى عن

  

      

    اإلضاءة  6.1

  
ك@رة الط@ائرة والرس@مية، يج@ب أن تك@ون للمسابقات العالمية ل#تحاد الدولي ل

ل@وكس، تق@اس عل@ى  1500 إل@ى 1000ا]ضاءة على منطق@ة اللع@ب م@ا ب@ين 
  .ارتفاع متر واحد فوق سطح منطقة اللعب

1  

      

  3ش  الشبكة والقوائم  .2

      

    ارتفاع الشبكة  1.2

      

اع ًتوض@ع ال@شبكة عمودي@ا ف@وق خ@ط المنت@صف، وتك@ون حافتھ@ا العلي@ا بارتف@  1.1.2
  . متر للسيدات2.24  متر للرجال و 2.43

3.3.1  

 أرتف@اعب، ويج@ب أن يك@ون يقاس ارتف@اع ال@شبكة م@ن منت@صف أرض الملع@  2.1.2
بال@ضبط نف@سه ويج@ب أن N يزي@د اNرتف@اع ) فوق الخطين الجانبيين(الشبكة 

  .سم 2القانوني عن

1.1 ،2.3.1 ،
1.1.2  

      

    التركيب  2.2

  
 50 إلى 25مع (أمتار  10 إلى9.5احد و طولھا يكون عرض الشبكة متر و

، م@صنوعة بعي@ون مربع@ة س@وداء ) سم من كل جانب من ا=شرطة الجانبي@ة
  .سم 10بقياس

  3ش
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س@@م م@@صنوع م@@ن قطعت@@ين  7يوج@@د ش@@ريط أفق@@ي عن@@د حافتھ@@ا العلي@@ا بع@@رض
مطويتين من القم@اش القن@ب ا=ب@يض مخ@اط بط@ول ال@شبكة بالكام@ل، ويوج@د 

تي ال@@شريط ثق@@ب يم@@ر م@@ن خ#ل@@ه حب@@ل لتثبي@@ت ال@@شريط عن@@د ك@@ل م@@ن نھ@@اي
  .بالقائمتين للمحافظة على شد حافتھا العليا

  

يوجد سلك مرن داخل الشريط لتثبيت الشبكة بالقائمين والمحافظ@ة عل@ى ش@د   
  .حافتھا العليا

  

  
س@م م@شابه لل@شريط العل@وي،  5أسفل الشبكة يوجد ش@ريط أفق@ي آخ@ر بع@رض

ا الحب@ل لتثبي@ت ال@شبكة بالق@ائمين والمحافظ@ة عل@ى يمر من خ#له حبل، وھ@ذ
  ً.إبقاء الجزء السفلي مشدودا

  

      

    األشرطة الجانبية  3.2

ًيثبت شريطان باللون ا=بيض عموديا على الشبكة ويوض@عان مباش@رة ف@وق   
  .كل خط جانبي

  3، ش2.3.1

  .ًسم وبطول متر واحد، ويعتبران جزءا من الشبكة5إنھما بعرض   
  

      

    العصي الهوائية  4.2

مل@م  10مت@ر وبقط@ر1.80الع@صا الھوائي@ة عب@ارة ع@ن ق@ضيب م@رن طولھ@ا   
  .مصنوعة من ا=لياف الزجاجية أو أية مادة مماثلة

  

تثب@@ت الع@@صاتان الھوائيت@@ان عل@@ى الح@@د الخ@@ارجي لك@@ل م@@ن ش@@ريطي الجان@@ب   
  .وتوضعان على الجانبيين العكسيين للشبكة

  3، ش3.2

س@م ف@وق ال@شبكة ويق@سم إل@ى  80ل@وي م@ن ك@ل ع@صا وطول@هيمت@د الج@زء الع  
  .سم بلونين متباينين ويفضل ا=حمر وا=بيض10أجزاء بطول 

  

ًتعتبر العصاتان الھوائيتان جزءا من الشبكة وتحددان جانبيا مجال العبور   ، 3، ش1.1.10  .ً
  ب5أ، ش5ش

      

    القوائم  5.2

 - 0.50 افة تت@@@راوح م@@@ا ب@@@ينيوض@@@ع القائم@@@ان المثبت@@@ان لل@@@شبكة عل@@@ى م@@@س  1.5.2
 مت@ر، ويف@ضل أن 2.55 بارتف@اعمتر خارج الخطين الج@انبيين، وھم@ا 1.00

  .يكونا قابلين للتعديل

  3ش

، يوضMMMع لمMMMسابقات ا:تحMMMاد الMMMدولي للكMMMرة الطMMMائرة، العالميMMMة والرسMMMمية  
  .القائمان المثبتان للشبكة على بعد متر خارج الخطوط الجانبية

  

ان مستديرين وأملسين ويثبتان في ا=رض بدون أس#ك وتحظر يكون القائم  2.5.2
  .التجھيزات الخطرة أو المعرقلة

  

      

    األدوات اإلضافية  6.2
  .تحدد جميع ا=دوات ا]ضافية بواسطة لوائح اNتحاد الدولي للكرة الطائرة  
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    الكرات  .3

      

    المقاييس  1.3

م@رن أو جل@د ص@ناعي وب@داخلھا يجب أن تكون مستديرة م@صنوعة م@ن جل@د   
  .كيس ھوائي مصنوع من المطاط أو مادة مماثلة

  

ًيجب أن يكون لونھا فاتحا موحدا أو من تشكيلة من ا=لوان   ً.  
  

  
الك@@رات الم@@صنوعة م@@ن م@@ادة الجل@@د ال@@صناعي وذات ت@@شكيلة م@@ن ا=ل@@وان 

يس المستخدمة في المنافسات الدولية الرسمية، يج@ب أن تك@ون مطابق@ة لمق@اي
  .اNتحاد الدولي للكرة الطائرة

  

  . جرام280 - 260سم، وزنھا 67 – 65يكون محيط الكرة   
  

  
 – 4.26( 2س@@م/كيل@@و ج@@رام0.325 – 0.30 يك@@ون ض@@غط الھ@@واء ال@@داخلي

مليب@@@@ار أو ھكت@@@@و 318.82 – 294.3( )رط@@@@ل لك@@@@ل بوص@@@@ة مربع@@@@ة4.61
  ).باسكال

  

    توحيد الكرات  2.3

لم@ستخدمة ف@ي المب@اراة ب@نفس المق@اييس فيم@ا يجب أن تكون جمي@ع الك@رات ا  
  .إلخ.... يتعلق بالمحيط والوزن و الضغط والنوع واللون 

1.3  

  

 وكMMMذلك لمMMMسابقات ا:تحMMMاد الMMMدولي للكMMMرة الطMMMائرة، العالميMMMة والرسMMMمية
الوطنية أو بطو:ت الدوري، يجب أن يتم اللعب بكرات معتمدة من ا:تحMاد 

ذا تمMت الموافقMة مMن قبMل ا:تحMاد الMدولي للكMرة الدولي للكرة الطائرة، إ: إ
  .الطائرة

  

      

    نظام الثالث كرات  3.3

  
 ي@@تم اس@@تخدام لم@@سابقات اNتح@@اد ال@@دولي للك@@رة الط@@ائرة، العالمي@@ة والرس@@مية

ث#ث كرات، وفي ھذه الحالة، يقف ستة ملتقطي كرات، واحد عند كل ركن 
  .من المنطقة الحرة وواحد خلف كل حكم

  10ش
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  الفصل الثاني
  المشاركون

  أنظر القواعد  
    الفرق  .4
      

    تكوين الفريق  1.4

، 2.5، 1.1.1.4  : إلىبا]ضافة Nعب، 12في المباراة، يجوز أن يتكون الفريق من   1.1.4
3.5  

 . كحد أقصى 2مدرب واحد، مساعد مدرب عدد: الطاقم التدريبي -  

  .احدمعالج واحد، طبيب بشري و: الطاقم الطبي -
  

يجوز فقط للمدرج أسمائھم على استمارة التسجيل الدخول ع@ادة ال@ى منطق@ة   
  . المسابقة والمشاركة با]حماء الرسمي وفي المباراة/المراقبة

  

، يجMMب أن لمMMسابقات ا:تحMMاد الMMدولي للكMMرة الطMMائرة، العالميMMة والرسMMمية  
اد الMدولي ً مMسبقا بواسMطة ا:تحMينيكون المعالج والطبيMب البMشري معتمMد

  .للكرة الطائرة

  

ًيكون أحد ال#عبين ما عدا ال#عب الحر، رئيسا للفريق الذي يجب أن ي@شار   2.1.4
  .إليه في إستمارة التسجيل

1.5 ،3.1.19  

يحق فقط ل#عبين الم@سجلين ف@ي إس@تمارة الت@سجيل ب@دخول الملع@ب واللع@ب   3.1.4
ع@د توقي@ع الم@درب ورئ@يس N يمكن تغيير ال#عبين الم@سجلين ب .في المباراة

قائم@@@ة الفري@@@ق عل@@@ى اس@@@تمارة الت@@@سجيل (الفري@@@ق عل@@@ى إس@@@تمارة الت@@@سجيل
  .)اNلكترونية

1 ،1.1.4 ،1.1.5 ،
2.2.5  

      

    مكان الفريق  2.4

يجب أن يجلس ال#عبون غير المشاركين في اللعب، إم@ا عل@ى مقع@د الفري@ق   1.2.4
ل@@س الم@@درب وأع@@ضاء أو التواج@@د ف@@ي منطق@@ة ا]حم@@اء الخاص@@ة بھ@@م، ويج

  ً.الفريق ا�خرين على المقعد، ولكن يمكنھم مغادرته مؤقتا

5.4.1 ،3.2.5 ،
3.3.7  

  ب1أ، ش1ش  .يكون موقع مقاعد الفريقين بجانب طاولة المسجل خارج المنطقة الحرة  

يسمح فقط =عضاء الفري@ق الجل@وس عل@ى المقع@د أثن@اء المب@اراة والم@شاركة   2.2.4
  .الرسمي في فترة ا]حماء

1.1.4 ،2.7  

يحق ل#عبين غير الم@شاركين ف@ي اللع@ب ا]حم@اء ب@دون ك@رات عل@ى النح@و   3.2.4
  :التالي

  

، 1.8، 5.4.1  . في مناطق ا]حماء:أثناء اللعب  1.3.2.4
  ب1أ، ش1ش

 ف@@ي المنطق@@ة الح@@رة :أثن@@اء ا=وق@@ات الم@@ستقطعة وا=وق@@ات الم@@ستقطعة الفني@@ة  2.3.2.4
  .خلف ملعبھم

3.3.1 ،4.15  
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 يح@@ق ل#عب@@ين ا]حم@@اء ب@@الكرات ف@@ي المنطق@@ة الح@@رة: أثن@@اء فت@@رات الراح@@ة  4.2.4
  .الخاصة بھم

4.2.4  

      

    األدوات  3.4

وح@@@ذاء ) متماثل@@@ة(تتك@@@ون أدوات ال#ع@@@ب م@@@ن فانيل@@@ة وش@@@ورت وج@@@وارب   
  .رياضي

  

ًال@@@شورتات والج@@@وارب موح@@@دا ت@@@صميم الف@@@اني#ت ويج@@@ب أن يك@@@ون ل@@@ون و  1.3.4
  .ويجب أن تكون الم#بس نظيفة)  عدا ال#عب الحرما(للفريق 

1.4 ،2.19  

يج@ب أن تك@ون ا=حذي@ة خفيف@ة ومرن@ة وذات نع@ل مط@اطي أو مرك@ب ب@دون   2.3.4
  .كعوب

  

  2.3.3.4  .20 إلى 1يجب أن ترقم فاني#ت ال#عبين من   3.3.4

ف، م@ن الخل@الفانيل@ة ف@ي المنت@صف م@ن ا=م@ام ويجب أن يوضع ال@رقم عل@ى   1.3.3.4
  .ًويجب أن يكون لون ووضوح ا=رقام متباينا من لون ووضوح الفاني#ت

  

 ا=رتف@اعيق@ل  س@م عل@ى ال@صدر وأن 15N الرقم ع@ن أرتفاعيجب أن N يقل   2.3.3.4
 س@م كح@د 2سم على الظھر، ويكون عرض الشريط المكون ل�رق@ام  20عن

  .أدنى

  

سم يوضع تحت 8x2 بقياس يجب أن يكون على فانيلة رئيس الفريق شريط   4.3.4
  .الرقم على الصدر

1.5  

م@ا ع@دا ال#عب@ان (يمنع ارتداء م#بس بلون مختلف ع@ن ال#عب@ين ا�خ@رين   5.3.4
  .أو بدون أرقام رسمية) الحران

2.19  

  
  

  

    األدواتتغيير   4.4

  23  :يحق للحكم ا=ول السماح ل#عب أو أكثر  

    .باللعب حافي القدمين  1.4.4

ير الم#بس المبتلة أو التالفة بين ا=شواط أو بعد التبديل ب@شرط أن تك@ون تغي  2.4.4
  .الم#بس الجديدة بنفس اللون والتصميم والرقم

3.4 ،5.15  

اللع@@ب بب@@@دNت الت@@@دريب ف@@ي الج@@@و الب@@@ارد، ب@@شرط أن تك@@@ون ب@@@نفس الل@@@ون   3.4.4
ًا ًومرقم@@ا طبق@@) م@@ا ع@@دا ال#عب@@ان الح@@ران(والت@@صميم لجمي@@ع أف@@راد الفري@@ق 

  .3.3.4ة للقاعد

1.1.4 ،2.19  

      

    األشياء الممنوعة  5.4

يمنع ارتداء ا=شياء التي يمكن أن تسبب ا]صابة أو تعطي ميزة إصطناعية   1.5.4
  .ل#عب

  

    .يحق ل#عبين لبس النظارات أو عدسات على مسؤليتھم الخاصة  2.5.4
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    قادة الفرق  .5

لين ع@@ن س@@لوك و ان@@ضباط ئولم@@درب ك#ھم@@ا م@@سيك@@ون رئ@@يس الفري@@ق وا  
  .أعضاء فريقھما

20  

    .N يستطيع ال#عبان الحران أن يكونا رئيسين للفريق أو للشوط  
  

    

    رئيس الفريق  1.5

قب@@ل المب@@اراة يوق@@ع رئ@@يس الفري@@ق عل@@ى اس@@تمارة الت@@سجيل ويمث@@ل فريق@@ه ف@@ي   1.1.5
  .القرعة

1.7 ،1.1.2.25  

ًوتواج@@ده ف@@ي الملع@@ب،  يك@@ون رئ@@يس الفري@@ق رئي@@سا لل@@شوط، أثن@@اء المب@@اراة   2.1.5
وعندما N يتواجد رئيس الفريق ف@ي الملع@ب، يج@ب عل@ى الم@درب أو رئ@يس 
ًالفريق تعيين Nعبا آخر ف@ي الملع@ب بخ@#ف ال#ع@ب الح@ر، ليواص@ل القي@ام 

لياته لحين استبداله أو ئوبدور رئيس الشوط، ويستمر رئيس الشوط ھذا بمس
  .س الفريق إلى اللعب أو بانتھاء الشوطعودة رئي

1.2.15  

عندما تكون الك@رة خ@ارج اللع@ب، يك@ون رئ@يس ال@شوط ھ@و الوحي@د المخ@ول   
  .بالتحدث مع الحكام

2.8  

ًيطلب إيضاحا حول تطبيق أو تفسير القواعد، ويق@دم أي@ضا ط  1.2.1.5 لب@ات أو أس@ئلة ً
ول، يح@ق ل@ه أن يق@رر  رئيس الشوط بإيضاح الحكم ا=قتنعزم#ئه، وإذا لم ي

ًاNحتج@@اج ض@@د مث@@ل ھ@@ذا الق@@رار، وي@@شير للحك@@م ا=ول ف@@ورا احتفاظ@@ه بح@@ق 
  .تسجيل احتجاج رسمي على استمارة التسجيل عند نھاية المباراة

4.2.23  

    :يطلب السماح بـــ   2.2.1.5

  2.4.4، 3.4 .تغيير كل أو جزء من ا=دوات -أ  

  6.7، 4.7 .التحقق من مراكز الفريقين -ب  

  3، 2، 2.1 .إلخ.... فحص ا=رضية والشبكة والكرة  -ج  

  .يطلب ا=وقات المستقطعة والتبدي#ت في حالة غياب المدرب  3.2.1.5
1.3.15 ،1.4.15 ،

2.5.15  

  3.6  :يقوم رئيس الفريق عند نھاية المباراة  3.1.5

  3.3.2.25  .النتيجةيشكر الحكام ويوقع على استمارة التسجيل ]قرار   1.3.1.5

عند ا]شعار في الوقت المح@دد للحك@م ا=ول، يج@وز التأكي@د والت@سجيل عل@ى   2.3.1.5
ًاس@@تمارة الت@@سجيل اعتراض@@ا رس@@ميا بخ@@صوص تطبي@@ق الحك@@م أو تف@@سيره  ً

  .للقواعد

1.2.1.5 ،
2.3.2.25  

      

    المدرب  2.5

رج على مدى فت@رة المب@اراة، يق@وم الم@درب بتوجي@ه تحرك@ات فريق@ه م@ن خ@ا  1.2.5
الملع@@@ب، ويخت@@@ار ترتي@@@ب ال@@@دوران ا=ساس@@@ي والب@@@دNء ويأخ@@@ذ ا=وق@@@ات 

  .المستقطعة، في ھذه المھمات يكون ارتباطه مع الرسميين ھو الحكم الثاني

1.1 ،2.3.7 ،
1.4.15 ،2.5.15  

يسجل المدرب أو يتأكد من أسماء وأرقام Nعبيه على استمارة قبل المباراة،   2.2.5
1.4 ،3.1.19 ،

1.1.2.25  
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  .يھاالتسجيل ثم التوقيع عل

    :أثناء المباراة، يقوم المدرب  3.2.5

يعطي قبل كل شوط الحكم الثاني أو المسجل ورقة ترتيب الدوران م@ستوفاة   1.3.2.5
  .وموقعة

2.3.7 ،4.7 ،6.7  

  2.4  .يجلس على مقعد الفريق ا=قرب إلى المسجل، ولكن يحق له مغادرته  2.3.2.5

  5.15، 4.15  .ات المستقطعة والتبدي#تيطلب ا=وق  3.3.2.5

 أع@@ضاء الفري@@ق ا�خ@@رين إعط@@اء تعليم@@ات ل#عب@@ين ف@@ي ل@@ه وك@@ذلكيح@@ق   4.3.2.5
ًالملعب، ويحق للمدرب إعطاء ھذه التعليم@ات إم@ا واقف@ا أو ماش@يا ف@ي ح@دود  ً
المنطق@@ة الح@@رة أم@@ام مقع@@د فريق@@ه م@@ن امت@@داد منطق@@ة الھج@@وم حت@@ى منطق@@ة 

  . تأخير للمباراةا]حماء دون إزعاج أو

4.3.1 ،5.4.1 ،
  2ش

، يتقيد المMدرب لمسابقات ا:تحاد الدولي للكرة الطائرة، العالمية والرسمية  
  .�داء وظيفته خلف خط تقييد المدرب

  2ب، ش1أ، ش1ش

      

    مساعد المدرب  3.5

يجل@@س م@@ساعد الم@@درب عل@@ى مقع@@د الفري@@ق و لك@@ن N يح@@ق ل@@ه الت@@دخل ف@@ي   1.3.5
  .المباراة

  

 ولك@ن باس@تثناء ،ةالعقوب@ بما في ذلكإذا لزم ترك المدرب لفريقه =ي سبب   2.3.5
 يج@وز لم@ساعد الم@درب القي@ام بمھ@ام الم@درب لفت@رة ك#عب، دخوله الملعب

   .يؤكد ذلك للحكم من قبل رئيس الشوطو.غيابه

2.1.5 ،2.5  
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  لثالفصل الثا
  شكل اللعب

  أنظر القواعد    
    ، للفوز بالشوط والمباراةلتسجيل نقطة  .6
      

    لتسجيل نقطة  1.6
      

    النقطة   1.1.6

    :يسجل الفريق نقطة  

  1.1.10، 3.8  .ارتطام الكرة بنجاح على ملعب المنافس  1.1.1.6

  2.1.6  .عندما يرتكب الفريق المنافس خطأ  2.1.1.6

  1.3.21، 3.2.16 .عندما يجازي الفريق المنافس بإنذار  3.1.1.6

    الخطأ  2.1.6

أو بانتھاكھ@@ا بطري@@ة (ًيرتك@@ب الفري@@ق خط@@أ بجع@@ل اللع@@ب مخالف@@ا للقواع@@د   
  .ً، يقدر الحكام ا=خطاء ويحددوا النتائج طبقا للقواعد)أخرى

  

    .إذا ارتكب خطأ أو أكثر على التوالي، يحسب الخطأ ا=ول فقط  1.2.1.6

ق@ت واح@د، يح@سب خط@أ إذا ارتكب خطأ أو أكث@ر بواس@طة المتناف@سين ف@ي و  2.2.1.6
  .مزدوج ويعاد التداول

2.1.6 ،
  23،ي11ش

    التداول والتداول المكتمل   3.1.6

التداول عبارة عن تبعات حركات اللعب من لحظة ضربة ا]رسال بواسطة   
  .المرسل حتى تكون الكرة خارج اللعب

1.8 ،2.8 ،
1.2.2.12 ،
3.2.15 ،
3.1.11.15 ،
1.2.3.19 ،

9.2.3.19  

تداول المكتمل عبارة عن تعاقب حركات اللعب وتك@ون نتيجتھ@ا الح@صول ال  1.3.1.6
  .على نقطة

  

    .إذا فاز الفريق المرسل بالتداول، يحرز نقطة ويستمر با]رسال  2.3.1.6

  
إذا ف@@از الفري@@ق الم@@ستقبل بالت@@داول، يح@@رز نقط@@ة ويج@@ب أن يق@@وم با]رس@@ال 

  .التالي
  

  
    

  9، ي11ش  للفوز بالشوط  2.6

ً نقطة أوN وبتقدم نقطيت@ين عل@ى ا=ق@ل 25بالشوط الفريق الذي يسجل يفوز   
، ي@ستمر 24-24، وف@ي حال@ة التع@ادل )الخامس -ما عدا في الشوط الفاصل(

  .....).،25-27، 24-26(اللعب حتى يصل الفارق نقطتين 

2.3.6  
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  9، ي11ش  للفوز بالمباراة  3.6

  2.6  .ث#ث أشواطيفوز بالمباراة الفريق الذي يفوز ب  1.3.6

 نقطة وبتق@دم 15إلى ) الخامس( يلعب الشوط الفاصل 2-2في حالة التعادل   2.3.6
  .نقطتين كحد أدنى

1.7  

      

    التخلف والفريق غير المكتمل  4.6

) ًمتخلف@@ا(عن@@دما ي@@رفض الفري@@ق اللع@@ب بع@@د أن يطل@@ب من@@ه ذل@@ك، فإن@@ه يعل@@ن   1.4.6
  . لكل شوط25-وصفر للمباراة 3- بنتيجة صفرالمباراةويخسر 

2.6 ،3.6  

إذا ل@@م يتواج@@د الفري@@ق عل@@ى أرض الملع@@ب ف@@ي الوق@@ت المح@@دد دون مب@@رر   2.4.6
  .1.4.6ة القاعدفي ًمعقول، فإنه يعتبر متخلفا وبنفس النتيجة كما ھو 

  

 فإن@@ه يخ@@سر ال@@شوط أو المب@@اراة،إذا أعل@@ن الفري@@ق غي@@ر مكتم@@ل لل@@شوط أو   3.4.6
نافس النقاط أو النقاط وا=ش@واط المطلوب@ة للف@وز المباراة ويعطي الفريق الم

  .بالشوط أو المباراة ويحتفظ الفريق غير المكتمل بنقاطه وأشواطه

2.6 ،3.6 ،1.3.7  

      

    نظام اللعب  .7
      

    القرعة  1.7

يق@@وم الحك@@م ا=ول قب@@ل المب@@اراة ب@@إجراء القرع@@ة يتح@@دد بموجبھ@@ا ا]رس@@ال   
  . ا=ولا=ول وجانبي الملعب في الشوط

1.1.12  

  2.3.6  .إذا تقرر لعب الشوط الفاصل، فإنه يتم إجراء قرعة جديدة  

  1.5  .تجري القرعة في حضور رئيسي الفريقين  1.1.7

    : يختار الفائز بالقرعة  2.1.7

    أما  

  1.1.12  .ا]رسالالحق في ا]رسال أو استقبال   1.2.1.7

    أو   

    .جانب الملعب  2.2.1.7

    .ر اNختيار المتبقييأخذ الخاس  
      

     الرسميةفترة اإلحماء  2.7

ًقب@@ل المب@@اراة، إذا ك@@ان ل@@دى الف@@ريقين ملع@@ب آخ@@ر تح@@ت ت@@صرفھما م@@سبقا،   1.2.7
 10ً دقائق معا عند الشبكة، وإذا لم يكن فإنه يح@ق لھم@ا 6تعطى فترة إحماء 

  .دقائق

  

عن@@د ) واليعل@@ى الت@@(منف@@صل رس@@مي إذا طل@@ب أي رئ@@يس للفري@@ق إحم@@اء   2.2.7
  .فريقكل الشبكة، فيجوز للفريقين بذلك لث#ث دقائق أو خمس دقائق ل

1.2.7  

، يأخ@@ذ الفري@@ق ال@@ذي ل@@ه ا]رس@@ال  الرس@@ميف@@ي حال@@ة تعاق@@ب فت@@رات ا]حم@@اء  3.2.7
  .ًا=ول دوره أوN عند الشبكة

1.2.1.7 ،2.2.7  



 

  28																																																																																																																																																	א���د�����	א����
���	א���א����
www.iraqacad.org  

  

    ترتيب الدوران األساسي للفريق  3.7

  3.4.6  . ستة Nعبين لكل فريق في اللعبًيجب أن يتواجد دائما  1.3.7

الترتيب ا=ساسي للفريق ترتيب دوران ال#عبين في الملع@ب، ويج@ب شير ي  
  .المحافظة على ھذا الترتيب طوال الشوط

6.7  

قبل بداية كل شوط يقدم المدرب ترتيب الدوران ا=ساسي لفريقه على ورقة   2.3.7
اة وموقع@ة إل@ى الحك@م الث@اني أو ترتيب الدوران، وت@سلم ھ@ذه الورق@ة م@ستوف

  .المسجل

1.3.2.5 ،
1.3.24 ،
2.1.2.25  

ال#عبون غي@ر الم@سجلين ف@ي ترتي@ب ال@دوران ا=ساس@ي لل@شوط ھ@م الب@دNء   3.3.7
  ).ما عدا ال#عبان الحران(لذلك الشوط 

2.3.7 ،5.15  

بمج@@رد ت@@سليم ورق@@ة ترتي@@ب ال@@دوران للحك@@م الث@@اني أو الم@@سجل، N يج@@وز   4.3.7
  .سماح بأي تغيير بدون تبديل عاديال

2.2.15 ،5.15 ،
  5، ي11ش

التعارضات بين مراكز ال#عبين في الملعب وما في ورق@ة ترتي@ب ال@دوران   5.3.7
  :يراعى التالي

1.3.24  

عندما يكتشف مثل ھذا التعارض قب@ل بداي@ة ال@شوط، يج@ب ت@صحيح مراك@ز   1.5.3.7
 ال@@دوران، وN يك@@ون ھن@@اك ًال#عب@@ين طبق@@ا لم@@ا ھ@@و موج@@ود بورق@@ة ترتي@@ب

  .جزاء

2.3.7  

قبل بداية الشوط إذا وجد Nع@ب ف@ي الملع@ب غي@ر م@سجل ف@ي ورق@ة ترتي@ب   2.5.3.7
ًالدوران لذلك الشوط، يجب تبديل ھذا ال#عب طبقا لورقة ترتيب ال@دوران، 

  .وN يكون ھناك جزاء

2.3.7  

ل ھ@@@ذا ال#ع@@@ب وعل@@@ى أي ح@@@ال، إذا أراد الم@@@درب ف@@@ي ا]بق@@@اء عل@@@ى مث@@@  3.5.3.7
) تب@@دي#ت(غي@@ر الم@@سجل ف@@ي الملع@@ب، يج@@ب علي@@ه طل@@ب تب@@ديل ) ال#عب@@ين(

 وال@ذي سي@سجل بعدئ@ذ  ل@ذلكعني@ة الي@د المأش@ارة ع@ن طري@ق اس@تخدام عادي
  .على استمارة التسجيل

، 11، ش2.2.15
  5ي

 فيما بعد بين مراكز ال#عبين وورقة ترتيب ال@دوران، تعارضوإذا اكتشف   
وتبق@@ى نق@@اط  الع@@ودة إل@@ى المراك@@ز ال@@صحيحة، المخط@@ئق يج@@ب عل@@ى الفري@@

يج@ب و، ا]رس@ال الت@الي عل@ى نقط@ة وان@ه يح@صل با]ضافة ساريةالمنافس 
 لحظ@@@ةم@@@ن العن@@@د الخط@@@أ إلغ@@@اء جمي@@@ع النق@@@اط الم@@@سجلة بواس@@@طة الفري@@@ق 

  . للخطأ حتى اكتشاف الخطأةالصحيح

  

ل ض@من قائم@ة الفري@ق غي@ر م@سجولكن@ه  ف@ي الملع@ب عندما يتواجد ال#ع@ب  4.5.3.7
ان@@ه يك@@سب  با]ض@@افة س@@ارية،تبق@@ى نق@@اط المن@@افس اس@@تمارة الت@@سجيل، عل@@ى 

 -25 (ا=شواط أو/  والفريق المخطئ سيفقد جميع النقاط و،ا]رسالنقطة و
 المكتسبة من@ذ لحظ@ة دخ@ول ال#ع@ب الغي@ر م@سجل ال@ى )ا=مر لزم إذاصفر 

#ع@@@ب  الوإرس@@@الل@@@ة وس@@@يتعين تق@@@ديم ورق@@@ة ترتي@@@ب دوران معد الملع@@@ب،
  .مركز ال#عب الغير مسجلالمسجل الجديد الى الملعب ب

2.1.6 ،2.3.7  

  
    

  4ش  المراكز  4.7

في اللحظ@ة الت@ي ت@ضرب بھ@ا الك@رة بواس@طة المرس@ل، يج@ب أن يك@ون ك@ل   
  ).فيما عدا المرسل(ًفريق داخل ملعبه وفقا لترتيب الدوران 

1.6.7 ،1.8 ،
4.12  
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    :عبين كالتاليترقم مراكز ال#  1.4.7

ال#عب@ون الث#ث@ة عل@ى ط@@ول ال@شبكة ھ@م Nعب@@ون ال@صف ا=م@امي ي@@شغلون   1.1.4.7
  ).أمامي أيمن (2و ) أمامي أوسط (3، )أمامي أيسر (4المراكز 

  

  5أم@ا الث#ث@ة ا�خ@رون فھ@م Nعب@و ال@صف الخلف@ي ال@ذين ي@شغلون المراك@ز  2.1.4.7
  ).أيمنخلفي  (1و ) خلفي أوسط (6، )خلفي أيسر(

  

    :الصلة بين مراكز ال#عبين  2.4.7

يج@@ب عل@@ى ك@@ل Nع@@ب ص@@ف خلف@@ي أن يك@@ون ف@@ي مرك@@ز أبع@@د م@@ن خ@@ط   1.2.4.7
  .المنتصف من ال#عب المماثل له في الصف ا=مامي

  

يجب أن يكون Nعبو الصف ا=مامي وNعب@و ال@صف الخلف@ي عل@ى الت@والي   2.2.4.7
  .1.4.7ة  القاعدًفي وضع جانبي وفقا للترتيب الموضح في

  

ًتحدد مراكز ال#عبين وتتم مراقبتھا طبقا لمواقع أقدامھم الم#م@سة ل@�رض   3.4.7
  :كالتالي

  4ش

يج@@ب أن يك@@ون ج@@زء عل@@ى ا=ق@@ل م@@ن ق@@دم أي م@@ن Nعب@@ي ال@@صف ا=م@@امي   1.3.4.7
  .أقرب إلى خط المنتصف من قدمي Nعب الصف الخلفي المماثل له

3.3.1  

) ا=ي@@سر( ج@@زء عل@@ى ا=ق@@ل م@@ن ق@@دم Nع@@ب الجان@@ب ا=يم@@ن يج@@ب أن يك@@ون  2.3.4.7
من قدمي Nع@ب الوس@ط ف@ي ذل@ك ) ا=يسر(أقرب إلى الخط الجانبي ا=يمن  

  .الصف

2.3.1  

يح@@ق ل#عب@@ين بع@@د إرس@@ال الك@@رة التح@@رك وش@@غل أي مرك@@ز ف@@ي ملع@@بھم   4.4.7
  .والمنطقة الحرة

  

      

  13، ي11، ش4ش  خطأ المركز  5.7

Nع@ب ف@ي مرك@زه ال@صحيح ف@ي  أي لفريق خطأ المركز إذا لم يك@نيرتكب ا  1.5.7
يتواجد  عندما  ويشمل ھذا،اللحظة التي تضرب فيھا الكرة بواسطة المرسل

  .غير قانوني تبديل عن طريق Nعب في الملعب

3.7 ،4.7 ،9.15  

عن@@دما يرتك@@ب المرس@@ل خط@@أ إرس@@ال ف@@ي لحظ@@ة ض@@ربة ا]رس@@ال ف@@إن خط@@أ   2.5.7
  .ل خطأ المركزالمرسل يحسب قب

4.12 ،1.7.12  

ًعندما يصبح ا]رس@ال خاطئ@ا بع@د ض@ربة ا]رس@ال  ف@إن خط@أ المرك@ز ھ@و   3.5.7
  .الذي يحتسب

2.7.12  

    :يؤدي خطأ المركز إلى النتائج التالية   4.5.7

  3.1.6  .يجازي الفريق بنقطة وا]رسال للمنافس  1.4.5.7

  4.7، 3.7  .صحح مراكز ال#عبينت  2.4.5.7

      

    الدوران  6.7

ت@تم مراقبت@ه م@ن سطة الترتيب ا=ساس@ي للفري@ق، ويحدد ترتيب الدوران بوا  1.6.7
  .خ#ل ترتيب ا]رسال ومراكز ال#عبين طوال الشوط

1.3.7 ،1.4.7 ،
2.12  
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ًعن@@دما يك@@سب الفري@@ق الم@@ستقبل الح@@ق ف@@ي ا]رس@@ال، ي@@دور Nعب@@وه مرك@@زا   2.6.7
 1  إل@ى مرك@ز2 ال#ع@ب ف@ي مرك@ز ي@دور:ال@ساعةًواح@دا ف@ي اتج@اه عق@رب 

  الخ ..... 6 إلى مركز1ليرسل، ويدور ال#عب في مركز

2.2.2.12  

      

  13، ي11ش  خطأ الدوران  7.7

ًيرتكب خطأ الدوران عندما N يؤدى ا]رسال طبقا لترتيب الدوران ويؤدي   1.7.7
  :إلى النتائج التالية

1.6.7 ،12  

  3.1.6  .ل للمنافسيجازي الفريق بنقطة وا]رسا  1.1.7.7

  1.6.7  .يصحح ترتيب دوران ال#عبين  2.1.7.7

على ذلك، يتعين على المسجل أن يحدد بدقة اللحظ@ة الت@ي ارتك@ب با]ضافة   2.7.7
فيھا الخطأ، ويجب إلغاء جميع النقاط التالية لذلك والمسجلة بواسطة الفريق 

  .المخطئ، وتظل نقاط الفريق المنافس كما ھي

2.2.2.25  

والج@@زاء ) النق@@اط(ي@@تم إلغ@@اء النقط@@ة  ن@@دما يتع@@ذر تحدي@@د تل@@ك اللحظ@@ة، Nع  
  .الوحيد ھو نقطة وا]رسال للمنافس

3.1.6  
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  رابعالفصل ال
  حركات اللعب

  أنظر القواعد    
    حاالت اللعب  .8
      

    الكرة في اللعب  1.8

 تعتب@@ر الك@@رة ف@@ي اللع@@ب من@@ذ لحظ@@ة ض@@ربة ا]رس@@ال الم@@صرح بھ@@ا بواس@@طة  
  .الحكم ا=ول

12 ،3.12  

      

    الكرة خارج اللعب  2.8

تعتب@@ر الك@@رة خ@@ارج اللع@@ب عن@@د لحظ@@ة الخط@@أ ال@@ذي أطلق@@ت علي@@ه ال@@صافرة   
  .بواسطة أحد الحكمين، وفي حالة عدم وجود الخطأ عند لحظة الصافرة

  

      

، 14، ي11ش  "داخل"الكرة   3.8
  1، ي12ش

ملع@@ب بم@@ا ف@@ي ذل@@ك الخط@@وط عن@@دما تلم@@س أرض ال" داخ@@ل" تعتب@@ر الك@@رة   
  .الحدودية

1.1 ،2.3.1  

      

    "خارج"الكرة   4.8

    :عندما" خارج" تعتبر الكرة   

  .يكون جزء الكرة الذي يلمس ا=رض خارج الخطوط الحدودية بالكامل  1.4.8
، 11، ش2.3.1

  2، ي12، ش15ي

ًتلمس جسما خارج الملعب أو السقف أو شخصا خارج اللعب  2.4.8 ً.  
، 15، ي11ش

  4، ي12ش

تلم@@س الع@@صاتين الھ@@وائيتين أو الحب@@ال أو الق@@ائمتين أو ال@@شبكة نف@@سھا خ@@ارج   3.4.8
  .ا=شرطة الجانبية

أ، 5، ش3، ش3.2
، 15، ي11ش

  4، ي12ش

ًتعب@@ر الم@@ستوى العم@@ودي لل@@شبكة كلي@@ا أو حت@@ى جزئي@@ا خ@@ارج مج@@ال العب@@ور   4.4.8 ً
  .2.1.10دة باستثناء الحالة في القاع

ب، 5أ، ش5، ش3.2
، 15، ي11ش

  4، ي12ش

  .تعبر بالكامل المجال السفلي تحت الشبكة  5.4.8
أ، 5و، ش3.2.3.23
  22، ي11ش

      

    لعب الكرة  .9

، )2.1.10ة باستثناء القاع@د(يجب أن يلعب كل فريق في منطقة ومجال لعبه   
  .ويجوز على كل حال استعادة الكرة من خلف المنطقة الحرة

  

      

    ضربات الفريق  1.9

  1.4.14  .الضربة ھي أي ت#مس مع الكرة بواسطة Nعب في الملعب  

، ]ع@@ادة )با]ض@@افة إل@@ى ال@@صد(ي@@سمح للفري@@ق ب@@ث#ث ض@@ربات كح@@د أق@@صى   
  ".أربع ضربات"الكرة، وإذا استخدام أكثر من ذلك يرتكب الفريق خطأ 
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    اللمسات المتتالية  1.1.9

، 3.2.9د باستثناء القواع(يتين N يجوز ل#عب أن يضرب الكرة مرتين متتال  
  ).2.4.14 و 2.14

3.2.9 ،2.14 ،
2.4.14  

    اللمسات المتزامنة  2.1.9

    .يحق أن يلمس Nعبان أو ث#ثة الكرة في نفس اللحظة  

) ث#ث@ة(، يحت@سب ذل@ك ض@ربتين بالتزامنالكرة ) ث#ثة(ما يلمس زمي#ن عند  1.2.1.9
ول إلى الكرة ولكن يلمسھا أح@دھم، ، وعندما يحاولون الوص)باستثناء الصد(

  .تحتسب ضربة واحدة، وN يشكل اصطدام ال#عبين خطأ

  

 فوق ال@شبكة، وتظ@ل الك@رة ف@ي اللع@ب، بالتزامنعندما يلمس متنافسان الكرة   2.2.1.9
ما يك@@ون للفري@@ق الم@@ستقبل للك@@رة ا=حقي@@ة ف@@ي ث@@#ث ض@@ربات أخ@@رى، وعن@@د

  .أ الفريق الذي في الجھة العكسية، فإنه خطً"خارجا"تذھب مثل تلك الكرة 

  

إذا أدت اللمسات المتزامنة بواسطة متنافسين فوق ال@شبكة إل@ى إطال@ة اللم@سة   3.2.1.9
  .مع الكرة، فاللعب يستمر

2.2.1.9  

    الضربة المساعدة  3.1.9

/ N يسمح ل#عب داخل منطقة اللعب أن يأخذ مساعدة من زميل أو أي ع@ائق  
  .جسم بغرض ضرب الكرة

1  

على كل ح@ال يج@وز إيق@اف ال#ع@ب ال@ذي يك@ون عل@ى وش@ك ارتك@اب خط@أ و  
  .بواسطة زميله) لمس الشبكة أو عبور خط المنتصف(

3.3.1 ،4.4.11  

  
    

    خصائص الضربة  2.9

    .يمكن أن تلمس الكرة أي جزء من الجسم  1.2.9

  3.3.9  .أو ترمى الكرة، ويمكن أن ترتد في أي اتجاه/ يجب أن N تمسك  2.2.9

يمكن أن تلمس الك@رة أج@زاء مختلف@ة م@ن الج@سم، ب@شرط أن تح@دث اللم@سات   3.2.9
  .على التوالي

  

    استثناءات  

يج@@وز عن@@د ال@@صد بلم@@سات متتالي@@ة م@@ن Nع@@ب أو أكث@@ر، ب@@شرط أن تح@@دث   1.3.2.9
  .اللمسات أثناء حركة واحدة

1.1.14 ،2.14  

 أن تلم@س الك@رة أج@زاء )4.2.9 باس@تثناء(يجوز عند الضربة ا=ول@ى للفري@ق  2.3.2.9
مختلفة من الجسم على التوالي، ب@شرط أن تح@دث ھ@ذه اللم@سات أثن@اء حرك@ة 

  .واحدة

1.9 ،1.4.14  

إذا ت@@م اس@@تقبال ض@@ربة ا]رس@@ال م@@ن ا=عل@@ى با=ص@@ابع وك@@ان ھن@@اك لم@@سة   4.2.9
  .ھذا خطأ وN تعتبر كلمسة أولىر زدوجة أو مسك أو رمي الكرة فيعتبم

2.3.2.9  

      

    األخطاء في لعب الكرة  3.9

  18، ي11، ش1.9  .يضرب الفريق الكرة أربع مرات قبل إرجاعھا: ا=ربع لمسات  1.3.9
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جسم داخ@ل /  أو أي عائقهيأخذ ال#عب مساعدة من زميل: الضربة المساعدة  2.3.9
  .منطقة اللعب، بغرض ضرب الكرة

3.1.9  

  .ن الضربةتمسك أو ترمى الكرة، وN ترتد م: المسك  3.3.9
، 11، ش2.2.9

  16ي

ي@ضرب ال#ع@ب الك@رة م@رتين متت@اليتين، أو تلم@س الك@رة : مزدوجةالاللمسة   4.3.9
  .أجزاء مختلفة من جسمه على التوالي

، 11، ش3.2.9
  17ي

      

    الكرة عند الشبكة  .10
      

    عبور الكرة للشبكة  1.10

فوق الشبكة من خ#ل مجال يجب أن تعبر الكرة المرسلة إلى ملعب المنافس   1.1.10
العب@@ور، مج@@ال العب@@ور ھ@@و الج@@زء م@@ن الم@@ستوى العم@@ودي لل@@شبكة والمح@@دد 

  :كالتالي

  أ5، ش2.10، 4.2

  2.2  .من ا=سفل، بواسطة الحافة العليا للشبكة  1.1.1.10

  4.2  .ن وامتدادھما الوھميالھوائيتيمن الجانبين، بواسطة العصاتين   2.1.1.10

    .ى، بواسطة السقفمن ا=عل  3.1.1.10

يحق استعادة الكرة التي عبرت مستوى ال@شبكة إل@ى المنطق@ة الح@رة للمن@افس   2.1.10
ًكليا أو جزئيا من خ#ل المجال الخارجي ضمن ضربات الفريق بشرط ً:  

  ب5، ش1.9

  2.2.11  . ال#عب بواسطةعدم لمس ملعب المنافس  1.2.1.10

ًى الشبكة كليا أو جزئيا مرة أخرى من خ#ل تعبر الكرة عند استعادتھا مستو  2.2.1.10 ً
  .المجال الخارجي على نفس الجانب من الملعب

  ب5، ش4.4.11

    .ا=داءN يحق للفريق المنافس منع ھذا   

الكرة التي تتجه لملعب المن@افس م@ن خ@#ل المج@ال ال@سفلي تك@ون ف@ي اللع@ب   3.1.10
  .حتى لحظة عبورھا بالكامل المستوى العمودي للشبكة

أ، 5و، ش3.2.3.23
  22، ي11ش

      

    لمس الكرة للشبكة  2.10

  1.1.10  .يجوز أن تلمس الكرة الشبكة عند عبورھا  
      

    الكرة في الشبكة  3.10

يج@@وز اس@@تعادة الك@@رة الت@@ي ت@@صطدم بال@@شبكة ف@@ي ح@@دود ال@@ضربات ال@@ث#ث   1.3.10
  .للفريق

1.9  

    . يلغى التداول ويعاد،أسقطتھاإذا مزقت الكرة عيون الشبكة أو   2.3.10
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    الالعب عند الشبكة  .11
      

    الوصول خلف الشبكة  1.11

1.1.11   Nف@@ي عملي@@ة ال@@صد، يح@@ق للق@@ائم بال@@صد لم@@س الك@@رة خل@@ف ال@@شبكة ب@@شرط أ
  .يتداخل مع لعب المنافس قبل أو أثناء الضربة الھجومية ل�خير

1.14 ،3.14  

مري@@ر ي@@ده خل@@ف ال@@شبكة بع@@د ال@@ضربة الھجومي@@ة، ب@@شرط أن ي@@سمح ل#ع@@ب بت  2.1.11
  .تكون اللمسة قد تمت داخل مجال لعبه

  

      

    االجتياز أسفل الشبكة  2.11

يسمح باNجتياز إلى داخل مجال المنافس تحت الشبكة، بشرط أN يتدخل ذلك   1.2.11
  .مع لعب المنافس

  

  : المنتصفاNجتياز إلى داخل ملعب المنافس وراء خط  2.2.11
3.3.1 ،

، 11، ش1.2.2.11
  22ي

ب@شرط أن يبق@ى ج@زء م@ن الق@دم ) با=ق@دام(يسمح بلمس ملعب المنافس بالقدم   1.2.2.11
  .ًإما م#مسا أو مباشرة فوق خط المنتصف) ا=قدام(

، 11، ش3.3.1
  22ي

2.2.2.11   N يسمح بلمس ملعب المن@افس ب@أي ج@زء م@ن الج@سم ف@وق ا=ق@دام ب@شرط أن
  . ھذا مع لعب المنافسيتداخل

3.3.1 ،
، 11، ش1.2.2.11

  22ي

  2.8  .عد أن تكون الكرة خارج اللعببيحق ل#عب أن يدخل ملعب المنافس   3.2.11

 إل@@@ى داخ@@@ل المنطق@@@ة الح@@@رة للمن@@@افس ب@@@شرط أن N اNجتي@@@ازيح@@@ق ل#عب@@@ين   4.2.11
  .يتداخلوا مع لعب المنافس

  

      

    لمس الشبكة  3.11

  .ًلمس الشبكة بواسطة ال#عب خطأ، إN إذا كان متداخ# مع اللعبN يعتبر   1.3.11
4.4.11 ،
ج، 3.2.3.23

  3، ش3.2.3.24

يجوز ل#عبين لمس القائم، الحبال، أو أي جسم آخر خ@ارج الع@صي الھوائي@ة   2.3.11
  .فيه الشبكة نفسھا، بشرط أن ھذا N يتداخل مع اللعب بما

  3ش

 وين@تج ع@ن ذل@ك لم@سھا للمن@افس، N يوج@د خط@أ ق@د عندما تدفع الكرة ال@شبكة  3.3.11
  .ارتكب

  

      

    أخطاء الالعب عند الشبكة  4.11

يلم@@س ال#ع@@ب الك@@رة أو المن@@افس ف@@ي مج@@ال المن@@افس قب@@ل أو أثن@@اء ال@@ضربة   1.4.11
  .الھجومية للمنافس

، 11، ش1.1.11
  20ي

ن@@افس تح@@ت يت@@داخل ال#ع@@ب م@@ع لع@@ب المن@@افس بينم@@ا يجت@@از إل@@ى مج@@ال الم  2.4.11
  .الشبكة

1.2.11  

  .ال#عب بالكامل لملعب المنافس) أقدام(تجتاز قدم   3.4.11
، 11، ش2.2.2.11

  22ي
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    ):فيما بين(يتداخل ال#عب مع لعب المنافس بواسطة   4.4.11

س@@@م للج@@@زء العل@@@وي م@@@ن الع@@@صا 80 أوم#م@@@سة ال@@@شريط العل@@@وي لل@@@شبكة  -  
  أو حركته للعب الكرة، أثناءالھوائية 

  

  1.3.11 أو،  مع لعب الكرةبالتزامن الشبكة اخذ مساعدة من -  

  19، ي11ش أو ،  عن طريق لمس الشبكةإيجاد ميزة مخادعة ضد المنافس -  

   .عمل حركات تعيق المحاولة الصحيحة للمنافس للعب الكرة -  
      

    اإلرسال  .12

ا=يم@ن  الخلف@ي با]رسال ھو حركة وض@ع الك@رة ف@ي اللع@ب بواس@طة ال#ع@  
  .المتواجد في منطقة ا]رسال

2.4.1 ،1.8 ،

1.4.12  
      

    اإلرسال األول في الشوط  1.12

ي@@ؤدي ا]رس@@ال ا=ول ف@@ي ال@@شوط ا=ول وك@@ذلك ال@@ذي ف@@ي ال@@شوط الفاص@@ل   1.1.12
  .، بواسطة الفريق المحدد بواسطة القرعة)الخامس(

2.3.6 ،1.7  

ًلذي ل@م يق@م با]رس@ال أوN ف@ي ال@شوط تبدأ ا=شواط ا=خرى بإرسال الفريق ا  2.1.12
  .السابق

  

      

    ترتيب اإلرسال  2.12

  2.3.7، 1.3.7  .يجب أن يتبع ال#عبون ترتيب ا]رسال المسجل في ورقة ترتيب الدوران  1.2.12

  1.12  :بعد ا]رسال ا=ول في الشوط، يحدد ال#عب الذي يقوم با]رسال كالتالي  2.2.12

أو ( الفريق المرسل بالتداول، يؤدي ال#عب الذي أرسل م@ن قب@ل عندما يفوز  1.2.2.12
  .ا]رسال مرة أخرى) بديله

3.1.6 ،5.15  

عندما يفوز الفريق المستقبل بالتداول، فإنه يكسب الحق في ا]رسال، ويدور   2.2.2.12
قب@@ل تأدي@@ة ا]رس@@ال، ويق@@وم با]رس@@ال ال#ع@@ب ال@@ذي يتح@@رك م@@ن المرك@@ز 

  .المركز الخلفي ا=يمنا=مامي ا=يمن إلى 

3.1.6 ،2.6.7  

      

    السماح باإلرسال  3.12

يسمح الحكم ا=ول با]رسال بعد التأكد من أن الف@ريقين م@ستعدين للع@ب وأن   
  .المرسل مستحوذ على الكرة

  1، ي11، ش12

      

  10، ي11ش  تنفيذ اإلرسال  4.12

راع بعد قذفھا أو تركھا يجب أن تضرب الكرة بيد واحدة أو بأي جزء من الذ  1.4.12
  ).اليدين(من اليد 

  

يسمح بقذفة أو ترك واح@د للك@رة فق@ط، ويك@ون ارت@داد الك@رة أو تحركھ@ا ب@ين   2.4.12
  ً.اليدين مسموحا

  

 ل�رس@ال ب@القفز، اNرتق@اءيجب على المرسل عند لحظة ض@ربة ا]رس@ال أو   3.4.12
ارج منطق@@ة أو ا=رض خ@@) بم@@ا ف@@ي ذل@@ك خ@@ط النھاي@@ة(ع@@دم لم@@س الملع@@ب 

  .ا]رسال

2.4.1 ،
، 11، ش4.1.2.27

  4، ي12، ش22ي
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خ@@ارج منطق@@ة ا]رس@@ال أو داخ@@ل  يخط@@و أويح@@ق ل@@ه بع@@د ال@@ضربة أن ين@@زل   
  .الملعب

  

 ث@@وان بع@@د ص@@افرة الحك@@م ا=ول 8يج@@ب أن ي@@ضرب المرس@@ل الك@@رة خ@@#ل   4.4.12
  .ل�رسال

، 11، ش3.12
  11ي

  3.12  .يلغى ا]رسال الذي ينفذ قبل صافرة الحكم ويعاد  5.4.12

      

  12، ي11، ش6ش  إخفاء اإلرسال  5.12

يج@ب عل@ى Nعب@@ي الفري@ق المرس@@ل أN يمنع@وا مناف@سھم خ@@#ل إخف@اء إرس@@ال   1.5.12
  .فردي أو جماعي من رؤية المرسل ومسار الكرة

2.5.12  

ي@ق المرس@ل بإخف@اء ا]رس@ال يقوم Nعب أو مجموع@ة م@ن ال#عب@ين م@ن الفر  2.5.12
يذ ا]رسال أو بتحريك ا=ذرع أو القفز أو التحرك من جانب Nخر، خ#ل تنف

  .بالوقوف الجماعي لحجب المرسل ومسار طيران الكرة

  6، ش4.12

      

    أخطاء تحدث أثناء اإلرسال  6.12

    :أخطاء ا]رسال  1.6.12

ل@و ك@ان المن@افس ف@ي غي@ر تؤدي ا=خطاء التالي@ة إل@ى تغيي@ر ا]رس@ال حت@ى و  
  : المرسل.مركزه

2.2.2.12 ،
1.7.12  

  2.12  .يخل بترتيب ا]رسال  1.1.6.12

  4.12  لم ينفذ ا]رسال بصورة صحيحة  2.1.6.12

     ضرب ا]رسالدأخطاء بع  2.6.12

 يك@@ن م@@ا ل@@م(ي@@صبح ا]رس@@ال خط@@أ بع@@د أن ت@@ضرب الك@@رة ب@@صورة ص@@حيحة   
  :حيث أن الكرة) ال#عب خارج مركزه

4.12 ،2.7.12  

ًتلمس Nعبا من الفريق المرسل أو تفشل في عبور المستوى العمودي للشبكة   1.2.6.12
  :ًكليا من خ#ل مجال العبور

4.4.8 ،5.4.8 ،
، 11، ش1.1.10

  19ي

  15، ي11، ش4.8  .ً"خارجا"تذھب   2.2.6.12

  .تعبر فوق إخفاء ا]رسال  3.2.6.12
، 11، ش5.12

  12ي

  
    

    رسال وأخطاء المركزأخطاء اإل  7.12

تنفي@@ذ غي@@ر ص@@حيح، (إذا ارتك@@ب المرس@@ل خط@@أ عن@@د لحظ@@ة ض@@ربة ا]رس@@ال   1.7.12
يكون المنافس  ف@ي غي@ر مرك@زه، فإن@ه يك@ون و) إلخ. ..ترتيب دوران خاطئ 

  .الذي يجازي وھخطأ ا]رسال 

1.5.7 ،2.5.7 ،
1.6.12  

ًوب@دN م@@ن ذل@ك، إذا ك@@ان تنفي@@ذ ا]رس@ال ص@@حيحا وفي  2.7.12 م@@ا بع@د أص@@بح ا]رس@@ال ً
ًخاطئا، تذھب خارجا، تذھب فوق إخفاء ا]رس@ال  ف@إن خط@أ المرك@ز ) إل@خ . ً

  .ًھو الذي حدث أوN ويجازى

3.5.7 ،2.6.12  
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    الضربة الهجومية  .13
      

  1.1.14، 12  الضربة الهجوميةخصائص   1.13

ا ا]رس@@ال أو تعتب@@ر ك@@ل الحرك@@ات الت@@ي توج@@ه الك@@رة نح@@و المن@@افس فيم@@ا ع@@د  1.1.13
  .الصد ضربات ھجومية

  

يسمح با]سقاط أثناء الضربة الھجومي@ة فق@ط إذا كان@ت ال@ضربة واض@حة، ل@م   2.1.13
  .تمسك أو ترمى

2.2.9  

ًتعتبر الضربة الھجومية قد اكتمل@ت ف@ي اللحظ@ة الت@ي تعب@ر فيھ@ا الك@رة تمام@ا   3.1.13
  .المنافسالمستوى العمودي للشبكة أو تلمس بواسطة 

  

      

    قيود الضربة الهجومية  2.13

يجوز ل#عب الصف ا=م@امي أن يكم@ل ال@ضربة الھجومي@ة عن@د أي ارتف@اع،   1.2.13
 4.2.13ة باستثناء القاعد(بشرط أن يكون لمس الكرة قد تم داخل مجال لعبه 

  ).6.3.13و 

1.1.4.7  

م@ن ف الخلفي أن يكمل ال@ضربة الھجومي@ة عن@د أي ارتف@اع صيحق ل#عب ال  2.2.13
  :خلف المنطقة ا=مامية

1.4.1 ،2.1.4.7 ،
  8، ش2.1.3.19

  4.3.1  .ه خط الھجوم أو تتعداهقائعند ارت) هقدما(يجب أن N تلمس قدم ال#عب   1.2.2.13

  1.4.1  .ربته أن ينزل داخل المنطقة ا=ماميةضيحق ل#عب بعد   2.2.2.13

لھجومي@ة م@ن المنطق@ة ًيحق ل#عب ال@صف الخلف@ي أي@ضا أن يكم@ل ال@ضربة ا  3.2.13
  .ا=مامية إذا كان جزء من الكرة أسفل من قمة الشبكة عند لحظة اللمسة

1.4.1 ،2.1.4.7 ،
  8ش

#ع@@ب أن يكم@@ل ال@@ضربة الھجومي@@ة عل@@ى إرس@@ال المن@@افس عن@@دما N ي@@سمح ل  4.2.13
  .تكون الكرة في المنطقة ا=مامية وأعلى كلية من الحافة العليا للشبكة

1.4.1  

      

    أخطاء الضربة الهجومية  3.13

  .يضرب ال#عب الكرة داخل مجال لعب الفريق المنافس  1.3.13
، 11، ش1.2.13

  20ي

  15، ي11، ش4.8  ".ًخارجا"يضرب ال#عب الكرة   2.3.13

يكمل Nعب ال@صف الخلف@ي ال@ضربة الھجومي@ة م@ن المنطق@ة ا=مامي@ة عن@دما   3.3.13
  .لحافة العليا للشبكةتكون الكرة عند لحظة الضربة كلية فوق ا

1.4.1 ،2.1.4.7 ،
، 11، ش3.2.13

  21ي

على إرسال المنافس، عندما تكون الكرة في يكمل ال#عب الضربة الھجومية   4.3.13
  .المنطقة ا=مامية كلية فوق الحافة العليا للشبكة

1.4.1 ،4.2.13 ،
  21، ي11ش

ة عن@د لحظ@ة ال@ضربة  كان@ت الك@رإذايكمل ال#عب الحر ال@ضربة الھجومي@ة،   5.3.13
  .كاملة فوق الحافة العليا للشبكة

2.1.3.19 ،
د، 3.2.3.23

  21، ي11ش

 قم@ة ال@شبكة، عن@دما تك@ون الك@رة أعل@ىيكمل ال#عب الضربة الھجومي@ة م@ن   6.3.13
 بواس@طة ال#ع@ب الح@ر ف@ي المنطق@ة با=ص@ابع ا=عل@ىقادمة من تمريرة من 

  .ا=مامية

1.4.1 ،
4.1.3.19 ،

ه، 3.2.3.23
  21، ي11ش
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    الصد  .14
      

    أداء الصد  1.14

 الك@رة القادم@ة م@ن Nعت@راضالصد ھو حركة ال#عبين القريبين من الشبكة،   1.1.14
الحافة العليا لل@شبكة ب@صرف النظ@ر ع@ن من المنافس، وذلك بالوصول أعلى 

ارتفاع الكرة الملموسة، ويسمح فقط ل#عب@ي ال@صف ا=م@امي بتكمل@ة ال@صد، 
عند لحظة اللمسة مع الكرة، يجب أن يكون جزء من الج@سم أعل@ى م@ن ولكن 

  .قمة الشبكة

1.1.4.7  

    محاولة الصد   2.1.14

    .محاولة الصد ھي حركة الصد بدون لمس الكرة  

    الصد المكتمل  3.1.14

  7ش  .يكتمل الصد عندما تلمس الكرة بواسطة القائم بالصد  

    الصد الجماعي  4.1.14

لجم@@اعي بواس@@طة Nعب@@ين أو ث#ث@@ة ق@@ريبين م@@ن بع@@ضھم ال@@بعض ينف@@ذ ال@@صد ا  
  .ويكتمل عندما يلمس أحدھم الكرة

  

      

    لمسة الصد  2.14

ب@الكرة م@ن Nع@ب ص@د أو ) سريعة ومتصلة(يجوز أن تحدث لمسات متتالية   
  .أكثر، بشرط أن تؤدى اللمسات  أثناء حركة واحدة

1.1.9 ،3.2.9  

      

    منافسالصد داخل مجال ال  3.14

يحق ل#عب الصد وضع يديه وذراعيه خلف الشبكة، بشرط أN تت@داخل ھ@ذه   
الحركة مع لعب المنافس، وھكذا N يسمح بالمس الكرة خل@ف ال@شبكة إN بع@د 

  .تنفيذ المنافس الضربة الھجومية

1.1.13  

      

    الصد وضربات الفريق  4.14

لى ذلك يحق للفريق بعد لمسة N تحتسب لمسة الصد كضربة للفريق وبناء ع  1.4.14
  .الصد ث#ث ضربات ]عادة الكرة

1.9 ،2.4.14  

يجوز أن ت@ؤدى ال@ضربة ا=ول@ى بع@د ال@صد بواس@طة أي Nع@ب بم@ا ف@ي ذل@ك   2.4.14
  .ال#عب الذي لمس الكرة أثناء الصد

1.4.14  

      

  12، ي11، ش12  صد اإلرسال  5.14

    .يمنع صد إرسال المنافس  
      

  20، ي11ش  أداء الصدأخطاء   6.14

يلمس القائم بالصد الك@رة ف@ي مج@ال المن@افس إم@ا قب@ل أو ف@ي وق@ت واح@د م@ع   1.6.14
  .الضربة الھجومية للمنافس

3.14  
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يكم@@ل Nع@@ب ال@@صف الخلف@@ي أو ال#ع@@ب الح@@ر ال@@صد أو ي@@شترك ف@@ي ص@@د   2.6.14
  .مكتمل

1.14 ،5.14 ،
3.1.3.19  

  .صد إرسال المنافس  3.6.14
، 11، ش5.14

  12ي

  4.8  .من الصد" ًخارجا"ترسل الكرة   4.6.14

    .صد الكرة في مجال المنافس من خارج العصا الھوائية  5.6.14

  .يكمل أو يحاول ال#عب الحر بصد فردي أو جماعي  6.6.14
1.1.14 ،
3.1.3.19  
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  خامسالفصل ال
  التوقفات والتأخيرات وفترات الراحة

  أنظر القواعد    
      

    التوقفات  .15

التوق@@ف ھ@@و الوق@@ت ب@@ين ت@@داول مكتم@@ل واح@@د وص@@افرة الحك@@م ا=ول ل�رس@@ال   
  .التالي

3.1.6 ،1.8 ،2.8 ،
4.15 ،5.15 ،

6.2.24  

    .ھي ا=وقات المستقطعة وتبدي#ت ال#عبينالوحيدة توقفات اللعب العادية   
      

    العاديةاللعب توقفات عدد   1.15

  5.15، 4.15، 2.6  .تبدي#ت كحد أقصى لكل شوط لكل فريق طلب وقتين مستقطعين وستة حقي  
      

   اللعب العاديةتوقفات تعاقب   2.15

 فري@ق يأبواس@طة يجوز طلب وقت أو وقتين مستقطعين وطلب واحد للتب@ديل   1.2.15
  .وضمن نفس التوقفوعلى التوالي 

4.15 ،5.15  

نف@س التوق@ف،  خ@#للتب@ديل لعلى كل ح@ال، N ي@سمح للفري@ق بطلب@ات متتالي@ة   2.2.15
  .طلب نفس الفي نفس الوقت ضمنويجوز تبديل Nعبين أو أكثر 

5.15 ،1.6.15  

 نف@س  بواس@طةتب@ديلمنف@صلين لليجب ان يكون ھناك تداول مكتمل بين طلبين   3.2.15
  .الفريق

3.1.6 ،5.15  

      

   طلب توقفات اللعب العادية  3.15

لمدرب أو رئيس الشوط في غياب يجوز طلب توقفات اللعب العادية بواسطة ا  1.3.15
  .المدرب وبواسطتھما فقط

2.1.5 ،2.5 ،
2.3.5 ،15  

يسمح بطلب التبديل قب@ل بداي@ة ال@شوط ويج@ب ت@سجيله كتب@ديل ع@ادي ف@ي ذل@ك   2.3.15
  .الشوط

4.3.7  

      

    األوقات المستقطعة واألوقات المستقطعة الفنية  4.15

ما إظھ@@ار إش@@ارة الي@@د المعني@@ة، عن@@دب الم@@ستقطع وق@@تال طلب@@ات تك@@ونج@@ب ان ي  1.4.15
جميعھا ا=وقات المستقطعة . بل الصافرة ل�رسالتكون الكرة خارج اللعب وق

  . ثانية 30تستغرق

3.1.6 ،2.8 ،
  4، ي11، ش3.12

، يكMون اسMتخدام لمسابقات ا:تحاد الدولي للكرة الطائرة، العالمية والرسMمية  
  . المستقطعًالبوق إجباريا ثم إشارة اليد لطلب الوقت

  4، ي11ش

فMي ًآليMا يطبMق ، لمسابقات ا:تحاد الدولي للكرة الطMائرة، العالميMة والرسMمية  2.4.15
دما يMMصل ً ثانيMMة إضMMافيا عن60MM" وقتMMان مMMستقطعان فنيMMان"  1-4ا�شMMواط 

  .16  و  8طةالفريق المتقدم إلى النق

3.2.2.26  

حيMث يحMق  ،"تقطعة فنيةأوقات مس": توجد ) الخامس(في الشوط الفاصل   3.4.15
  . ثانية بواسطة كل فريق 30فقط طلب وقتين مستقطعين

1.15  
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يجب على الCعبين في اللعMب أن يMذھبوا إلMى المنطقMة الحMرة قMرب مقاعMدھم   4.4.15
  .أثناء جميع ا�وقات المستقطعة

  أ1ش

      

    تبديل الالعبين  5.15

عب غير ال#عب الح@ر أو ال#ع@ب التبديل ھو ا]جراء الذي بموجبه يدخل ال#  1.5.15
المتغير معه في اللع@ب بع@د أن يك@ون الم@سجل ق@د ق@ام بت@سجيله، لي@شغل مرك@ز 

  .Nعب آخر الذي يجب عليه مغادرة الملعب عن تلك اللحظة

، 11، ش1.2.3.19
  5ي

يتب@ع ھ@ذا  ان ج@ب Nع@ب ف@ي الملع@ب، يإص@ابةعندما ي@تم تب@ديل ق@سري ب@سبب   2.5.15
  .) رئيس الشوطأو(لمدرب بواسطة المعنية  اليد اإشارة إظھار

3.2.1.5 ،
3.3.2.5 ،2.8 ،

  5، ي11، ش3.12
      

    حدود التبديالت  6.15

يح@@ق ل#ع@@ب الترتي@@ب ا=ساس@@ي لل@@دوران مغ@@ادرة اللع@@ب والع@@ودة ولك@@ن لم@@رة   1.6.15
  .واحدة فقط في الشوط ولمركزه السابق فقط في ترتيب الدوران

1.3.7  

 الترتي@ب ا=ساس@ي لل@دوران بب@ديل أن ي@دخل اللع@ب مك@ان Nع@يحق ل#ع@ب ال  2.6.15
  .لمرة واحدة في الشوط، ويمكن أن يستبدل فقط مع نفس ال#عب ا=ساسي

1.3.7  

      

    التبديل االستثنائي  7.15

ال@ذي N ي@ستطيع مواص@لة اللع@ب ) م@ا ع@دا ال#ع@ب الح@ر(يجب تبديل ال#عب   
ًني@@ا، وإذا ل@@م يك@@ن ذل@@ك ممكن@@ا، يح@@ق ًب@@سبب ا]ص@@ابة أو الم@@رض، تب@@دي# قانو ً

  .6.15دة للفريق إجراء تبديل استثنائي خارج حدود القاع

6.15 ،3.4.19  

التب@@@ديل اNس@@@تثنائي يعن@@@ي أن أي Nع@@@ب غي@@@ر متواج@@@د ف@@@ي الملع@@@ب وق@@@ت   
الم@ريض، م@ا ع@دا /ًالمرض يمكن استبداله بدN من ال#ع@ب الم@صاب/ا]صابة

N ي@@سمح ، وام@@ أو ال#ع@@ب المتغي@@ر معھني، ال#ع@@ب الح@@ر الث@@اال#ع@@ب الح@@ر
  .المريض المستبدل بالعودة ثانية إلى المباراة/ل#عب المصاب

  

، ولكن يج@ب ان N يمكن أن يحتسب التبديل اNستثنائي بأي حال كتبديل عادي  
  .تسجل في استمارة التسجيل كجزء من مجموع التبدي#ت في الشوط والمباراة

  

      

    ب الطرد أو االستبعادالتبديل بسب  8.15

ًيجب أن يستبدل ال#عب المطرود أو المستبعد فورا م@ن خ@#ل تب@ديل ق@انوني،   
  . غير مكتملًو إذا لم يكن ھذا ممكنا، يعلن الفريق 

  

3.4.6 ،1.3.7 ،
6.15 ،2.3.21 ،

، 11، ش3.3.21
  5ي

      

    التبديل غير القانوني  9.15

 6.15ة  يتجاوز الحدود المشار إليھا في القاعديكون التبديل غير قانوني عندما  1.9.15
  . يشارك Nعب غير مسجلأو، )7.15ة باستثناء الحالة في القاعد(

  

ًعندما يجري الفريق تبدي# غير قانونيا واستؤنف اللعب يجب تطبيق ا]ج@راء   2.9.15 ً
  :ا=تي وعلى التسلسل :التالي

1.8 ،6.15  
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  3.1.6  . للمنافسال وا]رسيجازى الفريق بنقطة  1.2.9.15

    . التبديليجب تصحيح  2.2.9.15

تلغ@@ى النق@@اط الت@@ي س@@جلھا الفري@@ق المخط@@ئ من@@ذ ارتك@@اب الخط@@أ، وتظ@@ل نق@@اط   3.2.9.15
  .المنافس سارية

  

      

     التبديلاتإجراء  10.15

  ب1، ش3.4.1  . التبديل من داخل منطقة التبديلاءيجب أجر  1.10.15

الوق@@ت ال@@#زم لت@@سجيل التب@@ديل ف@@ي اس@@تمارة الت@@سجيل، ي@@ستغرق التب@@ديل فق@@ط   2.10.15
  .والسماح بدخول وخروج ال#عبين

10.15 ،6.2.24 ،
3.2.2.25  

الب@@ديل منطق@@ة التب@@ديل ) ال#عب@@ين( الطل@@ب الفعل@@ي للتب@@ديل ب@@دخول ال#ع@@ب ب@@دأي  أ3.10.15
 إN الي@د إش@ارة، عملية التبديل N تحتاج من المدرب ًمستعدا للعب أثناء التوقف

  . قبل بداية الشوطأو ل�صابة كان التبديل إذا

  

  9، شN ،.  2.16 يمنح التبديل ويجازى الفريق بالتأخيرال#عب جاھزإذا لم يكن   ب3.10.15

ًيكون طلب التبديل مقبوN ويعل@ن بواس@طة الم@سجل أو الحك@م الث@اني باس@تخدام   جـ3.10.15
  .الذي يجيز التبديل الحكم الثاني ھو .الصافرة بالتعاقب/جھاز البوق

6.2.24  

، تستخدم لوحMات لمسابقات ا:تحاد الدولي للكرة الطائرة، العالمية والرسمية  
  .مرقمة لتسھيل التبديل

  

، يج@@ب عل@@ى جمي@@ع وبوق@@ت واح@@دإذا أراد الفري@@ق التب@@ديل =كث@@ر م@@ن واح@@د   4.10.15
ع@@ين ب@@دNء التوج@@ه إل@@ى منطق@@ة التب@@ديل ف@@ي نف@@س الوق@@ت ليؤخ@@ذ ب#عب@@ين الال

اNعتبار في نفس الطلب، وفي ھذه الحالة يجب إجراء التبدي#ت على التوالي، 
 ك@@@ان اح@@@د م@@@نھم غي@@@ر ق@@@انوني، يم@@@نح وإذا .زوج م@@@ن ال#عب@@@ين بع@@@د ا�خ@@@ر

  .التأخيرًالقانونية ويرفض غير القانوني ويكون سببا لجزاء ) ي#تدالتب(التبديل

3.4.1 ،2.2.15  

      

    الطلبات الخاطئة  11.15

  15  . العادييكون من الخطأ طلب أي توقف للعب  1.11.15

  3.12  .أثناء التداول أو عند لحظة الصافرة ل�رسال أو بعدھا  1.1.11.15

، 3.2.1.5  .بواسطة عضو في الفريق غير مصرح له بذلك  2.1.11.15
3.3.2.5  

ل@@ة لتب@@ديل ث@@اني م@@ن قب@@ل نف@@س الفري@@ق خ@@#ل نف@@س التوق@@ف، باس@@تثناء ف@@ي حا  3.1.11.15
  .مرض Nعب في اللعب/إصابة

2.2.15 ،
3.2.15 ،1.16 ،

6.2.2.25  

  1.15  .تبدي#تالبعد استئناف العدد المسموح به ل�وقات المستقطعة و  4.1.11.15

 وال@ذي N ي@ؤثر  بواسطة الفريقيجب رفض الطلب الخاطئ ا=ول في المباراة  2.11.15
  .نتائج أخرى  دونسجيل على استمارة الته يجب تسجيل، ولكنأو يؤخر اللعب

1.16 ،
6.2.2.25  

  4.1.16  ً.اراة من نفس الفريق يشكل تأخيراأي طلب خاطئ آخر في المب  3.11.15
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    تأخيرات اللعب  .16
      

    أنواع التأخيرات  1.16

فيم@ا ً الخاطئ للفريق الذي يؤجل استئناف اللعب تأخيرا ويت@ضمن ا=داءيعتبر   
  :بين

  

  2.10.15  .ات اللعب العاديةتوقفتأخير   1.1.16

  15  .ستئناف اللعبصدرت تعليمات Nن توقفات بعد أالإطالة   2.1.16

  9.15  .طلب تبديل غير قانوني  3.1.16

  3.11.15  .تكرار الطلب الخاطئ  4.3.16

    .تأخير اللعب بواسطة عضو الفريق  5.3.16

      

  9ش  جزاءات التأخير  2.16

    .لفريقجزاءات ل" إنذار للتأخير" و "لفت نظر للتأخير"يكون   1.2.16

  3.6  .تظل جزاءات التأخير سارية المفعول طوال المباراة  1.1.2.16

  6.2.2.25  .على استمارة التسجيل يسجل جميع جزاءات التأخير  2.1.2.16

  ".لفت نظر تأخير"في المباراة بواسطة عضو الفريق يجازى التأخير ا=ول   2.2.16
، 11، ش1.1.4

  25ي

 من أي نوع بواس@طة أي ع@ضو ل@نفس خير الثاني والتأخيرات التاليةيشكل التأ  3.2.16
نقط@@ة وا]رس@@ال ": إن@@ذار ت@@أخير"الفري@@ق وف@@ي نف@@س المب@@اراة خط@@أ ويج@@ازى 

  .للمنافس

، 11، ش3.1.6
  25ي

  1.18  .تطبق جزاءات التأخير الموقعة قبل أو بين ا=شواط في الشوط التالي  4.2.16

      

    اللعب االستثنائيةتوقفات   .17
      

  1.8  المرض/اإلصابة  1.17

إذا وقع حادث خطي@ر بينم@ا الك@رة ف@ي اللع@ب، يج@ب عل@ى الحك@م إيق@اف اللع@ب   1.1.17
  .ًفورا ويسمح للمساعدة الطبية بدخول الملعب

  

  3.1.6  .يعاد بعدئذ التداول  

ًا، يعط@ى ال#ع@ب ثنائيتً قانونيا أو اس@المريض/إذا تعذر تبديل ال#عب المصاب  2.1.17
 دق@@ائق وق@@ت للع@@#ج ولك@@ن ل@@يس =كث@@ر م@@ن م@@رة واح@@دة ل@@نفس ال#ع@@ب ف@@ي 3

  .المباراة

6.15 ،7.15 ،
8.2.24  

  1.3.7، 3.4.6  .إذا لم يشف ال#عب، يعلن عدم اكتمال فريقه  
      

    التدخل الخارجي  2.17

  .التداولإذا حدث أي تدخل خارجي أثناء اللعب، يوقف اللعب ويعاد   
، 11، ش3.1.6

  23ي
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    التوقفات المطولة  3.17

إذا أدت ظ@@@روف طارئ@@@ة إل@@@ى إيق@@@اف المب@@@اراة، ف@@@سوف يق@@@رر الحك@@@م ا=ول،   1.3.17
الم@@نظم، لجن@@ة المراقب@@ة، إذا تواج@@د أح@@دھم، ا]ج@@راءات الت@@ي تتخ@@ذ Nس@@تعادة 

  .الظروف الطبيعية

3.2.23  

2.3.17  N 4 تزي@د ف@ي مجموعھ@ا ع@نفي حالة حدوث توقف واحد أو عدة توقفات لمدة 
  :ساعات

1.3.17  

ًإذا استؤنفت المباراة على نفس الملعب، يستمر الشوط المتوق@ف طبيعي@ا ب@نفس   1.2.3.17
شواط  والمراكز، وتحتفظ ا=) المستبعدأوالمطرود باستثناء (النتيجة وال#عبين

  .التي لعبت من قبل بنتائجھا

1 ،3.7  

 ويع@@اد ب@@نفس متوق@@فيلغ@@ى ال@@شوط ال، أخ@@ر ملع@@ب إذا اس@@تؤنفت المب@@اراة عل@@ى  2.2.3.17
 أوباس@@@تثناء المط@@@رود (ا=ساس@@@يال@@@دوران ترتي@@@ب  الفري@@@ق ونف@@@س أع@@@ضاء
شواط التي لعبت من قبل  وتحتفظ ا=،تبقى الجزاءات جميعھا باقيةو )المستبعد
  .بنتائجھا

3.7 ،1.4.21 ،
  9ش

 4مجموعھ@ا ع@ن في حالة حدوث توقف واح@د أو ع@دة توقف@ات لم@دة تزي@د ف@ي   3.3.17
  .ملساعات، يجب أن تعاد المباراة بالكا

  
      

    فترات الراحة وتغيير المالعب  .18
      

    فترات الراحة  1.18

 فترة الراحة ھي الوقت بين ا=شواط، وتستغرق فترات الراحة جميعھ@ا ث@#ث   
  .دقائق

4.2.4  

دوران ي@@تم خ@@#ل ھ@@ذه الفت@@رة م@@ن الوق@@ت تغيي@@ر الم#ع@@ب وت@@سجيل ترتي@@ب ال@@  
  .للفريقين على استمارة التسجيل

2.3.7 ،2.18 ،
2.1.2.25  

 دق@ائق بواس@طة 10يمكن أن تمتد فترة الراحة بين الشوطين الثاني والثالث إلى  
  .الجھة المختصة عند طلب المنظم

  

      

  3، ي11ش  تغيير المالعب  2.18

  1.7  .ليغير الفريقان ملعبيھما بعد كل شوط باستثناء الشوط الفاص  1.2.18

، يغي@@ر الفريق@@ان 8ف@@ي ال@@شوط الفاص@@ل، حالم@@ا ي@@صل الفري@@ق المتق@@دم للنقط@@ة   2.2.18
  .ملعبيھما بدون تأخير، وتظل مراكز ال#عبين كما ھي

2.3.6 ،1.4.7 ،
5.2.2.25  

، ف@سوف ي@تم إج@راؤه 8إذا لم يجر التغيير حالم@ا ي@صل الفري@ق المتق@دم النقط@ة   
 كم@@ا ھ@@ي ف@@ي الوق@@ت ال@@ذي أج@@ري في@@ه عن@@دما يكت@@شف الخط@@أ، وتظ@@ل النتيج@@ة

  .التغيير
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  سسادالفصل ال
  Cعب الحرال

  أنظر القواعد    
      

    الالعب الحر  .19
      

  5  تعيين الالعب الحر  1.19

Nعب@@ين ح@@رين ض@@من : يح@ق لك@@ل فري@@ق بتعي@ين Nعب@@ين م@@دافعين متخص@صين  1.1.19
  .قائمة ال#عبين وتسجيلھما على استمارة التسجيل

1.1.4  

يجب تسجيل ال#عب@ين الح@رين عل@ى اس@تمارة الت@سجيل وعل@ى س@طور خاص@ة   2.1.19
  .محجوزة لھذا

2.2.5 ،
1.1.2.25 ،

1.1.2.26  

ال#عب الحر في الملعب ھو المؤدي ل@دور ال#ع@ب الح@ر ا=ساس@ي، وإذا ك@ان   3.1.19
  .ھناك Nعب حر أخر، سيقوم بأداء Nعب حر احتياط

  

    .ط التواجد على ارض الملعب وفي أي وقت ل#عب حر واحد فقحقي  
      

  3.4  األدوات  2.19

 تعيين ]عادةصدرية /أو سترة (م#بس )اNثنين(يجب ان يرتدي ال#عب الحر  
ن أي ل@@ون لبقي@@ة ع@@ي يج@@ب ان يك@@ون لونھ@@ا ال@@سائد مختل@@ف ت@@وال) Nع@@ب ح@@ر

  . ويجب ان تكون الم#بس متباينة بوضوح عن بقية الفريق.أعضاء الفريق

  

    .بقية أعضاء الفريق مثل  ال#عب الحرم#بس يجب ترقيم  

ان يرتMدي جMب  يلمسابقات ا:تحاد الدولي للكرة الطائرة، العالميMة والرسMمية  
الCعب الحMر المعMاد تعيينMه الفانيلMة بMنفس التMصميم واللMون كمMا ھMو لCعMب 

  ً.الحر ا�ساسي إذا كان ذلك ممكنا

  

      

     بالالعب الحرالحركات المتعلقة  3.19

    .حركات اللعب  1.3.19

  2.1.4.7  .يسمح ل#عب الحر التغيير مع أي Nعب في مركز الصف الخلفي  1.1.3.19

ًيك@@ون محكوم@@ا ب@@أداء Nع@@ب ال@@صف الخلف@@ي، وN ي@@سمح ل@@ه بإكم@@ال ال@@ضربة   2.1.3.19
إذا كان@ت الك@رة لحظ@ة )  الملعب والمنطقة الحرةًشام#(الھجومية من أي مكان

  .ت#مس أعلى بالكامل من قمة الشبكةال

2.2.13 ،3.2.13 ،
5.3.13  

  .N يحق له ا]رسال أو الصد أو محاولة الصد  3.1.3.19
1.4.12 ،2.6.14 ،

، 11، ش6.6.14
  12ي

أعل@ى م@ن بالكام@ل N يحق ل#عب تكملة الضربة الھجومية عندما تكون الك@رة   4.1.3.19
مري@رة م@ن ا=عل@ى با=ص@ابع بواس@طة قمة الشبكة إذا كانت الك@رة قادم@ة م@ن ت

ان تلع@ب الك@رة بحري@ة جوز ه، ويلال#عب الحر في المنطقة ا=مامية الخاصة 
ك@@ضربة ھجومي@@ة إذا أدى ال#ع@@ب الح@@ر نف@@س الحرك@@ة م@@ن خ@@ارج المنطق@@ة 

  .هلا=مامية الخاصة 

1.4.1 ،6.3.13 ،
ه، -د3.2.3.23

  ب1ش
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    . الحرتغييرات ال#عبين  2.3.19

  5.15، 3.1.6  .لتغيرات المتعلقة بال#عب الحر N تحتسب كتبدي#تا  1.2.3.19

ع@@ددھا غي@@ر مح@@دود ولك@@ن يج@@ب ان يك@@ون ھن@@اك ت@@داول مكتم@@ل ب@@ين تغيي@@رين   
 بواس@طة إن@ذار، أو ي@صبح 4ما ل@م يك@ن س@بب دوران ال@ى مرك@ز(ل#عب الحر 

  ).ال#عب الحر الفعلي غير قادر على اللعب، مما يجعل التداول غير مكتمل

  

 تغيي@ره بواس@طة أي Nع@ب ح@ر وإعادةجوز ل#عب المتغير العادي ان يتغير ي  2.2.3.19
يستطيع ال#عب الحر الفعل@ي ان يتغي@ر فق@ط بواس@طة تغيي@ر ع@ادي ل@ذلك . أخر

  . مع ال#عب الحر الثانيأوالمركز 

  

م  الحك@انتھ@اءعند بداية كل شوط N يستطيع ال#عب الحر دخول الملعب حت@ى   3.2.3.19
 وال@سماح بتغيي@ر ال#ع@ب الح@ر م@ع ال#ع@ب ت@دقيق ترتي@ب ال@دورانمن الثاني 

  .ا=ساسي

2.3.7 ،1.12  

يجب ان N يتم إجراء تغييرات ال#ع@ب الح@ر ا=خ@رى أN عن@دما تك@ون الك@رة   4.2.3.19
  .خارج اللعب وقبل صافرة ا]رسال

2.8 ،3.12  

د ال@@صافرة ل�رس@@ال ولك@@ن قب@@ل N ي@@رفض تغيي@@ر ال#ع@@ب الح@@ر ال@@ذي ي@@تم بع@@  5.2.3.19
 رئ@يس الفري@ق بع@د نھاي@ة الت@داول ان ھ@ذا خطارضربة ا]رسال، ولكن يجب إ

  . التأخير بحال تكرارهجزاءاتليس إجراء مسموح ويكون خاضعا ل

  9، ش4.12، 3.12

ب الحر، التوقف الفوري يجب ان تكون نتيجة التغيرات ال#حقة المتأخرة ل#ع  6.2.3.19
يحدد الفريق المرسل الت@الي بواس@طة م@ستوى سالتأخير، وزاء للعب وفرض ج

  . التأخيرجزاء

  9، ش2.16

 ل#عب الحر وال#ع@ب المتغي@ر ال@دخول والخ@روج م@ن الملع@ب فق@ط م@ن بيج  7.2.3.19
  .منطقة تغيير ال#عب الحرخ#ل 

  ب1، ش4.4.1

 أوالح@ر  ال#ع@ب الح@ر عل@ى اس@تمارة مراقب@ة ال#ع@ب تغيي@رات يج@ب ت@سجيل  8.2.3.19
  .)أحداھا استخدمت إذا( ا]لكترونية استمارة التسجيل على

1.2.2.26 ،
2.2.2.26  

    :التغيير غير القانوني ل#عب الحر يمكن ان تشمل الحاNت ا�تية  9.2.3.19

  3.1.6  .دون تداول مكتملتغيير ال#عب الحر إجراء عملية  -   

ع@ب أخ@ر غي@ر ال#ع@ب الح@ر ال#ع@ب الح@ر م@ن قب@ل N غييرإجراء عملية ت -   
  .الثاني أو ال#عب المرتبط بعملية التغيير العادي

9.15  

يج@ب اعتب@@ار تغيي@@ر ال#ع@@ب الح@@ر غي@@ر الق@@انوني ب@@نفس الطريق@@ة كتب@@ديل غي@@ر   
  :قانوني

9.15  

 قبل بداية الت@داول غير قانونيةتغيير ال#عب الحر يجب أن تتم م#حظة عملية   
يج@@@ازى الفري@@@ق  الت@@@صحيح بواس@@@طة الحك@@@ام وويج@@@ب أن ت@@@تم عملي@@@ةت@@@الي، ال
  .التأخيرب

  9ش

، تك@ون ا]رس@البع@د ض@ربة غي@ر ق@انوني ل#ع@ب الح@ر  تغيي@رم#حظ@ة إذا تم   
  .غير القانونيالتبديل التبعات كما ھي في 

9.15  
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    إعادة تعيين العب حر جديد  4.19

ا]ص@@ابة أو الم@@رض أو ي@@صبح ال#ع@@ب الح@@ر غي@@ر ق@@ادر عل@@ى اللع@@ب بحال@@ة   1.4.19
  .الطرد أو اNستبعاد

2.3.21 ،3.3.21 ،
  9ش

م@درب وف@ي حال@ة م@ن قب@ل الاللعب قدرة ال#عب الحر من عدم مكن ا]ع#ن بي  
  .شوطعدم وجوده يعلن ذلك رئيس ال

1.2.1.5 ،1.2.5  

    .Nعب حر واحدمع الفريق   2.4.19

، أو ان الفريق 1-4-19 ةقاعدللًا طبق  Nعب حر واحد فقط للفريقيسرعندما يت  1.2.4.19
قد سجل Nعب حر واحد، وأص@بح أو أعل@ن ب@ان ھ@ذا ال#ع@ب غي@ر ق@ادر عل@ى 

إع@ادة تعي@ين )  إذا ل@م يتواج@د الم@دربشوطرئيس اللأو ( للمدرب حقاللعب ، ي
غي@@ر ) ماع@@دا ال#ع@@ب الب@@ديل(Nع@@ب ح@@ر لبقي@@ة المب@@اراة م@@ع أي Nع@@ب أخ@@ر 

  .ادة التعيينمتواجد في الملعب عند لحظة إع

4.19 ،1.4.19  

التغيي@@ر  ح@@ق ل@@هع@@ب الح@@ر ا=ساس@@ي غي@@ر ق@@ادر عل@@ى اللع@@ب، ي ال#عل@@نإذا أ  2.2.4.19
ع@@ن طري@@ق ً ف@@ورا ومباش@@رة ال@@ى الملع@@ب أوبواس@@طة ال#ع@@ب المتغي@@ر الع@@ادي 

 إع@ادةً كان ال#عب الح@ر س@ببا ف@ي إذا،  حالعلى كلو. إعادة تعيين Nعب حر
  .عب لبقية المباراةالتعيين، N يحق له الل

  

إذا كان ال#ع@ب الح@ر خ@ارج الملع@ب وت@م إع@#ن ان@ه غي@ر ق@ادر عل@ى اللع@ب،   
 انه غي@ر ق@ادر أعلنال#عب الحر الذي .  التعيينإعادةًيجوز ان يكون سببا في 

  .على اللعب N يحق له اللعب لبقية المباراة

  

 بح@ال غي@اب و رئ@يس ال@شوطيتم اNتصال مع الحكم الثاني بواس@طة الم@درب أ  3.2.4.19
  .تعيينال إعادة  عن]ب#غهالمدرب، 

1.2.1.5 ،1.2.5  

يجب ل#عب الحر الذي تم إعادة تعيين@ه وأص@بح أو أعل@ن ان@ه غي@ر ق@ادر عل@ى   4.2.4.19
  .اللعب بإجراء المزيد من إعادة التعيين

1.4.19  

ادة تعيين@ه ك#ع@ب يجوز لرئيس الفريق التخلي عن جميع امتيازات القائ@د ]ع@  5.2.4.19
  .حر، إذا تم ھذا من قبل المدرب

2.1.5 ،1.4.19  

المعين ك#عب حر في حال إعادة تعيين Nعب حر، يجب تسجيل رقم ال#عب   6.2.4.19
في ركن الم#حظات عل@ى اس@تمارة الت@سجيل واس@تمارة مراقب@ة ال#ع@ب الح@ر 

  ).أحداھا استخدمت إذاا]لكترونية  استمارة التسجيل أو(

7.2.2.25 ،
1.2.2.26  

    .Nعبين حرينالفريق مع   3.4.19

ستمارة التسجيل، لكن إحداھما أعل@ن عندما يسجل الفريق Nعبين حرين على ا  1.3.4.19
  . من اللعب ب#عب حر واحد فقط غير قادر على اللعب فيحق للفريقانه

1.1.4 ،1.1.19  

 ال#عب الحر المتبقيان  بأعلن إذا إN التعيين، على كل حال، بإعادةN يسمح   
  .في المباراةو اNستمرار في اللعب غير قادر على

4.19  

      

    خالصةال  5.19

قب@ل ال#ع@ب  تغيي@ره مباش@رة م@ن ج@وزإذا تم طرد أو استبعاد ال#ع@ب الح@ر، ي  1.5.19
للفري@ق ح@ق يذلك ب@ للفريق Nعب ح@ر واح@د فق@ط،  كانإذا. الحر الثاني للفريق

  .ينتعيالإعادة  بأجراء

4.19 ،2.3.21 ،
3.3.21  
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  سابعالفصل ال
  سلوك المشاركين

  أنظر القواعد    
      

    متطلبات السلوك  .20
      

    السلوك الرياضي  1.20

    .وا]لتزام بھا" بالقواعد الرسمية للكرة الطائرة"يجب على المشاركين ا]لمام   1.1.20

     .اضي وبدون معارضتھميجب أن يتقبل المشاركون قرارات الحكام بسلوك ري  2.1.20

  1.2.1.5  .في حالة الشك، يجوز التوضيح فقط من خ#ل رئيس الشوط  

يجب على المشاركين تجنب الحركات والمواقف التي تھدف إل@ى الت@أثير عل@ى   3.1.20
  .قرارات الحكام أو تغطية ا=خطاء التي ترتكبھا فرقھم

  

      

    اللعب النظيف  2.20

ً والتھ@@@ذيب وفق@@@ا ل@@@روح اللع@@@ب ب@@@اNحترامك الم@@@شاركين يج@@@ب أن يت@@@سم س@@@لو  1.2.20
ًالنظي@@@ف، ل@@@يس فق@@@ط تج@@@اه الحك@@@ام ولك@@@ن أي@@@ضا تج@@@اه الرس@@@ميين ا�خ@@@رين 

  .والمنافسين والزم#ء والمتفرجين

  

  4.3.2.5  .يسمح باNتصال بين أعضاء الفريق خ#ل المباراة  2.2.20
      

    سوء السلوك وجزاءاته  .21
      

    لبسيطسوء السلوك ا  1.21

=ول من@ع N يكون س@وء ال@سلوك الب@سيط موجب@ا للج@زاء، وم@ن واج@ب الحك@م ا  
  .مستوى الجزاءالفريقين من اNقتراب ل

2.1.5 ،3.21  

 6a، ي11، ش9ش  -:ويتم ذلك على مرحلتين  

    . ي من خ#ل رئيس الشوطو بإصدار لفت نظر شف-: ا=ولىرحلةالم  

  .المعني الفريق) أعضاء(فراء لعضو استخدام بطاقة ص-: الثانيةرحلةالم  

ع@@ضو ب@@ان رم@@ز يولكن@@ه  لف@@ت النظ@@ر ال@@شكلي ھ@@ذا بح@@د ذات@@ه ل@@يس بج@@زاء،
 الجزاء في المباراة ويدون عل@ى مستوى ى وصل القد )لفريقًشام# او(الفريق

  . وN توجد تبعات فوريةاستمارة التسجيل

  

      

    سوء السلوك المؤدي الى الجزاءات  2.21

غي@@ر ال#ئ@@ق م@@ن ع@@ضو الفري@@ق تج@@اه الرس@@ميين والمناف@@سين ي@@صنف ال@@سلوك   
  .ا]ساءة المتفرجين الى ث#ث فئات طبقا لدرجة أووزم#ء الفريق 

1.1.4  

    .ا=خ#قية المبادئ أولسلوك الحسن حركة منافية ل: سلوك غير مھذب  1.2.21

معب@رة ك@ة  حرأية أو إيماءات أواحتقار  أومشوه للسمعة كلمات : سلوك عدائي  2.2.21
  .#حتقارل
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    . سلوك تھديدأو عدائي أواعتداء بدني فعلي : اNعتداء  3.2.21

      

  9ش  جدول الجزاء  3.21

، فان الجزاءات التي تطبق جدية ا]ساءة واستنادا الى ا=ولطبقا لتقدير الحكم   
  .اNستبعاد وأ، الطرد، ا]نذار: وتسجل على استمارة التسجيل ھي

2.21 ،6.2.2.25  

 6b، ي11ش  :ا]نذار  1.3.21

 في المباراة بواسطة أي عضو في الفريق، يجازى ا=وللسلوك غير المھذب ا  
  . للمنافسوا]رسالبنقطة 

1.1.4 ،1.2.21  

  7، ي11ش  :الطرد  2.3.21

ان ي@ستبدل N يحق لعضو الفريق المجازي بالطرد اللعب لبقية الشوط، ويجب   1.2.3.21
ًا وف@@ورا ي@@قانون ، ويج@@ب علي@@ه الجل@@وس ف@@ي منطق@@ة الج@@زاء ن ف@@ي الملع@@ب ك@@اإذاً

  .أخرىوبدون تبعات 

6.4.1 ،1.1.4 ،
1.2.5 ،2.3.5 ،
  ب1أ، ش1ش

الم@@درب المج@@ازي ب@@الطرد، يح@@رم م@@ن ح@@ق الت@@دخل ف@@ي ال@@شوط، ويج@@ب علي@@ه   
  . في منطقة الجزاءالجلوس

3.3.2.5  

د وب@دون تبع@ات  بواس@طة ع@ضو الفري@ق ب@الطرا=وليجازي ال@سلوك الع@دائي   2.2.3.21
  .أخرى

1.1.4 ،2.2.21  

يج@@ازي ال@@سلوك غي@@ر المھ@@ذب الث@@اني ف@@ي نف@@س المب@@اراة بواس@@طة نف@@س ع@@ضو   3.2.3.21
  .أخرى، وبدون تبعات دالفريق بالطر

1.1.4 ،1.2.21  

  8، ي11ش  :اNستبعاد  3.3.21

ًان يستبدل قانونيا وفورا يجب على عضو الفريق المجازي باNستبعاد   1.3.3.21  كان اإذً
 لبقي@ة المب@اراة وب@دون سابقة، ويجب عليه مغادرة منطقة مراقبة الم@في الملعب

  .أخرىتبعات 

  أ1، ش1.1.4

باNس@@تبعاد  اNس@@تفزازي  التھدي@@دأو التلم@@يح أو ا=وليج@@ازى اNعت@@داء الب@@دني   2.3.3.21
  .أخرىوبدون تبعات 

3.2.21  

اراة بواس@طة نف@س ع@ضو الفري@ق يجازي السلوك العدائي الثاني ف@ي نف@س المب@  3.3.3.21
  .أخرىباNستبعاد، وبدون تبعات 

1.1.4 ،2.2.21  

يج@@ازي ال@@سلوك غي@@ر المھ@@ذب الثال@@ث ف@@ي نف@@س المب@@اراة بواس@@طة نف@@س ع@@ضو   4.3.3.21
  .أخرىالفريق باNستبعاد، وبدون تبعات 

1.1.4 ،1.2.21  

      

    تطبيق جزاءات سوء السلوك  4.21

ء ال@سلوك كج@زاءات فردي@ة، وتظ@ل س@ارية المفع@ول تكون جميع جزاءات س@و  1.4.21
  .لكل المباراة، وتسجل على استمارة التسجيل

3.21 ،6.2.2.25  

يج@@ازى تك@@رار س@@وء ال@@سلوك بواس@@طة نف@@س ع@@ضو الفري@@ق ف@@ي نف@@س المب@@اراة   2.4.21
  ). متتاليةإساءةً عضو الفريق جزاءا اشد لكل يتلقى(ًتصاعديا 

1.1.4 ،2.21 ،
  9، ش3.21

 اNعت@داء وج@ود أو اNس@تبعاد الن@اجم ع@ن ال@سلوك الع@دائي أوN يتطلب الط@رد   3.4.21
  .جزاء سابق

2.21 ،3.21  
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    سوء السلوك قبل وبين األشواط  5.21

 وتطب@@ق 3.21ً وفق@@ا للقاع@@دة ا=ش@@واط ب@@ين أويج@@ازى أي س@@لوك يح@@دث قب@@ل   
  .الجزاءات في الشوط التالي

1.18 ،2.21 ،
3.21  

      

، 6a-b، ي11ش   المستعملةبطاقاتوء السلوك والخالصة س  6.21
  8- 7ي

  : لفت نظر  

                     

  .يفو لفت نظر ش-:بدون جزاء المرحلة ا=ولى

  . بطاقة صفراء-: المرحلة الثانية             
1.21  

  1.3.21  البطاقة الحمراء -الجزاء  : إنذار  

  2.3.21  ًمعاالبطاقتان الصفراء والحمراء  -الجزاء  : طرد  

  3.3.21  منفصلتينبطاقتان الصفراء والحمراء  ال-جزاءال  : استبعاد  
      
      

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  



  

 51                                                    2016201620162016- - - - 2013201320132013    القواعد الرسمية للكرة الطائرةالقواعد الرسمية للكرة الطائرةالقواعد الرسمية للكرة الطائرةالقواعد الرسمية للكرة الطائرة

  

  القسم الثاني
  الجزء الثاني

  الحكام
  

 مسئولياتھم وإشارات اليد الرسمية
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  ثامنالفصل ال
  الحكام

  أنظر القواعد    
      

    هيئة التحكيم واإلجراءات  .22
      

    التكوين  1.22

    :نراة من الرسميين التاليي8تتكون ھيئة التحكيم للمبا  

  23   .ولالحكم ا= -  

  24  .الحكم الثاني -  

  25  .المسجل -  

  27  .مراقبو الخطوط) اثنان(أربعة  -  

   .10تكون أماكنھم موضحة في شكل   

 يكMون مMMساعد لمMسابقات ا:تحMاد الMدولي للكMرة الطMMائرة، العالميMة والرسMمية  
  ً.المسجل إجباريا

26  

      

    اإلجراءات  2.22

    :إط#ق الصافرة أثناء المباراةفقط ي يحق للحكمين ا=ول والثان  1.2.22

  3.12، 3.1.6  .يعطي الحكم ا=ول ا]شارة ل�رسال الذي يبدأ التداول  1.1.2.22

 من أن ھناك االثاني إلى نھاية التداول، بشرط أن يتأكد وأ يشير الحكمان ا=ول  2.1.2.22
  .طبيعتهدا دأنھما حخطأ قد ارتكب و

  

بأنھم@ا وافق@ا أو رف@ضا فرة أثناء توقف اللع@ب للتوض@يح يحق لھما إط#ق الصا  2.2.22
  .طلب الفريق

2.1.5 ،2.8  

مباشرة بعد صافرة الحكم ل�شارة إلى اكتمال التداول، يجب عليھما التوض@يح   3.2.22
  :بإشارات اليد الرسمية

2.1.2.22 ،1.28  

    : بالترتيب بواسطة  الحكم ا=ول، فسوف يشيرإذا أطلقت الصافرة على الخطأ  1.3.2.22

  .الفريق الذي سيقوم با]رسال -أ  
، 11، ش2.2.12

  2ي

    .طبيعة الخطأ -ب  

    ).إذا لزم(ال#عب المخطئ  -ج  

    .سيتبع الحكم الثاني بإعادة إشارات الحكم ا=ول  

    : بالترتيبأ بواسطة الحكم الثاني فسوف يشيرإذا أطلقت الصافرة على الخط  2.3.2.22

    .طبيعة الخطأ -أ  

    ).إذا لزم(ال#عب المخطئ  -ب  
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  2.2.12  .ارته للفريق الذي سيقوم با]رسال الحكم ا=ول بإعادة إشإتباع -ج  

 طبيع@@ة الخط@@أ أو ال#ع@@ب المخط@@ئ ف@@ي ھ@@ذه حال@@ة، N يؤش@@ر الحك@@م ا=ول إل@@ى  
  .لكن فقط للفريق الذي سيرسلو

  2، ي11ش

  ال@@صف الخلف@@ي أو ال#ع@@بف@@ي حال@@ة ض@@ربة ھجومي@@ة خاطئ@@ة بواس@@طة Nع@@ب  3.3.2.22
  . أع#ھا2.3.2.223.2 و 1.3.2.22ين الحر يشير الحكمان طبقا للقاعدت

2.2.12 ،3.3.13 ،
5.3.13 ،
2.1.3.19 ،

ه، -د3.2.3.23
  21، ي11ش

    :في حالة الخطأ المزدوج، يشير الحكمان بالترتيب  4.3.2.22

  .طبيعة الخطأ -أ  
، 11، ش3.17

  23ي

    ).إذا لزم(ال#عبون المخطئون  -ب  

  .لذي سيرسل حسب إشارة الحكم ا=ولالفريق ا -ج  
، 11، ش2.2.12

  2ي
      

    الحكم األول  .23

  *     

    موقعال  1.23

ًي@@ؤدي الحك@@م ا=ول واجبات@@ه واقف@@ا عل@@ى من@@صة الحك@@م الموج@@ودة عن@@د إح@@دى   
، ويجب أن يك@ون م@ستوى نظ@ره  وعلى الجانب المقابل للمسجلنھايتي الشبكة

  ً.سم تقريبا 50ة بحواليفوق الشبك

  10ب، ش-أ1ش

      

    السلطة  2.23

يدير الحكم ا=ول المباراة م@ن البداي@ة وحت@ى النھاي@ة، ول@ه ال@سلطة عل@ى جمي@ع   1.2.23
  .أعضاء ھيئة التحكيم وأعضاء الفريقين

1.1.4 ،3.6  

له السلطة في إلغاء قرارات =ول أثناء المباراة نھائية، وتكون قرارات الحكم ا  
  .يم ا�خرين إذا اكتشف أنھا خاطئةضاء ھيئة التحكأع

  

َ أيضا أن يستبدل أي من أعضاء ھيئة التحكيم الذي N ي@ؤدي واجبات@ه هيجوز ل  
  .بصورة صحيحة

  

  3.3  .جففينمالماسحي ا=رضية ويراقب عمل ملتقطي الكرات و  2.2.23

م@ور غي@ر  في ذلك ا= السلطة في اتخاذ القرار في أي أمر متعلق باللعب بماهل  3.2.23
  .المنصوص عنھا في القواعد

  

  2.1.20  .يجب أن N يسمح بأي نقاش حول قراراته  4.2.23

ًوعلى كل، يعطى الحكم ا=ول بطلب من رئيس الشوط، إيضاحا ح@ول تطبي@ق   
  .للقواعد التي استند إليھا القرارأو تفسير 

1.2.1.5  

قرر اNحتجاج ضد مثل =ول وإذا لم يوافق رئيس الشوط على توضيح الحكم ا  
ًيجب عليه فورا اNحتفاظ بحق تقديم اNحتجاج عند نھاية المباراة، . ھذا القرار

  .ول السماح بھذا الحق لرئيس الشوطويجب على الحكم ا=

1.2.1.5 ،
2.3.1.5 ،

2.3.2.25  
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ق@ة ًيكون الحكم ا=ول مسئوN قبل وأثناء المب@اراة ع@ن تحدي@د م@ا إذا كان@ت منط  5.2.23
  .لعباللعب وا=دوات والظروف تفي بمتطلبات ال

  1.1.3.23، 1ف

  
    

    المسئوليات  3.23

    :يقوم الحكم ا=ول قبل المباراة  1.3.23

  5.2.23، 1ف  .ا=دوات ا=خرىالكرات وفحص حالة منطقة اللعب و  1.1.3.23

  1.7  .إجراء القرعة مع رئيسي الفريقين  2.1.3.23

  2.7  . الفريقينمراقبة إحماء  3.1.3.23

    :للحكم ا=ول أثناء المباراة سلطةيكون   2.3.23

  1.21  .إصدار لفت النظر للفريقين  1.2.3.23

  .مجازاة سوء السلوك والتأخيرات  2.2.3.23
2.16 ،2.21 ،
، 11، ش9ش

، 6a-b ،7 ،8(ي
25(  

    :يقرر بشأن  3.2.3.23

  .خفاء ا]رسالأخطاء المرسل ومراكز الفريق المرسل، بما في ذلك إ -أ  
5.7 ،4.12 ،

5.12 ،1.7.12 ،
، 11، ش6، ش4ش

  13-12ي

  .ا=خطاء في لعب الكرة -ب  
، 11، ش3.9
  17-16ي

ًغالب@@ا عل@@ى جھ@@ة خط@@أ م#م@@سة ال#ع@@ب لل@@شبكة ا=خط@@اء ف@@وق ال@@شبكة و -ج  
  .المھاجم

1.3.11 ،1.4.11 ،
، 11، ش4.4.11

  20ي

  . الصف الخلفيء الضربة الھجومية ل#عب الحر، ول#عبيأخطا -د  
3.3.13 ،5.3.13 ،

، 8، ش4.2.3.24
  21، ي11ش

أعلى من ارتفاع ال@شبكة لكرة لھجومية المكتملة بواسطة ال#عب الضربة ا -ھـ  
ال#ع@ب الح@ر ف@ي المنطق@ة  م@ن ا=عل@ى با=ص@ابع بواس@طة ةالقادمة من تمرير

  .ا=مامية

1.4.1 ،6.3.31 ،
، 11، ش4.2.3.24

  21ي

  .امل المجال السفلي تحت الشبكةكلعبور الكرة با -و  
5.4.8 ،

أ، 5، ش7.2.3.24
  22، ي11ش

 محاول@ة لل@صد بواس@طة ال#ع@ب الصد المكتمل ل#عب@ي ال@صف الخلف@ي أو -ي  
  .الحر

2.6.14 ،6.6.14 ،
  12، ي11ش

  .عند نھاية المباراة، يدقق ويوقع استمارة التسجيل  3.3.23
3.3.24 ،
3.3.2.25  
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    ثانيالحكم ال  .24

      

    الموقع  1.24

ًيؤدي الحكم الثاني واجباته واقفا خارج الملعب قرب القائم في الجانب المقاب@ل   
  .ًمواجھا لهللحكم ا=ول و

  10ب، ش- أ1ش

      

    السلطة  2.24

  3.24  .ًالحكم الثاني ھو مساعد للحكم ا=ول، ولكن له أيضا نطاق سلطة خاصة به  1.2.24

حك@@م ا=ول عل@@ى لحك@@م ا=ول، ف@@ي حال@@ة ع@@دم ق@@درة ال أن يح@@ل مح@@ل اهيح@@ق ل@@  
  .اNستمرار في عمله

  

ً أيضا ا]شارة بدون إط#ق الصافرة إلى أخطاء خارج نطاق س@لطاته، هيحق ل  2.2.24
  .ولكن N يحق له ا]صرار عليھا للحكم ا=ول

3.24  

  2.26، 2.25  ).المسجلين(يراقب عمل المسجل   3.2.24

اء الفريق على مقع@د الفري@ق، ويبل@غ الحك@م ا=ول ع@ن س@وء يشرف على أعض  4.2.24
  .سلوكھم

1.2.4  

  3.2.4  .يراقب ال#عبين في منطقتي ا]حماء  5.2.24

، 11.15، 15  .يرفض الطلبات الخاطئةيراقب مدتھا و، و اللعب العاديةتوقفاتيسمح ب  6.2.24

3.2.2.25  

ستخدمة بواس@@طة ك@@ل فري@@ق، يراق@@ب ع@@دد ا=وق@@ات الم@@ستقطعة والتب@@دي#ت الم@@  7.2.24
ويبل@غ الحك@@م ا=ول والم@@درب المعن@ي ع@@ن الوق@@ت الم@ستقطع الث@@اني والتب@@ديلين 

  .السادسالخامس و

1.15 ،3.2.2.25  

 دق@@ائق وق@@ت  3ي@@سمح ف@@ي حال@@ة إص@@ابة ال#ع@@ب، بتب@@ديل اس@@تثنائي أو يم@@نح   8.2.24
  .الع#ج

7.15 ،2.1.17  

ًيتأك@@د أي@@ضا أثن@@اء منطق@@ة ا=مامي@@ة، وض@@ية خاص@@ة ف@@ي اليتأك@@د م@@ن حال@@ة ا=ر  9.2.24
  .ئحالمباراة من أن الكرات مازالت مطابقة للوا

1.2.1 ،3  

يشرف على أعضاء الفريق في مناطق الجزاء، ويبل@غ الحك@م ا=ول ع@ن س@وء   10.2.24
  .سلوكھم

6.4.1 ،2.3.21  

ام فMMأن المھMM، لمMMسابقات ا:تحMMاد الMMدولي للكMMرة الطMMائرة، العالميMMة والرسMMمية  
  .حتياطي�حكم اتنفذ بواسطة ال 10.2.24 و 5.2.24  بنديمسجلة تحتال

  

      

    المسئوليات  3.24

مت@ى م@ا غيي@ر الملعب@ين ف@ي ال@شوط الفاص@ل ويتأكد عند بداية كل ش@وط وعن@د ت  1.3.24
ك@@ز الفعلي@@ة ل#عب@ين ف@@ي الملع@@ب ي@دقق الحك@@م الث@@اني ب@أن المراًك@ان ض@@روريا، 

  .مطابقة لورقة ترتيب الدوران

1.3.2.5 ،2.3.7 ،

5.3.7 ،2.2.18  

    :لثاني ويطلق الصافرة ويؤشر علىأثناء المباراة يقرر الحكم ا  2.3.24
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، 2.11، 3.3.1  .مجال المنافس تحت الشبكةاNجتياز داخل ملعب و  1.2.3.24

  22، ي11أ، ش5ش

، 11، ش4، ش5.7  .أخطاء المركز للفريق المستقبل  2.2.3.24

  13ي

العصا الھوائية التي بجانبه مع الصد وًغالبا جھة ة ال#عب للشبكة خطأ م#مس  3.2.3.24
  .من الملعب

1.3.11  

ال@@صد المكتم@@ل بواس@@طة Nعب@@ي ال@@صف الخلف@@ي أو محاول@@ة لل@@صد بواس@@@طة   4.2.3.24
 ال#عب الحر، أو خط@أ ال@ضربة الھجومي@ة بواس@طة Nعب@ي ال@صف الخلف@ي أو

  . ال#عب الحربواسطة

3.3.13 ،2.6.14 ،

6.6.14 ،

ي، -ه-د3.2.3.23

  21-12، ي11ش

، 3.4.8، 2.4.8  .م#مسة الكرة لجسم خارجي  5.2.3.24

  15، ي11ش

م#مسة الكرة ل�رض عندما يكون الحكم ا=ول في وضع N يمكن@ه م@ن رؤي@ة   6.2.3.24
  .اللمسة

3.8  

ًعبور الكرة للشبكة كليا أو جزئيا خارج مج@ال العب@ور إل@ى ملع@ب المن@افس أو  7.2.3.24 ً 
  .تلمس العصا الھوائية من جانبه من الملعب

3.4.8 ،4.4.8 ،

  15، ي11أ، ش5ش

، 3.3.23  .عند نھاية المباراةويوقع عليھا  استمارة التسجيل يدقق  3.3.24

3.3.2.25  
      

    المسجل  .25

  10ب، ش- أ1ش    

    الموقع  1.25

للملع@ب ًيؤدي المسجل واجباته جالسا عند طاولة المسجل ف@ي الجان@ب المقاب@ل   
  .الحكم ا=ولً مواجھا

  

      

    المسئوليات  2.25

ًيحتفظ باستمارة التسجيل طبقا للقواعد متعاونا مع الحكم الثاني   ً.    

يستخدم الج@رس الكھرب@ائي أو جھ@از ص@وتي آخ@ر ل�ب@#غ ع@ن ظ@روف غي@ر   
  .ًعادية أو ]عطاء ا]شارات للحكام وفقا لمسئولياته

  

    :الشوطمباراة ويقوم المسجل قبل ال  1.2.25

ً طبقا ان الحران اسم ورقم ال#عببما في ذلكبتسجيل بيانات المباراة والفريقين   1.1.2.25
  .يحصل على توقيعات رئيسي الفريقين والمدربينل�جراءات المعمول بھا، و

1.4 ،1.1.5 ،

2.2.5 ،2.3.7 ،

2.1.19 ،

6.2.4.19  

  2.3.7، 1.3.2.5  .ق من ورقة ترتيب الدورانتسجيل ترتيب الدوران ا=ساسي لكل فري  2.1.2.25

عندما يخفق في است#م ورقة ترتيب الدوران ف@ي الوق@ت المح@دد، يق@وم ب@إب#غ   
  .ًالحكم الثاني فورا عن ھذه الواقعة

1.3.2.5  
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    :يقوم المسجل أثناء المباراة  2.2.25

  1.6   أحرزتيتسجيل النقاط الت  1.2.2.25

ًسال لكل فريق، ويشير إلى الحك@ام ف@ورا ع@ن أي خط@أ بع@د مراقبة ترتيب ا]ر  2.2.2.25
  .ضربة ا]رسال

2.12  

له السلطة ل�ع#ن عن طلبات تبديل ال#عبين باستخدام جھ@از الب@وق ويراق@ب   3.2.2.25
  .عددھا، ويدون التبدي#ت وا=وقات المستقطعة وإب#غ الحكم الثاني

1.15 ،1.4.15 ،

ج، 3.10.15

6.2.24 ،7.2.24  

  11.15  .صحيحالغير اللعب العادية توقف إب#غ الحكام عن طلب   4.2.2.25

، 1.4.15، 2.6  .نتيجة النقطة الثامنة في الشوط الفاصلعند نھاية ا=شواط للحكام، وبا]ع#ن   5.2.2.25

2.2.18  

، 2.16، 3.11.15  .جزاءات والطلبات الخاطئةسوء السلوك واللفت نظر تسجيل   6.2.2.25

3.21  

  .تسجيل جميع ما يحدث حسب التعليمات بواسطة الحكم الثاني  7.2.2.25

، الت@دخل الخ@ارجي، ل@ةيطوتثنائي، م@دة الع@#ج، التوقف@ات الالتبديل اNس@: مثال
  إلخ ...  التعيينإعادة

7.15 ،2.1.17 ،

2.17 ،3.17 ،

4.19  

  1.18  .يراقب فترة الراحة بين ا=شواط  8.2.2.25

    :ة المباراةيقوم المسجل عند نھاي  3.2.25

  3.6  .تسجيل النتيجة النھائية  1.3.2.25

ف@@ي حال@@ة اNحتج@@اج، م@@ع ا]ق@@رار الم@@سبق م@@ن الحك@@م ا=ول، يكت@@ب أو ي@@سمح   2.3.2.25
الشوط بكتابة بيان على اس@تمارة الت@سجيل ع@ن الواقع@ة المح@تج /لرئيس الفريق

  .عليھا

1.2.1.5 ،

2.3.1.5 ،4.2.23  

 رئي@@سيل@@ى اس@@تمارة الت@@سجيل، يح@@صل عل@@ى توقيع@@ات بع@@د أن يوق@@ع بنف@@سه ع  3.3.2.25
  .الفريقين ثم الحكام

1.3.1.5 ،

3.3.23 ،3.3.24  

      

    مساعد المسجل  .26
      

  10ب، ش- أ1، ش1.22  الموقع  1.26

    .ًيؤدي مساعد المسجل واجباته جالسا بجانب المسجل عند طاولة المسجل  

      

  3.19  المسئوليات  2.26

    .متعلقة بال#عب الحريدون التغييرات ال  

    .يساعد في ا=عمال ا]دارية لعمل المسجل  

    .إذا لم يستطع المسجل من مواصلة عمله، يستبدل مساعد المسجل إلى مسجل  

    :الشوط، يقوم مساعد المسجلقبل المباراة و  1.2.26

    .إعداد استمارة مراقبة ال#عب الحر  1.1.2.26
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    .يل اNحتياطيةإعداد استمارة التسج  2.1.2.26

    :ناء المباراة، يقوم مساعد المسجلأث  2.2.26

  4.19، 1.1.3.19  .الحرال#عب  ات تعيينإعادة/يدون تفاصيل تغييرات  1.2.2.26

  2.3.19  .يبلغ الحكام =ي خطأ عن تغيير ال#عب الحر باستخدام البوق  2.2.2.26

  1.4.15  .يبدأ وينھي زمن الوقت المستقطع الفني  3.2.2.26

    .يعمل على لوحة النتيجة اليدوية على طاولة المسجل  4.2.2.26

  1.2.2.25  .يدقق لوحة النتيجة للمطابقة  5.2.2.26

ًإذا ك@@ان ض@@روريا، يجھ@@ز أوN ب@@أول اس@@تمارة الت@@سجيل اNحتياطي@@ة ويعطيھ@@ا   6.2.2.26 ً
  .للمسجل

1.1.2.25  

    :اية المباراة، يقوم مساعد المسجلعند نھ  3.2.26

    .يسلمھا للتدقيققع استمارة مراقبة ال#عب الحر ويو  1.3.2.26

    .يوقع استمارة التسجيل  2.3.2.26

والتMMي يMMتم  لمMMسابقات ا:تحMMاد الMMدولي للكMMرة الطMMائرة، العالميMMة والرسMMمية  
مMع المMسجل  مMساعد المMسجل ، يقMومكترونيMةلتMسجيل ا:ال استمارة استخدام
  .يرات الCعب الحرومطابقة تغي تتبديCال عن ا6بCغ

  

      

    مراقبو الخطوط  .27
      

    الموقع  1.27

ف@@ي حال@@ة اس@@تخدام مراقب@@ي خ@@ط اثن@@ين فق@@ط، فإنھم@@ا يقف@@ان عن@@د ركن@@ي الملع@@ب   
 مت@ر م@ن 2 إل@ى 1ًا=قرب لليد اليمنى لكل حكم قطري@ا، عل@ى بع@د يت@راوح م@ن 

 .الركن

  10ب، ش-أ1ش

    .جانبه والجانب من ًيراقب كل واحد منھما ك# من خطي النھاية  

، يكMMون وجMMود لمMسابقات ا:تحMMاد الMMدولي للكMMرة الطMMائرة، العالميMMة والرسMMمية  
  ً.أربعة مراقبي خطوط إجباريا

  

 أمتMار مMن كMل ركMن 3  إلMى1يقفون في المنطقة الحرة على بعد يتMراوح مMن   
  .للملعب على ا:متداد الوھمي للخط الذي يقومون بمراقبته

  10ش

      

    مسئولياتال  2.27

ل�ش@ارة ) س@م40x40(يؤدي مراقبو الخطوط واجباتھم باستخدام راية أبعادھا   1.2.27
  :إلى

  12ش

  .)خطوطھم(خطه كلما تسقط الكرة بالقرب من " خارج"و " داخل"الكرة   1.1.2.27
، 12، ش4.8، 3.8

  2- 1ي

  3، ي12، ش4.8  .من الفريق المستقبل للكرة" الخارجة"الكرات الملموسة   2.1.2.27
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 وال@@ضربة الثالث@@ة للفري@@ق تعب@@ر ا]رس@@ال، ك@@رة م#م@@سة الك@@رة الع@@صا الھوائي@@ة  3.1.2.27
  .إلخ ... .العبورالشبكة خارج مجال 

3.4.8 ،4.4.8 ،
أ، 5، ش1.1.10
  4، ي12ش

ف@@ي لحظ@@ة ض@@ربة ) باس@@تثناء المرس@@ل(تخط@@ي أي Nع@@ب خ@@ارج أرض ملعب@@ه   4.1.2.27
  .ا]رسال

4.7 ،3.4.12 ،
  4، ي12ش

  3.4.12  .أخطاء القدم للمرسل  5.1.2.27

الع@@صا الھوائي@@ة عل@@ى ج@@انبھم م@@ن س@@م م@@ن 80الج@@زء العل@@وي أي ت#م@@س م@@ع   6.1.2.27
  .الملعب بواسطة أي Nعب أثناء حركته للعب الكرة أو يتداخل مع اللعب

1.3.11 ،4.4.11 ،
  4، ي12، ش3ش

ب المن@@افس أو تلم@@س الك@@رة الت@@ي تعب@@ر ال@@شبكة خ@@ارج مج@@ال العب@@ور إل@@ى ملع@@  7.1.2.27
  .العصا الھوائية التي بجانبه من الملعب

أ، 5، ش1.1.10
  4، ي12ش

    .يجب على مراقب الخط تكرار إشارته عند طلب الحكم ا=ول  2.2.27

      

    اإلشارات الرسمية  .28
      

  11ش  إشارات اليد للحكام  1.28

 ص@افرتھم يجب على الحكام أن يوضحوا بإشارات اليد الرس@مية س@بب إط@#ق  
 ،)حطبيعة الخطأ التي أطلقت عليھا الصافرة، أو الغرض من التوقف المسمو(

ويج@@ب ا]بق@@اء عل@@ى ا]ش@@ارة لبرھ@@ة، وإذا نف@@ذت بي@@د واح@@دة، فت@@ستخدم الي@@د 
  .المواجھة لجانب الفريق الذي ارتكب الخطأ أو تقدم بالطلب

  

      

  12ش  إشارات الراية لمراقبي الخطوط  2.28

مراقبو الخطوط بإشارة الراية الرسمية طبيعة الخطأ المحت@سب  شيريجب أن ي  
  .واNحتفاظ با]شارة لبرھة
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  القسم الثاني
  

  ثالثالجزء ال
  

 األشكال
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  المسابقة/مراقبةالمنطقة  أ -1شكل 
  26.1 ,25.1 ,24.1 ,23.1 ,21.3.3.1 ,21.3.2.1 ,19.3.2.7 ,15.4.4 ,4.2.3.1 ,4.2.1 ,1.4.6 ,1.4.5 ,1:القواعد ذات الصلة

 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  62																																																																																																																																																	א���د�����	א����
���	א���א����
www.iraqacad.org  

  

  منطقة اللعب  ب-1شكل  
 ,21.3.2.1 ,19.3.2.7 ,19.3.1.4 ,15.10.1 ,4.2.3.1 ,4.2.1 ,1.4.6 ,1.4.5 ,1.4.4 ,1.4.3 ,1.4.2 ,1.4 ,1:القواعد ذات الصلة

23.1, 24.1, 25.1, 26.1  
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  ارض الملعب 2شكل  
  5.2.3.4 ,1.4.1 ,1.3.4 ,1.3.3 ,1.3 ,1.1 :القواعد ذات الصلة
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  بكةتصميم الش 3شكل  
  27.2.1.6 ,11.3.2 ,11.3.1 ,2.5.1 ,2.4 ,2.3 ,2.2 ,2.1.6 ,2 :القواعد ذات الصلة
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  مراكز الالعبين 4شكل  
  23.3.2.3a, 24.3.2.2 ,7.5 ,7.4.3 ,7.4 :القواعد ذات الصلة

  . العب الصف الخلفيالمطابقة واألماميتحديد المراكز بين العب الصف : مثال أ

 
  

  . الصف نفسلمراكز بين العبيتحديد ا: مثال ب
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  عبور الكرة المستوى العمودي للشبكة الى ملعب المنافس  أ- 5شكل  
  27.2.1.7 ,27.2.1.3 ,24.3.2.7 ,10.1.3 ,10.1.1 ,8.4.5 ,8.4.4 ,8.4.3 ,2.4 :القواعد ذات الصلة
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  منافسعبور الكرة المستوى العمودي للشبكة الى المنطقة الحرة لل  ب- 5شكل  
  24.3.2.7 ,10.1.2.2 ,10.1.2 :القواعد ذات الصلة
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  إخفاء إرسال جماعي 6شكل  
  23.3.2.3a ,12.5.2 ,12.5 :القواعد ذات الصلة

 
  

  الصد المكتمل 7شكل  
  14.1.3 : ذات الصلةةالقاعد
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  هجوم العب الصف الخلفي 8شكل  
  23.3.2.3d, 24.3.2.4 ,13.2.3 ,13.2.2 :القواعد ذات الصلة
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   الجزاءيجدول 9شكل  
  21.4.2 ,21.3 ,16.2 :القواعد ذات الصلة

  

  جدول جزاء سوء السلوك 

  
  التبعات  البطاقات  الجزاء  المخطئ  حدثال  الفئات

   للمنافسوا]رسالنقطة   حمراء  إنذار  أي عضو  ا=ول

  طرد  نفس العضو  الثاني
صفراء +حمراء

  ًمعا
منطقة اللعب والبقاء يجب مغادرة 

  داخل منطقة الجزاء لبقية الشوط
السلوك 
غير 

  المھذب
  استبعاد  نفس العضو  الثالث

صفراء +حمراء
  منفصلتين

يجب مغادرة منطقة 
   لبقية المباراةالمسابقة/المراقبة

  طرد  أي عضو  ا=ول
صفراء +حمراء

  ًمعا
يجب مغادرة منطقة اللعب والبقاء 

السلوك   وطداخل منطقة الجزاء لبقية الش
  العدائي

  استبعاد  نفس العضو  الثاني
صفراء +حمراء

  منفصلتين
يجب مغادرة منطقة 

   لبقية المباراةالمسابقة/المراقبة

  استبعاد  أي عضو  ا=ول  اNعتداء
صفراء +حمراء

  منفصلتين
يجب مغادرة منطقة 

   لبقية المباراةالمسابقة/المراقبة
  
  

  جدول جزاء التأخير 

  
  التبعات  طاقاتالب  الجزاء  المخطئ  حدثال  الفئات

  ا=ول
 أي عضو
  للفريق

لفت نظر 
  تأخير

 25 اليد رقمإشارة
  ببطاقة صفراء

  للمنع وبدون جزاء
  التأخير

 الثاني
  وتبعاته

 أي عضو
  للفريق

  تأخير إنذار
 25 اليد رقمإشارة

  ببطاقة حمراء
 وا]رسالنقطة 

  للمنافس
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  أماكن هيئة التحكيم ومساعديهم 10شكل  
  27.1 ,26.1 ,25.1 ,24.1 ,23.1 ,3.3 :عد ذات الصلةالقوا
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  إشارات اليد الرسمية للحكام 11شكل  
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  إشارات الراية الرسمية لمراقبي الخطوط 12شكل  
  

  

 
  



 

  80																																																																																																																																																	א���د�����	א����
���	א���א����
www.iraqacad.org  
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  ثلالقسم الثا
  

 تعريفاتال
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  المسابقة/منطقة مراقبة
ة، والت@@ي ت@@شمل جمي@@ع منطق@@ة مراقب@@ة الم@@سابقة ھ@@ي ال@@دھليز المح@@اط بالملع@@ب أو المنطق@@ة الح@@ر

  ). أ1 أنظر شكل( المساحات إلى الحواجز الخارجية أو السياج المخطط 

   المناطق
أو مع قي@ود (لتوضيح غرض محدد ) المنطقة الحرةتشمل الملعب و(ھي أقسام داخل منطقة اللعب 

ض@@من ن@@ص القاع@@دة، وھ@@ي ت@@شمل المنطق@@ة ا=مامي@@ة، منطق@@ة ا]رس@@ال، منطق@@ة التب@@ديل، ) خاص@@ة
  .منطقة الحرة، المنطقة الخلفية، ومنطقة تغيير ال#عب الحرال

   المساحات
ھي أقسام من ا=رض خارج المنطقة الحرة، تتطابق بواسطة القواعد لوظيفة محددة، وھي ت@شمل 

  .الجزاءمنطقة ا]حماء ومنطقة 

   المجال السفلي
بل الذي يربطھ@ا بالق@ائمين، ًيكون ھذا المجال محددا عند جزئھا العلوي بواسطة أسفل الشبكة والح

  .ومن الجوانب بواسطة القائمين، ومن ا=سفل بواسطة سطح اللعب

   مجال العبور
  :ًيكون مجال العبور محددا بواسطة

 .الشريط ا=فقي عند قمة الشبكة -

 .العصاتان الھوائيتان وامتدادھما -

  .السقف -

  .ورالكرة الى ملعب المنافس من خ#ل مجال العبيجب ان تعبر 

   المجال الخارجي
  .يكون المجال الخارجي من المستوى الرأسي للشبكة خارج مجال العبور والمجال السفلي

   منطقة التبديل
  .التي من خ#لھا يجري التبديلًون ھذه جزءا من المنطقة الحرة وتك

   إال بموافقة االتحاد الدولي للكرة الطائرة
ح للمق@اييس والمواص@فات ل@�دوات والتجھي@زات، ھن@اك ھذا التعبير يمي@ز أن@ه طالم@ا أن ھن@اك ل@وائ

مناسبات عندما يمكن عمل ترتيبات خاصة بواسطة اNتحاد ال@دولي للك@رة الط@ائرة ل#رتق@اء بلعب@ة 
  .الكرة الطائرة أو Nختبار حاNت جديدة

   مقاييس االتحاد الدولي للكرة الطائرة
Nتحاد الدولي للكرة الطائرة لصناعة ا=دواتالمواصفات الفنية أو المحددة والموضحة بواسطة ا.  

   منطقة الجزاء
في كل نصف من منطقة مراقب@ة الم@سابقة، ھن@اك منطق@ة ج@زاء ومكانھ@ا خل@ف امت@داد خ@ط النھاي@ة 

  .ًتقريبا خلف الحد الخلفي لمقعد الفريقمتر  1.5خارج المنطقة الحرة ويجب أن يكون مكانھا 



  

 83                                                    2016201620162016- - - - 2013201320132013    القواعد الرسمية للكرة الطائرةالقواعد الرسمية للكرة الطائرةالقواعد الرسمية للكرة الطائرةالقواعد الرسمية للكرة الطائرة

   الخطأ
 .دعب خ#ف القواعحركة ال# -أ

  . خ#ف حركة اللعبةاعدانتھاك للق -ب
   توجيه الكرة بضربات قصيرة وسريعة

ع@@@ادة كم@@@ا ف@@@ي ا]ع@@@داد للقذف@@@ة (ه الك@@@رة ب@@@ضربات ق@@@صيرة وس@@@ريعة يعن@@@ي ارت@@@داد الك@@@رة ي@@@توج
تحري@ك الك@رة م@ن ) فيما بين ا=خريات(ويمكن أن تشمل الحركات التمھيدية ا=خرى  ،)وا]رسال
  .يد إلى يد

  تقطع الفني الوقت المس
ھ@@ذا ھ@@و الوق@@ت الم@@ستقطع ا]لزام@@ي، إض@@افة إل@@ى ا=وق@@ات الم@@ستقطعة لل@@سماح ل#رتق@@اء ب@@الكرة 
الطائرة بواس@طة تحل@ي#ت اللع@ب وال@سماح بف@رص تجاري@ة إض@افية، وتك@ون ا=وق@ات الم@ستقطعة 

  .لمسابقات اNتحاد الدولي للكرة الطائرة، العالمية والرسميةالفنية إلزامية 

  الكرات ملتقطو 
ھم ا=شخاص الذين تكون وظائفھم المحافظة على متابع@ة اللع@ب بواس@طة دحرج@ة الك@رة للمرس@ل 

  .بين التداوNت

   نقطة التداول
  .ھذا ھو النظام لتسجيل نقطة كلما تم الفوز بالتداول

   فترة الراحة
  . راحةالخامس N يعتبر كفترة) الفاصل(شواط، تغيير الم#عب في الشوط الوقت بين ا=ھي 

  إعادة التعيين 
 بواسطة الفريق غي@ر ق@ادر عل@ى وأصبحبموجبه N يستطيع ال#عب الحر المتابعة الذي قرار ھو ال

غير متواجد ف@ي ) ما عدا ال#عب المتغير العادي( أي Nعب أخر اللعب، واتخذت وظيفته بواسطة
 .الملعب عند لحظة إعادة التعيين

   التغيير
إذا ك@ان ھن@اك أكث@ر (به يترك ال#عب الع@ادي الملع@ب وأي Nع@ب أخ@ر بموجالذي وھو العمل ھذا 

ليأخذ محله ويشمل ھذا ال#عب الح@ر م@ع ال#ع@ب الح@ر، وي@ستطيع ال#ع@ب الع@ادي ان ) من واحد
  .يتغير مع ال#عب الحر، ويجب ان يكون تداول مكتمل بين التغييرات المتصلة بأي Nعب حر

   التداخل
من@ع Nعب@ي الفري@ق المن@افس م@ن  أي@ة حرك@ة الت@ي تأود الفريق المنافس، ميزة ضحركة ]يجاد أي 

 .لعب الكرة

  الجسم الخارجي
ًالج@@سم أو ال@@شخص ال@@ذي يك@@ون خ@@ارج الملع@@ب أو قريب@@ا لح@@دود مج@@ال اللع@@ب الح@@ر، م@@سببا إعاق@@ة  ً

 وأعم@دةإض@اءة ال@سقف، كرس@ي الحك@م، أدوات التلفزي@ون، طاول@ة الم@سجل، : مث@ال. طيران الك@رة
  .N تشمل ا=جسام الخارجية العصي الھوائية، حيث أنھا تعتبر جزء من الشبكة .شبكةال

  التبديل
  .والذي بموجبه يترك Nعب عادي الملعب ويأخذ مكانه Nعب عادي أخرھو العمل 
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