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قسمت اول: ويژگيهاي بازي واليبال نشسته  

هاي مختلـف انجـام ايـن     گيرد. روش مي كه توسط دو تيم در يك زمين بازي كه به وسيله يك تور به دو نيمه تقسيم شده، انجامواليبال ورزشي است 
مندي اين رشته ورزشي را براي تمام افراد امكان پذير سازد. هـدف ايـن بـازي     بازي با توجه به شرايط خاص افراد وجود دارد تا امكان دسترسي و بهره

تواند براي  مي توپ را از باالي تور عبور داده و در زمين تيم حريف وارد نمايد و از انجام اين اقدام توسط تيم حريف جلوگيري كند. هر تيماين است كه 
 گيـرد، بـدين   مـي  برگشت دادن توپ، به آن سه ضربه بزند (عالوه بر تماس با توپ در هنگام دفاع). توپ به وسيله يك سرويس در جريان بـازي قـرار  

يابد كـه تـوپ بـه زمـين      مي شود. رالي (رد و بدل شدن) توپ تا زماني ادامه مي صورت كه توپ توسط زننده سرويس از باالي تور به زمين حريف زده
ه برنده يـك  كبازي برخورد نمايد، به خارج از زمين بازي برود، يا اينكه يك تيم توان برگشت دادن صحيح توپ را نداشته باشد. در رشته واليبال، تيمي 

شود، اين تيم  مي كننده توپ، برنده يك رالي آورد (سيستم امتياز رالي). زماني كه تيم دريافت مي شود، يك امتياز به دست مي رالي (رفت و برگشت توپ)
هاي ساعت به صـورت   عقربهگيري) خود را در جهت  آورد و بازيكنان اين تيم، موقعيت (جاي گيرد و حق زدن سرويس را به دست مي نيز يك امتياز مي
  دهند. چرخشي تغيير مي

باشد همانگونـه   مي (FIVB)المللي واليبال  بين در خصوص اين قوانين و قوانين داوري، موافقت و تبعيت از قوانين فدراسيون پاراواليبال جهانيفلسفه 
  كه در صفحات بعدي مورد اشاره قرار گرفته است.

  بخش يك

  فلسفه قوانين و داوري:

  مه:مقد

بوده و يكي از رشته هاي ورزشي معلولين است كـه در   هاي ورزشي رقابتي و تفريحي در جهان يكي از موفق ترين و معروف ترين رشتهنشسته واليبال 
اراي چنـدين  . اين ورزش، سريع و مهيج بوده و عملكرد آن انفجاري است. با اين وجود، واليبال دآن ورزشكاران به تكنولوژي و تجهيزات متكي نيستند

  باشد. مي باشدكه مجموع فعل و انفعاالت آنها، نشاندهنده جايگاه منحصر به فرد اين ورزش در ميان بازيهاي رالي مي عنصر حياتي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 چرخش

 انفجاري اقدام(عمل)

 دفاع
تقسيم بندي 
 زمين بازي

 بازي تيمي

 سرويس پاس كاري

 حركت سيال

 حمله
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بيـق دادن بـازي واليبـال بـا     گامهاي بزرگـي را در راسـتاي تط  و فدراسيون جهاني پاراواليبال  (FIVB)المللي واليبال  بين در سالهاي اخير، فدراسيون
ان، تماشاگران امروزي (مدرن) برداشته است. هدف از نگارش اين متن اين است كه مطالب ذيل را در ميان مخاطبـان فـراوان رشـته واليبـال، بازيكنـ     

  تماشاگران يا مفسران اين رشته ورزشي منعكس نمايد: مربيان، داوران،
 هاي بهتـري را بـه كـار گيرنـد و بازيكنـان امكـان       توانند ساختار تيمي و تاكتيك مي نمايد، مربيان ي كمك ميدرك اينكه قوانين به انجام بهتر اين باز

  هاي خود را به طور كامل به منصه ظهور برسانند. يابند كه مهارت مي
 دهد. مي درك اينكه ارتباط ميان قوانين، به داوران و مسئولين امكان تصميم گيري بهتر را

ي اصلي مورد نياز براي داوري موفق را مشخص و تدوين كند، روي واليبال بـه عنـوان يـك ورزش رقـابتي تمركـز      ها از اينكه كيفيت اين مقدمه قبل
  نمايد. مي

  واليبال به عنوان ورزشي رقابتي

 وحيـه، خالقيـت و هنرنمـايي ورزشـكار    نمايد. رقابت نشـاندهنده بهتـرين توانـايي، ر    مي گيري مسابقه (رقابت) از توان و استعداد نهفته ورزشكاران بهره
ها را فراهم نمايند. با توجه به چند مورد استثناء، واليبـال   گردند كه امكان به ظهور رساندن تمامي اين كيفيت مي اي تدوين باشد. اين قوانين به گونه مي

 WILLIAMع و زدن سـرويس) عمـل نماينـد.    دهد كه هم روي تـور (در حملـه) و هـم در عقـب زمـين (بـراي دفـا        مي به تمامي بازيكنان اجازه

MORGAN هاي خـاص متمـايز و اصـلي     ، خالق ورزش واليبال،هنوز هم اين رشته را به رسميت خواهد شناخت چرا كه واليبال عناصر و مشخصه
ر/توپ/راكـت، دارد عبارتنـد از:   خود را طي گذشت سالهاي متمادي حفظ كرده است. برخي از ويژگيهاي مشتركي كه واليبال با ديگر بازيهـاي داراي تو 

  سرويس، چرخش (براي زدن سرويس)، حمله، دفاع.
تاكيد دارد » توپ در حال پرواز«اما واليبال در ميان بازيهاي داراي تور، ورزشي منحصر به فرد است چرا كه اين رشته روي حركت  مستمر توپ در هوا، 

  بازيكنان خود پاس كاري نمايد، قبل از اينكه آن را به زمين تيم حريف برگرداند. نبي دهد كه تا حد مشخصي توپ را مي و به هر تيم اجازه
اي، به سـمت جلـو سـوق داده     معرفي يك بازيكن متخصص دفاع بنام ليبرو (يا بازيكن آزاد)، بازي واليبال را از نظر مدت زمان رالي و بازي چند مرحله

يك روش ساده براي به جريان انداختن توپ، به يك سـالح تهـاجمي تغييـر داده اسـت. ايـده      است. اصالحات در قانون سرويس، عمل سرويس را از 
هاي بازيكنـان در زمـين، بـه      چرخش با اين هدف پياده شده كه بازيكنان امكان چرخش در تمامي نقاط زمين را داشته باشند. قوانين مربوط به موقعيت

  هاي جالبي را در بازي پياده كنند. ي باشند و بتوانند تاكتيكپذير دهد تا داراي قدرت انعطاف اجازه مي ها تيم
دهد كه تماشاگران  نمايند. اين چارچوب به بازيكنان اجازه مي ها و توان (حريف) استفاده مي ها، تاكتيك ورزشكاران از اين چارچوب براي مقابله با تكنيك

تكامل اين بازي، ترديدي وجود نـدارد كـه ايـن     همزمان باشود.  وز به روز بهتر و بهتر ميو بينندگان را به وجد آورند. و خالصه اينكه سيماي واليبال ر
  تر نيز خواهد شد. تر و سريع رشته تغيير خواهد يافت، حتي بهتر، قوي

  جايگاه داور در اين چارچوب

  باشد: مي جوهره يك داوري خوب در عدالت و ثبات (درستي) راي
  ان با انصاف و عدالت برخورد كند.داور بايد با تمامي شركت كنندگ

 داور بايد در نظر تماشاگران عادل و منصف نگريسته شود.
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باشد. بايد نسبت به داور اعتماد وجود داشته باشد تا داور با رعايت موارد ذيل، به بازيكنان امكان رقابت  مي اين موارد نيازمند عنصر مهم و حياتي اعتماد
  را بدهد:

  دقت نظر در قضاوت.

 رك اينكه چرا قانون نوشته شده است.د

 عمل نمودن به عنوان يك سازماندهنده كارآمد.

 اجازه دادن به تداوم جريان مسابقه و هدايت كردن مسابقه به يك نتيجه.

 با رفتارهاي غيرورزشي.عمل نمودن به عنوان يك آموزش دهنده، از طريق استفاده از قوانين براي جريمه كردن رفتارها و اقدامات ناعادالنه و برخورد 

دن بهتـرين  ترويج و ارتقاء بازي از طريق فراهم نمودن زمينه بروز عناصر جذاب و ديدني بازي و امكان دادن به بهترين ورزشكاران براي به ظهور رسان
 هايشان و شاد و سرگرم نمودن عموم. توانايي

ور خوب از قوانين براي تبديل كردن مسـابقه بـه يـك ميـداني بـراي عملـي نمـودن        توانيم بيان نماييم اين است كه يك دا مي و آخرين  نكته اي كه
  تجربيات تمامي افراد دست اندركار، استفاده خواهد كرد.

گوييم كه اين قوانين را به عنوان مرجع و مبناي فعلي توسـعه ايـن رشـته ورزشـي      مي ايد، خطاب به آن دسته از افرادي كه اين مطالب را مطالعه نموده
شما (داوران)،  زرگ، مد نظر قرار دهيد ولي توجه داشته باشيد كه اين چند پاراگراف ارائه شده قبل از قوانين ممكن است از اهميتي برابربا قوانين برايب

  تان در اين ورزش، برخوردار باشد. با توجه به جايگاه

  

  بخش دوم

  قسمت يك

  بازي
  

  

  امكانات و تجهيزات :يكفصل «

  بازي منطقه (زمين) -1

  اين منطقه شامل زمين بازي و منطقه آزاد بوده و بايستي به شكل مستطيل، متقارن و يكسان باشد.
  )2ابعاد (شكل  -1-1

متـر در هـر    3كه پهناي آن حداقل  وسيله منطقه آزادي باشد. اين زمين به متر مي 6متر و عرض آن  10شكل مستطيل بوده كه طول آن  زمين بازي به
  احاطه شده است.باشد،  طرف مي

 7باشد. بلندي و ارتفاع فضاي آزاد بازي از سطح زمين بـازي، حـداقل    فضاي آزاد بازي عبارت از فضاي باالي منطقه بازي بوده و فاقد هرگونه مانع مي
  باشد. متر مي
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 6متر از خطوط كنـاري (جـانبي) و    4حداقل ال، و رسمي فدراسيون جهاني پاراواليب اي و مسابقات جهاني قهرماني منطقه مسابقات اندازه منطقه آزاد در
  باشد. متر از سطح زمين بازي مي 10باشد. شايان ذكر است كه ارتفاع فضاي آزاد در مسابقات جهاني حداقل  متر از خطوط انتهايي مي

  سطح زمين بازي -2-1
يچگونه خطري براي بازيكنان نداشته باشـد. بـازي بـر    افقي و مسطح بوده و طوري طراحي شده باشد كه ه بايستي سطح زمين بازي صاف، -1-2-1

  باشد.  هاي) ناصاف و لغزنده ممنوع مي روي سطوح (زمين
هـاي چـوبي    فقط از مواد مصنوعي و يـا اليـه  و رسمي فدراسيون جهاني پاراواليبال  اي و مسابقات جهاني قهرماني منطقهمسابقات سطح زمين بازي در 

  تأييد شده باشد.فدراسيون جهاني پاراواليبال  اين سطوح قبل از مسابقات فوق، به وسيله مسئولين اي) تشكيل شده و بايستي (تخته
  در ميادين سرپوشيده، بايستي رنگ سطح زمين بازي، روشن باشد. -2-2-1

زمـين بـازي و منطقـه آزاد از    باشـد. بـراي    سـفيد مـي  و رسمي فدراسيون جهاني پاراواليبال  اي و مسابقات جهاني هاي منطقه رنگ خطوط در قهرماني
  كنند. شوند، استفاده مي راحتي از يكديگر تمايز داده مي هاي مختلفي كه به رنگ

سفت و و مواد خطوط زمين بازي از لوازم  كشيدنمتر سراشيبي داشته و  ميلي 5تواند به ازاي هر متر،  ) ميسالن هاي روبازسطح زمين روباز ( -3-2-1
  ممنوع مي باشد.سخت 

  )2خطوط زمين بازي (شكل  -3-1
  باشد. اين خطوط بايستي به رنگ روشن بوده و رنگ آنها با رنگ سطح زمين و خطوط ديگر متفاوت باشد. متر مي سانتي 5پهناي كليه خطوط  -1-3-1
  خطوط مرزي -2-3-1

  شوند. محسوب (كشيده) ميزمين بازي را مشخص كرده و اين خطوط جزو ابعاد زمين بازي   دو خط كناري و دو خط انتهايي،
  )2خط مركزي (شكل  -3-3-1

نيمه زمين  هر دوكند ولي كل پهناي اين خط به طور مساوي به  مي متر تقسيم 5×  6زمين بازي را به دو قسمت مساوي و به ابعاد  محور خط مركزي،
  متداد يافته است.يگر زمين بازي اي درتا خط كنا ياز يك خط كنار ،تور ربازي تعلق دارد. اين خط از زي

  

  خط حمله -4-3-1

  ).2باشد (شكل  متر از پشت خط مركزي امتداد يافته است، بيانگر منطقه جلو مي 2خط حمله كه لبه پشتي آن به فاصله  در هر زميني،
خطوط شكسته از خطوط كنـاري  مسابقات قهرماني منطقه اي، خط حمله با اضافه نمودن رسمي فدراسيون جهاني پاراواليبال و براي مسابقات جهاني و 
سانتيمتر از يكديگر و مجموعا بـه طـول    20سانتيمتر امتداد مي يابد كه اين خطوط كوتاه با فاصله  5با پهناي سانتي متري  15زمين با پنج خط كوتاه 

 75/1موازات خط جانبي و با فاصله متر كشيده مي شوند. خط محدوده مربي ( به صورت يك خط شكسته اي كه از خط حمله تا انتهاي زمين به  75/1
  سانتيمتر از يكديگر براي مشخص نمودن محدوده فعاليت مربي كشيده مي شود. 20سانتيمتري است كه با فاصله  15متر از آن) شامل خطوط كوتاه 

  )2و  b1مناطق و نواحي (شكل  -4-1
  منطقه جلويي -1-4-1

  كنند. ركزي و لبه پشتي خط حمله مشخص (محدود) ميوسيله محور خط م منطقه جلويي را به در هر زميني،
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  يابد. منطقه جلويي از خطوط كناري تا انتهاي منطقه آزاد امتداد مي
  منطقه سرويس -2-4-1

ت خـط  متري كه در پش سانتي 15خط كـوتاه و  2وسيله  بهاز نظر جانبي متر بوده و در پشت خط انتهايي قرار دارد. اين منطقه  6پهناي منطقه سرويس 
شوند. توجه داشته باشيد كه منطقـه   خط جزو پهناي منطقه سرويس محسوب مي 2اند، محدوده شده و اين  پايان و در امتداد خطوط كناري كشيده شده

  )1bسرويس در عمق، به انتهاي منطقه آزاد امتداد يافته است. (شكل 

  )1bمنطقه تعويض بازيكنان (شكل  -3-4-1
  خط حمله و ميز ثبت امتيازات) 2 بين گردد. (فاصله خط حمله تا ميز منشي و ثبت امتيازات محدود مي 2منطقه تعويض از امتداد 

  منطقه جايگزيني (تعويض) ليبرو 4-4-1

خط انتهـاي  امتداد خط حمله تا  بانيمكت تيم است كه منطقه جايگزيني (تعويض) ليبرو قسمتي از منطقه آزاد در همان طرف 

  ده است. مشخص و محدود ش زمين

  (Warm-up)منطقه گرم كردن بازيكنان  -5-4-1
متر بوده و در دو گوشه منطقه  3× 3حدودا و رسمي فدراسيون جهاني پاراواليبال  اي و مسابقات جهاني منطقه  قهرمانيمسابقات اندازه اين منطقه در 

  ).1a,1b(شكل .نيمكت و در بيرون منطقه آزاد قرار دارد 
  نشيند). (محلي كه بازيكن خاطي در آنجا ميمنطقه جريمه  -6-4-1

قـرار داشـته    ها تيمباشد. توجه داشته باشيد كه ا ين منطقه در پشت نيمكت هريك از  صندلي مي 2متر بوده و داراي  1×  1اندازه منطقه جريمه تقريبا 
  )1a,1bكل شوند. (ش متري مشخص (محدود) مي سانتي 5وسيله خطوط قرمز رنگ و  ) و احتماال به1(شكل 

  دما و درجه حرارت زمين بازي -5-1
  درجه فارنهايت) باشد. 50گراد ( درجه سانـتي 10دماي زمين بازي نبايد كمتر از 

درجه  77گراد ( درجه سانتـي 25دماي زمين بازي نبايد بيش از اي و مسابقات جهاني و رسمي فدراسيون جهاني پاراواليبال  منطقه  در مسابقات قهرماني
  درجه فارنهايت) باشد. 61گراد ( درجه سانتـي 16هايت) و كمتر از فارن

  نور و روشنايي -6-1
لـوكس    1500×1000بايستي ميزان نور و روشنايي زمين بازي اي و مسابقات جهاني و رسمي فدراسيون جهاني پاراواليبال  منطقه  در مسابقات قهرماني

  گيرند. سطح زمين بازي اندازه مي متر باالتر از بوده و ميزان اين روشنايي را يك

  )3ها (شكل تور و تيرك -2

  ارتفاع و بلندي تور -1-2
 5متـر و   1متـر و بـراي بانــوان     سانتي 15متر و  1صورت عمودي و در باالي خط مركزي زمين قرار گرفته و بلندي آن براي مردان  تور  به -1-1-2

  باشد. متر مي سانتي
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ز زمين بازي اندازه گرفته و بايستي بلندي آن در باالي خطوط كناري دقيقا يكسان بوده و نبايد از ارتفاع رسمي و بيش از ارتفاع تور را از مرك -2-1-2
  متر تجاوز كند. سانتي 2
  )3ساختار (شكل  -2-2

هاي مربعي  تر ميباشد) و اندازه سوراخسانتي م 25-50متر بوده (پهناي باند در هر طرف  7متر الي  سانتي 50متر و  6متر، طول آن  سانتي 80عرض تور 
  متر بوده و از نخ مشكي تهيه شده است. سانتي 10شكل آن 

متري در قسمت باالي تور قرار داشته و از كرباس سفيد رنگ و دو اليه تشكيل يافته و در سراسر آن دوخته شـده اسـت؛ در    سانتي 5-7يك باند (نوار) 
كه قسمت بااليي تور را  بندند تا اين ها مي كه طناب تور را از آن عبور داده و سپس به تيرك وجود داشته تا اين هريك از طرفين انتهايي باند يك سوراخ

  سفت و محكم نگهدارد.
يي تور ها بسته و در نتيجه قسمت باال وسيله آن به تيرك شايان ذكر است كه در داخل باند، يك كابل (سيم) قابل ارتجاعي وجود دارد تا اينكه تور را به

  طور افقي) نگهدارند. را سفت و محكم (به
ها ببنديد تا اينكه  هاي تور دوخته شده و بايستي آن را به تيرك شويم كه در قسمت پاييني تور (بدون باند افقي) طنابي وجود دارد كه به سوراخ يادآور مي

  قسمت پاييني تور را سفت و محكم نگهداريد.
  نوارهاي (باندهاي) كناري -3-2

  )3دهند.(شكل  صورت عمودي بر روي تور بسته و در باالي هريك از خطوط كناري قرار مي ) نوار سفيد رنگي را به2دو (
  شوند. عنوان بخشي از تور محسوب مي متر بوده و به سانتي 80متر و بلندي آنها  سانتي 5پهناي اين باندها 

  ها آنتن -4-2
 60متـر و   1متر و طول آن  ميلي 10باشد تشكيل شده و قطـر آن  ي كه از جنس فايبرگالس و يا امثال آن مياز يك فلز قابل ارتجاع ها  هريك از آنتن

  باشد. متر مي سانتي
  ).3دهند (شكل  را در جهت مخالف تور و در بخش خارجي لبه هريك از باندهاي كناري قرار مي ها هريك از آنتن

متر آن با نوارهاي رنگي (ترجيحا قرمز و سـفيد) مشـخص    سانتي 10در باالي تور قرار گرفته و  ها ز آنتنمتر از هريك ا سانتي 80توجه داشته باشيد كه 
  شده است.

  ).5و  3كند (شكل  عنوان بخشي از تور محسوب شده و فضاي عبور توپ از طرفين تور را مشخص مي به ها آنتن

  ها تيرك -5-2

شـوند. بلنـدي    متري و در قسمت خارجي خطوط كناري نصب مي 1متري الي 0-5ده و در فاصله ها جهت نگهداشتن تور به كار برده ش تيرك-1-5-2
  ) 3باشند. (شكل  متر بوده و ترجيحا قابل تنظيم مي سانتي 25متر و  1ها  تيرك

متري قسمت خـارجي   1را در فاصله هاي نگهدارنده تور  تيركاي و مسابقات جهاني و رسمي فدراسيون جهاني پاراواليبال  منطقه  در مسابقات قهرماني 
  تأييد نمايند. WOVDكنند ولي اگر بخواهند اين فاصله را كمتر كنند بايستي مسئولين  خطوط كناري نصب مي

 گيرند). نبايد در اين محوطه موانع و يـا لـوازم خطرنـاك    شوند (قرار مي ها به صورت مدور و صاف بوده و بدون سيم در زمين نصب مي تيرك -2-5-2
  وجود داشته باشد.
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  لوازم و تجهيزات اضافي -6-2
  شوند. تعيين ميفدراسيون جهاني پاراواليبال  وسيله قوانين و مقررات كليه لوازم و تجهيزات اضافي به

  ها توپ -3

  استانداردها -1-3
يا موادي نظير آن تهيه شده باشد. رنگ توپ شكل كروي بوده و از چرم نرم و يا مصنوعي ساخته شده و كيسه داخلي آن از الستيك و  بايستي توپ به

  گردد.  روشن و يك رنگ بوده و يا اينكه از چندين رنگ تشكيل مي
 هاي رنگي كه جنس آنها از چرم مصنوعي بوده و توسط استانداردهاي از توپ فدراسيون جهاني پاراواليبال و مسابقات جهاني مسابقات رسميبايستي در 

  استفاده نمائيد. تأييد شده است، الفدراسيون جهاني پاراواليب
-82متر مربع باشد. (   سانتي-كيلوگرم 0-325تا  0-300باشد. بايستي فشار داخـلي تـوپ  گرم مي 260-280متر و وزن آن  سانتي 65-67محيط توپ 

  باشد). مي hpaيا  mbar  294-3تا  318
  ها هم شكل بودن توپ -2-3

بايسـتي   بايستي از نظر استانداردهائي از قبيل محيط، وزن، فشار، نوع و غيره يكسـان باشـند.   شوند، ه كار برده ميكه در طول مسابقات ب هايي كليه توپ
مگر اينكه ايـن   بازي كنند،  اند، تأييد شدهفدراسيون جهاني پاراواليبال وسيله مسئولين  كه به هايي را با توپ ، بين المللي، كشوري و ليگمسابقات جهاني

  هماهنگ شده باشد. مسأله قبال
  سيستم سه توپ -3-3

از سه توپ استفاده كرده و در اين مرحله، شـش تـوپ را در منـاطق     و رسمي فدراسيون جهاني پاراواليبال اي و مسابقات جهاني هاي منطقه در قهرماني
  دهند: ذيل قرار مي

  ).10شكل عدد توپ در پشت هر داور ( 1هاي منطقه آزاد و  عدد توپ در هريك از گوشه 1
  

  

  »كنندگان (بازيكنان و اعضاي تيم) : شركت2فصل «

  ي شركت كنندهها تيم -4

  تركيب تيم -1-4
  مك مربي،كحداكثر دو   ، يك مربي،” حداقل معلوليت“ با كالسبنديبازيكن  2حداكثر  شاملبازيكن  12حداكثر مي توانند  ها تيمهريك از  -1-1-4

  .مي باشندو يك پزشك  فيزيوتراپ يك
  نند.  تنها نام افرادي كه در ورقه امتيازات درج شده است مي توانند به منطقه مسابقه/كنترل وارد شده و در بازي و بخش رسمي گرم كردن شركت ك

و فيزيـوتراپ  بايستي پزشـك تـيم    و رسمي فدراسيون جهاني پاراواليبال اي و مسابقات جهاني قهرماني منطقهمسابقات در 

   تأييد شده باشد. فدراسيون جهاني پاراواليبال ولينوسيله مسئ قبال به
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  كنند. عنوان كاپيتان تيم معرفي كرده و اسم وي را در برگ امتيازات ثبت مي بازيكن ديگري را به  ،Liberoبه غير از بازيكن  -2-1-4
ارد زمين شده و در مسابقه شـركت كننـد. پـس از اينكـه     توانند و كه اسامي آنها در برگ امتيازات قيد شده است مي دسته از بازيكناني فقط آن -3-1-4

  توانند اسامي بازيكنان را تغيير دهند. ، ديگر نمي(ليست تيم در ورقه امتيازي الكترونيكي) مربي و كاپيتان تيم برگ امتيازات را امضا كردند
  محل استقرار اعضاي تيم -2-4
(محـل گـرم كـردن     Warm-upد بر روي نيمكت تيم خودشان نشسته و يا اينكه در منطقـه  كنن كه بازي نمي دسته از بازيكناني بايستي آن -1-2-4

  ).1-4-4ورزشكاران) مربوطـه حضـور داشتـه باشند (قانون  
). 5-2-3طور موقتي از روي نيمكت بلند شوند (قـانون   توانند به بايستي مربي و ساير اعضاي تيم بر روي نيمكت بنشينند ولي توجه داشته باشيد كه مي

  ).1a,1bدر كنار ميز ثبت امتيازات و بيرون از منطقه آزاد قرار دارند (شكـل  ها تيمهاي  نيمكت
-1حضور داشته باشند (قانون  Warm-upتوانند در طول مسابقات بر روي نيمكت نشسته و در جلسه (منطقه)  تيم ميتركيب فقط اعضاي  -2-2-4
1-4.(  
  توانند خود را بدون توپ و به شرح زير گرم كنند: كنند مي بازي نميآن دسته از بازيكناني كه  -3-2-4

  ).1-4-4(قانون  warm-up. در طول بازي: در مناطق 1-3-2-4
  ي فني: در منطقه آزاد و در پشت منطقه بازي خود .ها ها و تايم اوت در طول تايم اوت -2-3-2-4
  گرم كردن خود در منطقه آزاد از توپ استفاده نمايند. توانند جهت ها، بازيكنان مي ست بين در فاصله -4-2-4
  . لوازم و تجهيزات3-4

  باشد: لوازم هريك از بازيكنان به شرح زير مي
بازيكنان مي توانند بدون كفش بازي كنند. همچنين بازيكنان مي توانند از شـورت يـا    , جوراب همشكل و كفش ورزشي.و/يا شلوار بلند پيراهن, شورت

ورت يا شلوار خود استفاده نمايند، به اين شرط كـه همرنـگ   ري تنگ و چسبان (مانند آنچه در دوچرخه سواري پوشيده مي شود) در زير شجوراب شلوا
  شورت نباشد.
ه نماينـد،  و جوراب شلواري و شورت  تنگ و چسبان (مانند آنچه در دوچرخه سواري پوشيده مي شود) اسـتفاد  يا شورت توانند از شلوار بلند بازيكنان مي

مجاز به نشستن روي يك ماده (پارچه) ضخيم  بازيكنان از يك نوع و تركيب هماهنگ و يكسان برخوردار باشند.  اعضاء آن تيمالبته مادامي كه تمامي 
  يا پوشيدن شورت ها يا شلوارهايي كه مخصوصا ضخيم تهيه شده اند، نمي باشند.

، شلوار بلند، جوراب شلواري يا شورت تنگ و چسبان (مانند آنچه در دوچرخه سواري پوشيده مـي  رتپيراهن, شو  Liberoبه غير از بازيكن  -1-3-4
  يونيفرم هاي بازيكنان بايد تميز باشد. باشد. بايد يكسان ها تيمجوراب هريك از بازيكنان طرح و رنگ و شود)  

  و بدون پاشنه باشند. كامپوزيتو يا نرم و سبك بوده و كف (تخته زيرين) آنها از الستيك بايد ها  فشك -2-3-4

هـاي داراي عالمـت  (خطـوط)     ، اسـتفاده از كفـش  فدراسيون جهاني پاراواليبال منطقه اي رسمي و  راي مسابقات جهاني وب

  باشد.  مي مشكي ممنوع

  .ماره گذاري گرددش 20ي يك ال از شماره زيكنانهاي با بايستي پيراهن -3-3-4
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هـا متفـاوت    ها با رنگ و روشنايي پيراهن در وسط قسمت جلويي و پشت پيراهن نوشته و بايستي رنگ و روشنايي شمارهبايستي شماره را  -1-3-3-4
  (متمايز) باشد.

باشد.پهناي نـواري كـه شـماره بـه      سانتي متر مي 20سانـتي متر ودر پشت پيراهن حداقل  15بلندي و اندازه شماره بر روي سينه حداقل  -2-3-3-4
  باشد. سانتي متر مي 2شود،حداقل  وشته ميوسيله آن ن

  سانتي متري را در زير شماره سينه خود بچسباند. 2*8بايستي كاپيتان تيم يك نوار  -4-3-4
بازيكن باشد ،(به غير از  هاي رسمي بوده ويا اينكه رنگ آنها با رنگ ساير بازيكنان متفاوت مي توانند لباسهايي را كه فاقد شماره بازيكنان نمي -5-3-4

Libero .بپوشند (  
  تعويض لوازم و تجهيزات  تغيير و -4-4
  يا چند بازيكن بخواهد كه: ) و1تواند از يك ( مي سر داور 

( بـدون  پاي برهنه  بازي با پاراواليبال جهانيجهاني و مسابقات منطقه اي، قهرماني در مسابقات  . بازي كند بدون كفش -1-4-4

  . ممنوع استجوراب) 

هـا و يـا پـس از تعـويض، عـوض كننـد، بـه شـرطي كـه رنـگ،طرح وشـماره لبـاس              سـت  بـين  خـود را در يا آسيب ديده هاي خيس  لباس -2-4-4
  هاي)جديد يكسان باشد. (لباس

 يكسان با ساير بازيكنان  4-3-3ها و طرح آنها برطبق قانون  با لباس تمرين وگرمكن (لباس هواي سرد) بازي كند، به شرطي كه رنگ لباس -3-4-4

  ).(Libero آزاد باشد (به غير از بازيكن
  اشياء ممنوعه  -5-4

  باشد. ممنوع مي پوشيدن وسايلي كه باعث جراحت شده و يا اينكه قدرت بدني ورزشكار را افزايش دهد، -1-5-4
  ه نمايند.هاي خطرناك استفاد توانند از باند نمي توانند از باند (نوار) استفاده كنند ولي آنها ورزشكاران مي

  باشد. مسئوليت اين امر بر عهده خودشان مي توانند در طول بازي از عينك و يا لنز استفاده كرده و بازيكنان مي -2-5-4

   ها تيمرهبران و روساي  -5

  باشد. مي ها تيممبني بر رفتار بازيكنان و همچنين رعايت قوانين بر عهده مربي وكاپيتان هر يك از  ها تيممسئوليت كنترل رهبري 

  تواند كاپيتان تيم وبازي باشد. نمي  Liberoبازيكن 
  كاپيتان   -1-5
  باشد. كاپيتان تيم قبل از شروع بازي،برگ امتيازات را امضاء كرده ونماينده تيم خود در حين انتخاب زمين (شـيـر يا خط) مي -1-1-5
 كنـد،  كه كاپيتان بازي نمـي   كند. زماني به عنوان كاپيتان گيم انجام وظيفه ميكند)  كه خودش بازي مي  كاپيتان تيم در طول مسابقه (زماني -2-1-5

) را به عنوان كاپيتان انتخاب كنند تا اينكه به جـاي كاپيتـان گـيم انجـام وظيفـه      Liberoوي يا مربي موظف هستند كه يكي از بازيكنان (به غير از 
مگر اينكه وي تعويض شده باشد،كاپيتان اولي (اصلي) به بازي برگشته باشد ويا  باشد، ن جديد مينمايد.از اين لحظه به بعد،مسئوليت تيم بر عهده كاپيتا

  پايان يافته باشد. ست اينكه
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تواند با داورها صحبت كرده و  كليه اعضاي تيم،فقط كاپيتان گيم مي بين زماني كه توپ در حركت نبوده و بازي به مدت چند ثانيه متوقف شده است، از
  ذيل را با آنها مطرح نمايد: مسائل

هاي اعضاي تيم خود را تحويل دهد (مطرح كنـد). اگـر كاپيتـان     توضيح و تفسير قوانين را از آنها پرسيده و يا اينكه سئواالت و درخواست -1-2-1-5
ود را در برگ امتيازات قيد نمايـد (قـانون   گيم از تفسير و توضيحات داور اول راضي نباشد بايستي بالفاصله پس از اتمام مسابقه كتبا اعتراض رسمي خ

4-2-24 .(  
  در رابطه با موارد ذيل اجازه بگيرد: -2-2-1-5

a-  ،تعويض همه و يا بخشي از لوازم و تجهيزات  

b-  ها تيمبررسي موقعيت ،  

c- توپ وغيره را بررسي نمايد. تور،، كف زمين بازي  

   .نمايددر خواست تعويض وتايم اوت مربي،  در غياب -3-2-1-5

  باشد: وظايف كاپيتان تيم در پايان مسابقه به شرح زير مي -3-1-5
  برگ امتيازات را امضاء نموده و نتيجه حاصله را تاييد نمايد، از داورها تشكر كرده، -1-3-1-5
اعتراضيه رسمي خود را در رابطـه بـا    تواند مي اگر در زمان مقرر، نسبت به قضاوت داور اول مبني بر تفسير و اجراي قوانين معترض باشد، -2-3-1-5

  اين مسئله تهيه كرده و در ليست امتيازات درج نمايد.

  .گرددزبان انگليسي تهيه و تنظيم بايد به  ها اعتراضيه همه، جهاني پاراواليبالدر مسابقات قهرماني منطقه اي و 

  مربي  -2-5

گيرد. او بازيكنان تـيم خـود را در بـرگ ارنـج قيـد       خود را در طول بازي بر عهده مي مربي در بيرون از زمين بازي حضور داشته و كنترل تيم -1-2-5
نمايد.وي بايستي مسائل فـوق را بـا داور دوم در    مي هائي را جهت راهنمائي بازيكنان تيم خود در خواست كرده،افراد تعويضي را تعيين كرده و تايم اوت

  ميان بگذارد.
هاي بازيكنان تيم خود را در برگ امتيازات نوشته ويا چك كرده و سـپس بـرگ امتيـازات را امضـاء      سامي و شمارهمربي قبل از شروع بازي،ا -2-2-5

  نمايد. مي

  باشد: وظايف مربي در طول بازي به شرح زير مي -3-2-5
  امتيازات بدهد، برگ آرنج امتيازات را به موقع امضاء كرده و قبل از شروع بازي تحويل داور دوم و يا مسوول ثبت -1-3-2-5
  بر روي نيمكت تيم خود كه در نزديكي مسئول ثبت امتيازات است،نشسته وگاهي به طور موقت از روي آن بلند شود، -2-3-2-5
  ها را در خواست نمايد، ها و تعويض تايم اوت -3-3-2-5

يمكت تيم خود قـرار دارد (از امتـداد خـط حملـه تـا منطقـه      تواند همانند ساير اعضاي تيم در حاليكه در منطقه آزاد كه در جلوي ن وي مي -4-3-2-5
warm-upبه شرطي كه اين مسائل هيچگونه مزاحمتـي بـراي    هايي را به بازيكنان تيم خود بدهد، ) بطور ايستاده و يا قدم زنان يك سري راهنمائي

   مسابقه بوجود نياورده ويا باعث تأخير آن نشود.
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، مربي بايد از پشت خط محـدوده خـود بـه كارهـايش     پاراواليبال جهانيو  رسميسابقات در مسابقات قهرماني منطقه اي، م

  بپردازد.

  كمك مربي  -3-5
  تواند در مسابقه دخالت نمايد. كمك مربي بر روي نيمكت تيم خود نشسته و نمي-1-3-5
و بـا اجـازه داور    بازيتواند بنا به درخواست كاپيتان  ي ميتيم خود را ترك كند،كمك مربجريمه  مانندهر دليلي مربي مجبور است به  چنانچه -2-3-5

و تائيديـه داور را   شـود به داور اعـالم  بازي البته پس از آنكه اين مسئله از سوي كاپيتان ؛ بر عهده بگيرددر زمان غيبت او هاي مربي را  مسئوليت اول،
  داشته باشد.   

  

  »: نحوه بازي 3فصل «

  و مسابقه  ست برد يك كسب امتياز، -6

  كسب يك امتياز  -1-6

  امتياز  -1-1-6
  توانند با توجه به شرايط ذيل، امتياز كسب نمايند، مي ها تيمهريك از 

  اينكه بتواند، توپ را با موفقيت در زمين بازي حريف، بخواباند، -1-1-1-6
  )،11زمانيكه تيم حريف، مرتكب خطا شده باشد(شكل  -2-1-1-6
  شود. مي حريف جريمهزمانيكه تيم  -3-1-1-6
  خطا  -2-1-6

ع جـرايم  زمانيكه بازيكنان تيمي با حركات ناشايست و نامربوط ورزشي و يا با نقض قوانين مرتكب خطا شده باشند داوران خطاها را تشخيص داده و نو
  كنند: مي را براساس قوانين ذيل تعيين

  .گردد مي ن خطا محسوباگر دو يا چند خطا پشت سرهم صورت بگيرد، فقط اولي -1-2-1-6
اگر حريفها بطور آني مرتكب دو يا چندين خطا شوند، خطاي دوبل محسوب شده و سرويس را به تيمي كه قبل از ايـن خطاهـا زده بـود،     -2-2-1-6

  كنند. مي واگذار
3-1-6- Rally  وRally تكميلي  

 ، سرويس را زده است شـروع شـده و زمانيكـه تـوپ بـه عللـي متوقـف       عبارت از ترتيب اعمال بازي بوده و از لحظه ايكه زننده سرويس Rallyيك 

  مي شود. منجراعمال بازي است كه به گرفتن يك امتياز  حركات وتكميلي يك توالي  Rally پذيرد. مي گردد، پايان مي

  هد،د مي را ببرد، يك امتياز كسب كرده و به زدن سرويس ادامه Rallyاگر تيمي كه سرويس زده است،  -1-3-1-6
  را ببرد، يك امتياز كسب كرده و بايستي سرويس بعدي را بزند. Rallyاگر تيم دريافت كننده سرويس،  -2-3-1-6

   ست برد يك -2-6
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امتياز با تيم مقابل تفاوت داشـته باشـد بـه عنـوان      2امتياز كسب كرده و حداقل  25پنجم) زودتر از حريف خود  ست ي (به غير ازست اگر تيمي در يك
دهند تـا اينكـه نتـايج هـر دو تـيم        بازي را ادامه مي  ) بوده و با يكديگر مساوي باشند،24-24( 24گردد. اگر امتياز هر دو تيم  محسوب مي ست برنده

  ). 27-25يا  26-24امتياز با يكديگر تفاوت داشته باشـد ( 2حداقل 

  برنده مسابقه -3-6

  گردد. ن برنده محسوب ميبرده باشد به عنوا ست اگر تيمي سه -1-3-6
 2كنند و اگر تيمي با اختالف  نتيجه و نهايي (ست پنجم) را آغاز مي ست مساوي باشد، 2-2برده باشند و نتيجه  ست 2 ها تيماگر هر يك از  -2-3-6

  گردد. امتياز كسب كند به عنوان برنده محسوب مي 15امتياز زودتر از حريف خود، 

  قص نا تيم قصور كننده و -4-6

اگر از تيمي بخواهند كه در وقت معيني جهت اجراي بازي در زمين حضور داشته باشد ولي تيم مذكور در همان وقت تعيـين شـده در زمـين     -1-4-6
  بازد. مي 25-0را با امتياز  ست وهر 3-0حضور نداشته و يا اينكه به عللي قصور كرده باشد، جريمه شده و مسابقه را با نتيجه 

اي در وقت تعيين شده در زمين حضور نداشته باشد،به عنوان تيم قاصر (قصور كننده) محسوب شده و  ر تيمي بدون دليل منطقي و معقوالنهاگ -2-4-6
  بازد. مي 6-4-1مسابقه را با نتايج قيد شده در قانون 

 و يا مسابقه راباخته و امتيازات ست ) تيم مذكور7-3-1ون تعداد بازيكنان تيمي كم (ناقص) باشد (قان ست اي از مسابقه و يا اگر در هر لحظه -3-4-6
كه تعداد بازيكنان كامل بود) حفـظ    هاي بدست آورده خود را (زماني ست ها و مسابقه مربوطه را به تيم مقابل (حريف) داده و تيم ناقص امتيازات و ست
  كند. مي

  ساختار بازي  -7

  زند (شير يا خط)   اول مي ست رويس را درتعيين زمين بازي و تيمي كه اولين س -1-7

  اندازد. اول،شير يا خط مي ست داور اول جهت تعيين زمين و زننده اولين سرويس در  قبل از شروع مسابقه،
  اندازد. مجددا جهت تعيين زمين و زننده اولين سرويس،شير يا خط مي پنجم (ست نهائي) نيز، ست در
  گيرد. هاي هر دو تيم صورت مي تانشير يا خط با حضور كاپي -1-1-7
  تواند يكي از مراحل ذيل را انتخاب نمايد: برنده شير يا خط مي -2-1-7
   سرويس بزند يا سرويس دريافت بكند، -1-2-1-7
  زمين بازي را انتخاب كند. -2-2-1-7

  باشد. از آن بازنده شير يا خط مي دومين انتخاب،
  دهد. مي اولين چرخش را در كنار تور انجام تيمي كه زننده اولين سرويس است، م و پي در پي باشد،مداو warm-upاگر تعداد جلسات  -3-1-7

   warm-up رسمي جلسه -2-7

دقيقه فرصت دارند كه خـود   6فقط  ها تيمهر يك از  كننده قرار داده باشند، ي شركتها تيمزمين بازي را در اختيار  اگر قبل از شروع مسابقه، -1-2-7
  خواهند داشت. warm-upدقيقه فرصت جهت  10 ها تيمدر غير اين صورت هر يك از  ) كنند،warm-upكنار تور گرم (را در 
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تقاضاي گرم كردن به صورت جداگانه (پشت سر هم) در كنار تور را داشته باشند، در اين صـورت هـر تـيم     ها تيمهاي  اگر هر يك از كاپيتان -2-2-7
  دقيقه خود را گرم كنند. 5به مدت سه دقيقه يا به مدت ، 7-2-1تواند براساس قانون  مي

  را دارد حق گرم كردن در كنار تور را دارد. صورت گيرد، تيمي كه اولين سرويس  گرم كردن به طور مستمردر مواردي كه  -3-2-7

  ارائه برگ آرنج و ترتيب چرخش بازيكنان در بازي  -3-7

يكن در زمين بازي داشته باشند.حداكثر يكي از اين شش بازيكن به عنوان حداقل معلوليت كالسبندي شده شش باز ها تيمبايستي هر يك از  -1-3-7

  بازيكن از اين قانون تبعيت كنند. 6باز هم،بايستي  نيز در زمين حضور داشته باشد، Liberoاست. اگر بازيكن 
 ست ازيكنان خود در زمين بازي بوده و بايستي ترتيب چرخش بازيكنان را در طولدهند، بيانگر ترتيب چرخش ب  يي كه برگ ارنج خود را ارائه ميها تيم

  رعايت نمايند.
امضاء نموده  ،ارنج تيم خود را در برگ مربوطه قيد نموده و اين برگ را پس از تكميل كردن،ست مربي تيم موظف است كه قبل از شروع هر -2-3-7

  ت بدهد.و تحويل داور دوم و يا مسوول ثبت امتيازا
شـوند ( بـه غيـراز بـازيكن      مـي  آندسته از ورزشكارانيكه اسامي آنها در برگ ارنج قيد نشده است، بعنوان بازيكنان تعويضـي آن ليسـت تلقـي    -3-3-7

Libero(  
گـر اينكـه تعـويض قـانوني     م توانيد تغييري در آن بدهيد، نمي زماني كه برگ آرنج را تحويل داور دوم و يا مسئول ثبت امتيازات داديد، ديگر -4-3-7

  (عادي) صورت بگيرد.
  عدم هماهنگي اسامي بازيكنان قيد شده در برگ ارنج و موقعيت آنها در زمين بازي -5-3-7
اسامي بازيكنان قيد شده در برگ ارنج و موقعيت آنها در زمين بازي مشاهده گردد، بايسـتي جـاي    بين ناهماهنگي  ،ست اگر قبل از شروع -1-5-3-7
  گردد. اي متوجه تيم مذكور نمي زيكنان را بر طبق برگ آرنج مرتب كرده و هيچگونه جريمهبا
داورها و مسئولين مربوطه متوجه بشوند كه بازيكني در زمين حضور دارد ولي اسم او در برگ آرنج قيد نشده اسـت،   ست اگر قبل از شروع -2-5-3-7

  گردد. اي متوجه تيم مذكور نمي ج قيد شده است تعويض كرده و هيچگونه جريمهبايستي او را با بازيكني كه اسم وي در برگ آرن

بخواهد كه اين بازيكن (بازيكنان) در زمـين حضـور داشـته     7-3-5-2الزم به توضيح است كه اگر مربي بازيكن (بازيكنان) مذكور در بند  -3-5-3-7
  ها) در برگ امتيازات قيد خواهد شد. مسلما اين تعويض (تعويض هاي) قانوني كرده باشد و باشند، بايستي تقاضاي تعويض (تعويض

بايد در موقعيتهاي صحيح خود قرار گيـرد. عـالوه بـر آنكـه      ، تيم متخلفمشخص شوداسامي بازيكنان موقعيت بازيكنان و ليست  بعدا مغايرتچنانچه 
ند زد. تمام امتيازات بدست آمده تيم متخلف از لحظـه خطـا مشـخص    امتيازات تيم حريف حفظ خواهند شد، يك امتياز گرفته و سرويس بعدي را خواه

       شده و از تيم كسر خواهند شد.  
هر گاه مشخص شود بازيكني كه در زمين است نامش در ليست بازيكنان قيد نشده است، ضمن حفظ امتيازات بـراي تـيم حريـف، يـك      -4-5-3-7

از دست خواهد داد ورود به زمين بازيكن ثبت نشده واهند داد. تيم متخلف تمام امتيازاتش را از لحظه خ( تيم حريف) تيم آن امتياز و يك سرويس را به 
و تيم بايد برگه اسامي تيم را مجددا تكميل نموده و بازيكن جديدي را به جاي بازيكن ثبـت  واگذار خواهد نمود. )  25-0ست را آن (و در صورت لزوم 

  نشده وارد زمين كند. 
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  استقرار بازيكنان  محل -4-7

در محل اصلي خـود و بـر طبـق قـانون چرخشـي       ها تيمگيرد، بايستي كليه بازيكنان هر يك از  كه سرويس بوسيله زننده سرويس صورت مي اي لحظه
  حضور داشته باشند (به غير از زننده سرويس) 

  گردد: محل استقرار بازيكنان بشرح زير شماره گذاري (تعيين) مي -1-4-7
  نمايند: هاي ) ذيل را تصاحب (اشغال) مي هاي (محل سه بازيكني كه در طول تور هستند، بعنوان بازيكنان رديف جلو تلقي شده و شماره -1-1-4-7

  سمت چپ   رديف جلو،  : 4شماره
  وسط   رديف جلو،  : 3شماره 
  سمت راست  رديف جلو،  : 2شماره 

  كنند: هاي) ذيل را تصاحب (اشغال) مي هاي (محل عقب تلقي شده و شمارهسه بازيكن ديگر به عنوان بازيكنان رديف  -2-1-4-7
  سمت چپ  رديف عقب،  : 5شماره 
  رديف عقب، وسط   : 6شماره 
  رديف عقب، سمت راست   : 1شماره 

  بازيكنان  بين هاي مربوط محل -2-4-7
  ي مربوطه دورتر از تور قرار بگيرند.هر يك از بازيكنان رديف عقبي موظف هستند كه نسبت به بازيكنان جلوئ -1-2-4-7
  در زمين قرار بگيرند. 7-4-1بازيكنان رديف جلو و عقب موظف هستند كه بر طبق قانون  -2-2-4-7
  نمايند: ي آنها با زمين تعيين كرده و كنترل ميها كپلمحل استقرار بازيكنان را بر طبق موارد ذيل و بر اساس نحوه تماس  -3-4-7
ي بازيكن رديف عقبي مربوطه، نزديـك خـط   ها كپلي خود را نسبت به ها كپلهر يك از بازيكنان رديف جلوئي حداقل بخشي از  بايستي -1-3-4-7

  مركزي نگهدارد.
نزديك   ي بازيكن مياني رديف خود،ها كپلي خويش را نسبت به ها كپلبايستي هر يك از بازيكنان سمت راست (چپ) حداقل بخشي از  -2-3-4-7

  راست (چپ) نگهدارد. خط كناري
  توانند در زمين خود و منطقه آزاد پراكنده شده و در جاهاي مختلف مستقر شوند. بازيكنان مي به محض اينكه سرويس زده شد، -4-4-7
  ).11اند (شكل  جرايم تيمي كه بازيكنان آن در جاي اصلي خود مستقر نشده -5-7
گردد (قوانين  در جاي اصلي خود قرار نگرفته باشد، به عنوان خطا (خطاي محل استقرار) تلقي مياگر در حين سرويس يكي از بازيكنان تيمي  -1-5-7
   خطا زماني روي مي دهد كه بازيكن به طور قانوني وارد زمين نشده باشد. اين ).7-4و 3-7
ي زننده سرويس بر خطاي محل اسـتقرار  ) خطا13-7-1و  13-4اگر زننده سرويس در حين اجراي سرويس مرتكب خطا شده باشد (قوانين  -2-5-7

  گيرند.  ارجعيت داشته و فقط خطاي زننده سرويس را در نظر مي
خطـاي ايـن    ) و در همان لحظه بازيكني در محل اصـلي خـود مسـتقر نباشـد،    13-7-2اگر سرويس پس از زدن سرويس خطا باشد (قانون  -3-5-7

  بازيكن نسبت به خطاي سرويس ارجعيت خواهد داشت.
  باشد: جرايم خطاي محل استقرار بشرح زير مي -4-5-7
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   .واگذار خواهند كردبه حريف را يك امتياز و سرويس  اگر بازيكنان تيمي بطور صحيح در جاهاي مربوطه استقرار نيافته باشند، -1-4-5-7
  نمايند. سپس محل استقرار بازيكنان را مرتب مي -2-4-5-7

  چرخش بازيكنان در زمين   -6-7

  گردد. بوسيله ترتيب سرويس و محل استقرار بازيكنان كنترل مي ست ترتيب چرخش بازيكنان بوسيله برگ ارنج تيم صورت گرفته و در طول -1-6-7
خواهد سرويس بزند،بازيكنان اين تيم در سمت عقربه ساعت و به شكل زير  مي گيرنده سرويس بوده و با كسب امتياز جديدي  زماني كه تيمي -2-6-7

چرخد)، بازيكني كه در محل اسـتقرار   رود (مي مي و جهت زدن سرويس 1بوده به محل استقرار شماره  2چرخند:بازيكني كه در محل استقرار شماره  مي
  چرخند. رفته و بقيه بازيكنان نيز به اين صورت مي 6بود به محل استقرار شماره  1شماره 

  ) 11جريمه چرخش نادرست (شكل  -7-7

) خطاي چرخشي محسوب شده و جرايم آن به شرح 7-6-1رويس تيمي بر اساس ترتيب چرخش بازيكنان صورت نگرفته باشد (قانون اگر س -1-7-7
  باشد: زير مي

  ). 6-1-3(قانون  .كردبه حريف واگذار خواهد را يك امتياز و سرويس تيم مذكور  -1-1-7-7

  كنند.  سپس ترتيب چرخش بازيكنان را مرتب مي -2-1-7-7
مسئول ثبت امتيازات موظف است كه زمان دقيق خطاي مذكور را معين كرده و كليه امتيازاتي را كه تيم مذكور پس از خطـاي   عالوه بر اين، -2-7-7

  ماند.  كنند ولي امتيازات تيم مقابل تغيير نيافته و به قوت خود باقي مي فوق بدست آورده است حذف مي
فقط يك امتياز و دادن سرويس  تيم مذكوربراي ممكن باشد، هيچگونه امتيازي (امتيازاتي) را حذف نكرده و اگر تشخيص زمان دقيق خطاي فوق غير 

   به حريف تنها جريمه مي باشد.
  

  »: حالتهاي (اعمال) بازي 4فصل «

  نحوه بازي  -8

  توپ در حال بازي (جريان)  -1-8
  باشد. ر حال بازي (جريان) ميكند، توپ د زماني كه داور اول دستور زدن سرويس را صادر مي

  اندازه و رنگ اين خط با ساير خطها مطابقت داشته باشد.
  توپ در خارج از بازي  -2-8

  گردد. دمد، در آن لحظه،توپ در خارج از بازي تلقي مي مي كه يكي از داوران به علت بروز خطا و يا امثال آن بر سوت خود  زماني

3-8-in Ball  11و  12 (داخل بودن توپ (شكل(  
  ).1-3-2گردد (قانون  كند،داخل محسوب مي كه توپ با زمين بازي و حتي خطوط آن تماس پيدا مي  زماني

4-8-out  Ball   11(خارج يا اوت بودن توپ (شكل (  
  باشد كه: توپ زماني خارج و يا اوت مي
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  )، 12ري باشد (شكل كامال بيرون از خطوط كنا كند، بخشي از توپ كه با زمين تماس پيدا مي -1-4-8
  )،12از قبيل سقف و يا افراد بيرون از زمين تماس پيدا كند (شكل  توپ با اشياء خارج از زمين، -2-4-8
  )12،5ها و يا بخشي از تور كه در بيرون از خطوط كناري است،تماس پيدا كند (شكـل  تيرك  ها، طناب  ها، توپ با آنتن -3-4-8
  گذشـته باشـد    توپ در حين عبور از سـطح عمـودي تور،بخشـي از تـوپ و يـا همـه آن از بيـرون فضـاي عبـور،          ،11-1-2به غير از قانون  -4-4-8
  ).10-1-2قانون (
   .كامال از فضاي زير تور عبور كندتوپ  -5-4-8

  بازي با توپ  -9

توانند تـوپ را از   شويم كه بازيكنان مي مي ي يادآور) ول10-1-2موظف هستند كه در زمين و محوطه خود بازي كنند (به غير از قانون  ها تيمهر يك از 
  اطراف منطقه آزاد نيز جـمـع آوري كنند (برگردانند). 

  ضربات تيم  -1-9

توانند جهت برگرداندن توپ به زمين حريـف،   مي ها تيمهر يك از يك ضربه عبارت است از هرگونه تماس با توپ توسط يك بازيكن در خالل بازي . 
تـيم مـذكور مرتكـب خطـاي چهـار ضـرب         ) بر توپ وارد كنند.اگر تيمي ضربات بيشتري وارد كند،14-4-1ربه (عالوه بر دفاع، قانون حداكثر سه ض

  گردد. مي
  گردد. بلكه شامل تماسهاي غير عمدي نيز مي ضربات تيم نه تنها شامل ضربات عمدي،

  هاي (ضربات ) مداوم و پي در پي  تماس -1-1-9
  ). 14-4-2 و 14-9،2-2-3واند دو ضربه مداوم بر توپ وارد كند (به غير از قوانين ت يك بازيكن نمي

  هاي هم زمان  تماس -2-1-9
  بازيكن در يك لحظه و هم زمان با يكديگر با توپ تماس پيدا كنند. 3يا  2ممكن است كه 

شوند (بـه غيـر از    ) ضربه تلقي مي3( 2، همان تماسها به عنوان كنند ) بازيكن هم تيم در يك لحظه با توپ تماس پيدا مي3( 2كه   زماني -1-2-1-9
به عنوان يك ضـربه تلقـي شـده و تصـادم و      دفاع). اگر اين بازيكنان هم زمان با يكديگر به توپ برسند ولي فقط يكي از آنها با توپ تماس پيدا كند،

  گردد. برخورد بازيكنان به عنوان خطا محسوب نمي
افتد (بـازي ادامـه    مي حريف (بازيكن) هم زمان با يكديگر توپ را در باالي تور لمس كرده و توپ پس از آن لحظه به جريان 2كه   زماني -2-2-1-9

خطـاي تـيم مقابـل بـه      اگر چنين توپي به بيرون از زمين برود، تواند سه ضربه ديگر نيز بر توپ وارد كند. تيمي كه گيرنده توپ است مي كند)، پيدا مي
  .آيد شمارمي

مجـددا    Rally اين خطاي دوبل محسوب شده و و توپ را نگهدارند، ضربه بزنندتوپ به در باالي تور حريف هم زمان با يكديگر  2اگر  -3-2-1-9

بازي خللي ايجاد نكنـد (بـازي را متوقـف    و تداوم اما زماني كه اين تماس اضافي آن قدر كوتاه باشد كه در روند . شود تكرار مي

  . استاشتن كوتاه توپ مجاز نكند)، نگه د

  ضربه كمكي  -3-1-9
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   توپ از افراد هم تيم خود و يا اشياي ديگر كمك گرفته و يا حمايت شوند. به ضربهجهت توانند در زمين بازي  هيچ يك از بازيكنان نمي

توانند او را متوقف كرده  و غيره) بازيكنان هم تيم او ميدر حال تماس با تور بوده  ( شايان ذكر است كه اگر بازيكني در حال (تقريبا ) ارتكاب خطا باشد،
  و يا به عقب برگردانند.

  هاي ضربه  خصوصيات و ويژگي -2-9

  تواند با هر يك از اعضاي بدن تماس پيدا كند. توپ مي -1-2-9
يا هل بدهيد.مي توانيد توپ را در هر مسيري بلنـد  شويم كه بايستي فقط ضربه به توپ وارد كنيد، لذا مجاز نيستيد توپ را گرفته و  مي يادآور -2-2-9

  كنيد.
  ها هم زمان با يكديگر باشند. هاي مختلف بدن تماس پيدا كند، به شرطي كه اين تماس تواند با قسمت توپ مي -3-2-9

  استثنائات:
هـا در حـين    ارد كنند ،به شرطي كه ايـن تمـاس  ) بر توپ و14-2توانند ضربات مداوم (قانون  يك يا چند بازيكن دفاعي مي در حين دفاع، -1-3-2-9

  اجراي يك عمل صورت گرفته باشند.
) با اعضاي مختلف بدن و هم زمان با يكديگر تماس پيدا كند بـه شـرطي كـه    14-4-1و  9-1تواند در اولين ضربه تيم (قوانيـن  توپ مي -2-3-2-9

  ها در حين اجراي يك عمل صورت گرفته باشند. اين تماس
يشان (كتفهايشان) ها تا شانه ها كپل بين ازيكنان موظف هستند كه در تمام لحظات بازي (زماني كه توپ در جريان است) بخشي از بدن خودب -4-2-9

جـدا  توانند در طول بازي، لحظه اي بدنشـان را از زمـين    مي را بر روي زمين قرار دهند (بچسبانند).لطفا توجه داشته باشيد به غير از سرويس، بازيكنان
  كنند. ايستادن،بلند كردن بدن و راه رفتن در طول بازي ممنوع ميباشد.

  خطاها در حين بازي -3-9

  ).11شكل ، 9-1كند (قانون  مي چهار ضربه:تيمي كه قبل از برگرداندن توپ چهار ضربه بر آن وارد -1-3-9

  گيرد. مي كمك ي خود و يا اشياء موجود در زمين،ها از هم تيمي در زمين بازي، به توپضربه بازيكني كه جهت  ضربه كمكي: -2-3-9

  ).11شكل  9-2-2كند) (قانون  مي دهد (پرت مي گرفتن توپ:بازيكن بر توپ ضربه وارد نكرده و به جاي آن توپ را گرفته و يا آنرا هل -3-3-9
  لحظه با دو عضو (بخش) از بدن وي تماس گرفته است تماس دوبل:بازيكن در يك لحظه دو ضربه بر توپ وارد كرده و يا اينكه توپ در يك  -4-3-9

  ).11شكل  9-2-3(قانون 
بخشي از بـدن  ، كند با آن بازي كند مي بلند كردن بدن از زمين (بلند شدن):زمانيكه بازيكن در حال بازي كردن با توپ بوده و يا اينكه سعـي -5-3-9

  ).9-2-4شود (قانون  مي يش از زمين بلندها تا شانه ها كپليعني بخشي از  وي،

  تماس با زمين بازي -4-9

ها بـا زمـين بـازي تمـاس داشـته       شانه وباسن  بين مدت مسابقه، در خالل حركات بازي، بازيكنان بايد از طريق قسمتي از بدن خود، لدر طو -1-4-9
مگر اينكه اين حركات شامل ضربه سرويس، دفاع يا يـك  باشد،  مي باشند، اما به هنگام حركات بازي با توپ قطع كوتاه اين تماس با زمين بازي مجاز
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است، باشد، (قطع تماس باسن با زمين بازي در هنگام زدن سرويس، انجـام دفـاع يـا حملـه در      تورضربه حمله در زماني كه توپ كامالً باالتر از نوك 
  باشد) نمي زمان قرار داشتن توپ باالتر از نوك تور، مجاز

  باشد. دن، باال آوردن بدن يا قدم زدن (در زمين بازي) مجاز نميبه هنگام بلند ش -2-4-9

  قرار گرفتن توپ در كنار (نزديك)تور   -10

  عبور كردن توپ از تور -1-10

فضاي عبور بخشـي از سـطح عمـودي تـور      ).5بايستي از باالي تور و فضاي عبور بگذرد (شكل  شود، مي توپي كه به زمين حريف فرستاده -1-1-10
  گردد: مي و به شرح زير محدودبوده 

  )،5از پايين، تا لبه باالئي تور (شكل  -1-1-1-10

  ها و امتداد فرضي آنها، ن از طرفين، به وسيله آنت -2-1-1-10
  از باال، به وسيله سقف.  -3-1-1-10
 توانيد آنرا با ضربات تيم برگردانيـد،  مي  رفته باشد،اگر توپي از سطح تور كامال به منطقه آزاد رفته و يا اينكه بخشي از آن به فضاي خارجي  -2-1-10

  به شرطي كه:
   بازيكن با زمين حريف تماس پيدا نكند، -1-2-1-10
   عبور كرده باشد. مجددا سطح تور را از بيرون فضاي خارجي همان سمت زمين، زمانيكه توپ برمي گردد، -2-2-1-10

بازي به حساب مي آيد كـه  در حال ن به سمت زمين حريف باشد تازماني فضاي پاييني در حال رفت محلاز توپي كه  3-1-10

  كامال از سطح عمودي تور بگذرد.   

  تماس و برخورد توپ با تور  -2-10

  ) با آن تماس بگيرد.10-1-1كند (قانون  مي زمانيكه توپ از تور عبور
  قرار گرفتن توپ در داخل تور  -3-10
  ).9-1افتد) با تعداد ضربات محدود تيمي به زمين حريف برگردانيد (قانون  مي تور برخورد كرده است (در داخل تور توانيد توپي را كه با مي -1-3-10
  كنند. مي را كنسل كرده و  مجددا آغاز  Rallyاگر توپ از سوراخ تور عبور كرده و يا تور را پاره كند، -2-3-10

  قرار گرفتن بازيكن در كنار (نزديك) تور   -11

  عبور از خطوط مرزي تور  -1-11
توپ را در اطراف تور لمس كند به شرطي كه وي در آخرين ضربه حمله حريف و يا قبل از آن با بازيكنان تيم  تواند در حين دفاع، مي مدافع -1-1-11

  ).14-3مقابل برخورد نكند (قانون 
  ه شرطي كه تماس با توپ در فضاي بازي زمين خود صورت گرفته باشد.تواند پس از ضربه حمله دستش را به آنسوي تور ببرد ب مي بازيكن -2-1-11

  عبور (نفوذ) از زير تور   -2-11
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توانند بخشهايي از بدنشان را از زير تور وارد فضاي (زمين) حريف كنند به شرطي كه با اين عمل در بازي حريف مداخله نكرده  مي بازيكنان -1-2-11
  باشند.

( قـانون  دن پشت خط وسط براي نفوذ به زمين حريف در صورتي مجاز است كه تداخلي را در بازي حريف ايجاد نكنـد.  تماس قسمتهاي ب  -2-2-11

  ) D.11  )22و  1.3.3
  ).8-2تواند وارد زمين حريف گردد (قانون  مي بازيكن  پس از اينكه توپ اوت (خارج) شد، -3-2-11
  ف شوند، به شرطي كه در بازي تيم مقابل مداخله نكرده باشند.توانند وارد منطقه آزاد حري مي بازيكنان -4-2-11

  تماس با تور  -3-11

   .اينكه اين تماس در بازي تداخل ايجاد نمايدمگر آيد،  نمي تماس با تور توسط يك بازيكن يك خطا به حساب -1-3-11

به  ،تماس پيدا كند تور شامل خودو  رار دارندكه در بيرون از طول تور ق تواند با طناب، تيرك و يا اشيائي ميبازيكن  -2-3-11

  شرطي كه اين عمل تاثيري در بازي نداشته باشد.

  گردد. نمي خطا محسوب شود كه تور با بدن حريف تماس پيدا كند، مي زمانيكه توپ با تور برخورد كرده و باعث -3-3-11

  خطاهاي بازيكن در كنار تور  -4-11
  ).11ه حريفان و يا قبل از حمله حريفان، با حريف و يا توپ در فضاي حريفان تماس گرفته باشد (شكل بازيكني كه در طول حمل -1-4-11
  ).11-2-1حريف شده و بر روي بازي حريف تاثير گذاشته باشد (قانون  فضايبازيكني از زير تور وارد  -2-4-11
  ).11-2-2-2(قانون ثير گذاشته باشد. و بر بازي حريف خود تابازيكني كه وارد زمين حريفان خود شده  -3-4-11
  :بازي حريف تاثير گذاشته باشد  بركه (در كنار ديگر عوامل)  به وسيله عوامل ذيل بازيكني  -4-4-11

 سانتيمتر باالي آنتن ها در حين بازي اش با توپ، يا 100به وسيله تماس با باند باالي تور يا  -

 يا همزمان با بازي با توپ از تور كمك بگيرد، -

 ، يا دست آوردحريف مزيت و فايده اي را به  نسبت به  -

   حركاتي را انجام دهد كه مانع تالش قانوني حريف براي بازي با توپ شود. -

  سرويس  -12

  ).12-4-1سرويس عبارت است از جريان انداختن توپ به وسيله بازيكن عقب سمت راستي كه در منطقه سرويس مستقر شده است (قانون 

  ست لين سرويس دراو -1-12

  ).6-3-2و  7-1كننـد (قانون  مي نهايي (پنجم) را به وسيله شير يا خط تعيين ست اول و ست زننده اولين سرويس در -1-1-12
  قبلي اولين سرويس را نزده است. ست گردد كه در مي ي بعدي با سرويس تيمي آغازها ست -2-1-12

  ترتيب زدن سرويس   -2-12

-3-1و  7-3-2ان موظف هستند كه ترتيب زدن سرويس را بر اساس مواردي كه در برگ ارنج قيد شده است رعايت نمايند (قـانون  بازيكن -1-2-12
7 .(  
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  گردد: مي زننده سرويس بعدي بر اساس موارد ذيل تعيين  ،ست پس از اولين سرويس در هر -2-2-12
تيم ختم شده باشد، بازيكني كه قبال سرويس زده بود (و يا فرديكه به جاي وي وارد به نفع همان   Rallyاگر تيمي سرويس زده و آن  -1-2-2-12

  زند. مي زمين شده است)، مجددا سرويس بعدي را
-6-2زند (قانون  مي به نفع تيم دريافت كننده (گيرنده) سرويس ختم شده باشد، سرويس بعدي را پس از چرخش بازيكنان  Rallyاگر  -2-2-2-12
  كند) سرويس خواهد زد. مي رود (حركت مي بازيكني كه از قسمت جلوئي و سمت راست زمين به منطقه عقب زمين -) 7

  صدور دستور داور جهت زدن سرويس   -3-12

سـرويس را  دسـتور زدن    پس از اينكه داور اول از آمادگي دو تيم جهت بازي و همچنين استقرار زننده سرويس در منطقه سرويس (توپ) مطمئن شد،
  ).11كند(شكل  مي صادر

  )11نحوه زدن سرويس (شكل  -4-12

  تواند با يك دست و يا قسمتي از دستش (انگشـتان،  مي پس از اينكه زننده سرويس توپ را از دستهايش (دستش) به هوا پرتاب (رها) كرد -1-4-12
  بازو) بر توپ ضربه وارد كند.  ساعد،  مچ،

  باشد مي باشد. دريبل يا حركت دادن توپ در دستها مجاز مي ختن يا آزاد كردن توپ ( به هنگام زدن سرويس ) مجازفقط يكبار باال اندا -2-4-12

در لحظه زدن سرويس، باسن زننده سرويس نبايد با زمين بازي ( شامل خط انتهائي زمين ) يا زمين خارج از منطقه سـرويس تمـاس پيـدا     -3-4-12
توانند با زمين بازي و يا منطقه آزاد خارج منطقه سـرويس   مي مت باالي مچ پا (پاها)  يا دست ( دستهاي ) زننده سرويسكند. قسمت كف پا (پاها)، قس

  ).12تماس داشته باشد (شكل 
  ).11ثانيه بعداز اولين سوت داور براي سرويس، سرويس بزند (شكل  8زننده سرويس بايد ظرف  -4-4-12

  شود. مي گيرد و تكرار نمي اور، زده شود، مورد قبول قرارسرويسي كه قبل از سوت د -5-4-12

  )  11ايجاد مانع و حفاظ در حين زدن سرويس (شكل  -5-12

جلوگيري كرده و   بازيكنان تيم زننده سرويس نبايد بازيكنان تيم مقابل را به طور انفرادي و يا گروهي از ديدن مسير توپ و زننده سرويس، -1-5-12
  ممانعت نمايند.

زند، ممانعت و حفاظ را در حين اجراي سرويس با حركـاتي از قبيـل تكـان دادن دسـتها،      مي يك يا گروهي از بازيكنان تيمي كه سرويـس -2-5-12
  ).6پريدن، حركت به طرفين و يا حتي ايستادن، انجام ميدهند تا اينكه بازيكنان تيم مقابل نتوانند مسير توپ را تشخيص دهند (شكل 

  دهند.  مي يي كه در حين سرويس رخخطاها -6-12

  خطاهاي سرويس  -1-6-12
دهند حتي اگر بازيكنان تيم مقابل در جاهاي اصلي خود مستقر نشده  مي اگر زننده سرويس مرتكب يكي از خطاهاي ذيل شود، سرويس را به تيم مقابل

  باشند. زننده سرويس:

  ).12-2ترتيب زدن سرويس را نقص كرده باشد (قانـون  -1-1-6-12
  )،12-4سرويس را به طور صحيح و مناسب نزده باشد (قانون  -2-1-6-12
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  )،9-2-4ي خود را از زمين بلند كند (قـانون ها كپل -3-1-6-12
  دهند. مي خطاهائيكه پس از زدن سرويس رخ -2-6-12

گردد (به غير از اينكه بازيكن در  مي شد خطا محسوبپس از اينكه سرويس به طور صحيح زده شد، اگر توپ (سرويس) يكي از شرايط ذيل را داشته با
  ):12-7-2محل اصلي خود مستقر نشده باشد) (قانون 

سرويس (توپ) با يكي از بازيكنان تيم زننده سرويس تماس پيدا كرده و يا اينكه كامال از فضاي عبور سطح عمـودي تـور عبـور نكـرده      -1-2-6-12
  ).11، شكل 10-1-1و  8-4-5  ،8-4-4باشد (قوانين 

  )،8-4توپ به بيرون از زمين رفته باشد (قانون  -2-2-6-12
  ).12-5توپ از مانع و يا خطاهاي انفرادي يا گروهي عبور كرده باشد (قانون  -3-2-6-12
  دهند. مي هاي مربوطه رخ سرويس و عدم استقرار صحيح بازيكنان در محلي خطاها -7-12
ن سرويس مرتكب خطا شود (سرويس غلط و نادرست، عدم چرخش صحيح و غيره) و بازيكنان تيم مقابل در اگر زننده سرويس در حين زد -1-7-12

  شود. مي جاهاي اصلي خود مستقر نشده باشند، به عنوان خطاي سرويس تلقي شده و تيم زننده سرويس جريمه
مين برود، از مانع عبور كـرده و غيـره ) عـدم اسـتقرار صـحيح      ولي اگر سرويس را به طور صحيح بزنند و سپس خطا شده باشد (بيرون از ز -2-7-12

  گيرند. مي بازيكنان بر خطاي سرويس ارجعيت داشته و خطاي آنرا (عدم استقرار صحيح را )

  ضربه حمله -13

  ضربه حملهمشخصات  -1-13

  شوند. مي به عنوان ضربات حمله محسوب شوند توپ به زمين حريف هدايت شود مي كليه حركات به غير از سرويس و دفاع كه باعث -1-1-13
توانيد يك ضربه آهسته بـر تـوپ    مي ضربه آشكار بر توپ وارد كرده و يا توپ را با دست نگرفته و يا پرتاب نكرده باشند،، اگر در حين حمله -2-1-13

  وارد كنيد.
  گردد. مي كند، عمل ضربه حمله تكميل مي قابل تماس پيدالحظه ايكه توپ كامال از سطح عمودي تور عبور كرده و يا اينكه با حريف م -3-1-13

  ئي براي ضربه حمله ها محدوديت -2-13

  توانددر هر ارتفاعي، اقدام به ضربه حمله نمايد به شرطي كه در فضاي بازي خود با توپ تماس گرفته باشد. مي بازيكن قسمت جلوئي زمين -1-2-13
  .ت منطقه جلو تكميل نمايددر شرايط ذيل در هر ارتفاعي، ضربه حمله را از پشتواند  مي بازيكن قسمت عقب زمين -2-2-13
  ي بازيكن نبايد با خط حمله تماس پيدا كرده و يا از باالي آن عبور كند.ها كپلدر حين ضربه،  -1-2-2-13
  ).1-4-1رد كند) (قانون يش را در داخل منطقه جلوئي قرار دهد (واها كپلتواند پس از ضربه حمله،  مي بازيكن -2-2-2-13

تـوپ  قسمتي از   تواند ضربه حمله را در منطقه جلوئي تكميل نمايد به شرطي كه در لحظه تماس وي با توپ، مي بازيكن قسمت عقبي نيز -3-2-13
  باشد.تور لبه باالي پايين تر از 

  خطاهاي ضربه حمله  -3-13
  ).13-2-1زند (قانون  مي ل ضربهبازيكن توپ را در زمين (فضاي) بازي تيم مقاب -1-3-13
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  ).8-4كند (قانون  مي بازيكن توپ را با ضربه خود به بيرون از زمين هدايت -2-3-13
-3زند (قـانون   مي لحظه ايكه توپ كامال در باالي تور قرار گرفته است و بازيكن قسمت عقب زمين، از قسمت جلوئي زمين بر توپ ضربه -3-3-13
2-13 ،  

  ).11شكل 
  ).11، شكل 9-2-4كند (قانون  مي يش رااز زمين بلندها كپلبازيكن در حين ضربه زدن،  -4-3-13
  ).19-3-1-2و قانون  11كند (شكل  مي بر آن ضربه وارد  Liberoلحظه ايكه توپ كامال در باالي تور قرار گرفته و بازيكن  -5-3-13

) و در باالي توپ فرستاده و يكي از بازيكنان هـم تـيم   19-3-1-4جلوئي (قانون  پاس را با انگشتانش به منطقه Liberoزمانيكه بازيكن  -6-3-13

  ).11زند (شكل  مي خود بر آن ضربه

  دفاع -14

  دفاع كردن  -1-14

ماس با توپ بدون در نظر گرفتن ارتفاع تدارند تا اينكه  مي دفاع عبارت از عملي است كه بازيكنان كنار تور دستهايشان را در باالي تور نگه -1-1-14
، اما در لحظ تماس با توپ، قسـمتي از بـدن بايـد    توانند دفاع كنند مي فقط بازيكنان قسمت جلوئي زمين از آمدن توپ از زمين حريف جلوگيري نمايند.

  باالتر از باالي تور باشد.

  تصميم و اقدام بازيكن جهت دفاع  -2-1-14
  گردد. مي نگرفته باشد، تصميم جهت دفاع تلقياگر بازيكني اقدام به دفاع نموده ولي باتوپ تماس 

  دفاع كامل  -3-1-14

  ). 7گردد.(شكل  مي كند، دفاع كامل مي زمانيكه توپ با مدافع (دفاع كننده) تماس پيدا
  دفاع گروهي  -4-1-14

  گردد. مي محسوبكند، دفاع گروهي  مي يا سه بازيكن جلوئي نزديك هم دفاع كرده و توپ با يكي از آنها برخورد 2زمانيكه 

  تماس دفاع  -2-14

توانند تماسهاي متوالي (سريع و مداوم) با توپ داشته باشند به شرطي كه اين تماسها در حين اجراي يـك عمـل صـورت گرفتـه      مي يك يا چند مدافع
  باشند.

  دفاع در زمين (فضاي) حريف -3-14

تور و زمين حريف قرار دهد به شرطي كه اين عمل تاثيري در بازي تيم مقابـل نداشـته   تواند در حين دفاع دستها و بازوهايش را در آنسوي  مي بازيكن
  توانيد توپ را در آن سوي تور (زمين حريف) لمس نمائيد. نمي باشد. بنابراين زمانيكه حريف حمله را انجام نداده است

  دفاع و ضربات تيم  -4-14

جهـت    تواند سـه ضـربه ديگـر پـس از دفـاع،      مي ).بنابراين، هر تيم9-1گردد (قانون  نمي دفاع (تماس دفاع) به عنوان ضربه تيم محسوب -1-4-14
  برگرداندن توپ بر آن وارد كند.
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  صورت بگيرد.  تواند به وسيله هر يك از بازيكنان از جمله فردي كه در حين دفاع با توپ تماس گرفته است، مي اولين ضربه پس از دفاع، -2-4-14

  سرويس   دفاع بر روي -5-14

  مي توانيد بر روي سرويس حريف دفاع كنيد.

  ) 11خطاهاي دفاع (شكل  -6-14

  باشند: مي خطاهاي دفاع به شرح زير
  ).14-3مدافع توپ را در زمين حريف و همزمان با ضربه حمله حريف و يا قبل از آن، لمس كرده باشد (قانون  -1-6-14
  دفــاع كــرده و يــا در عمــل دفــاع شــركت كــرده و در آن ســهيم باشــد  Liberoبــازيكن يكــي از بازيكنــان قســمت عقــب زمــين و يــا  -2-6-14

  ).19-3-1-3و  14-14،5-1(قوانين 
  ).14-1-4و  14-1-3  ،9-2-4يش را از زمين بلند كند (قوانين ها كپلزمانيكه مدافع در حين دفاع و يا در حين تكميل دفاع،  -3-6-14
  ).8-4ه باشد (قانون بيرون رفت  توپ پس از دفاع، -4-6-14
  زمانيكه مدافع توپ رادر زمين حريف و بيرون از آنتن دفاع كرده باشد. -5-6-14
  كند. مي براي ايجاد يك سد (دفاع)، فردي يا گروهي تالش  Liberoبازيكن   -6-6-14
  

  »و تاخيرات  توقف ها: 5فصل «

  قانوني در بازي  توقف هاي -15

   .صورت مي گيرد كامل و سوت داور اول براي سرويس بعدي Rallyبين يك كه زماني است  توقفيك 

     در بر مي گيرند. را  تايم اوت و تعويضتوقفهاي قانوني در بازي تنها 

  تعداد تعليقهاي قانوني  -1-15
  ) تعويض داشته باشند.6) تايم اوت گرفته و شش (2حداكثر دو ( ست توانند در طول هر مي ها تيمهر يك از 

   ي قانونيترتيب و توالي تعويضها -2-15
درخواست جهت تايم اوت و يك درخواست جهت تعويض بازيكنان را يكي پـس از ديگـري انجـام داده و     2يا  1توانند  مي ها تيمهر يك از  -1-2-15

  نياز نيست كه بازي را از سر بگيرند ارائه نمايند.
ل تعويض بازيكن، درخواستهاي مداومي را جهت تعويض بازيكنان ارائه داده و توجـه داشـته   تواند در طو نمي توجه داشته باشيد كه يك تيم -2-2-15

  ).15-5، 15-6-1ـون توانند در طول يك تعليق، تعويض شوند (قان مي يا سه بازيكن 2باشيد كه 
   د. وشبرگزار  كامل Rallyيك  درخواست تعويض جداگانه از يك تيم بايددو بين  -3-2-15

  واست جهت تعليق (تعويض) قانوني در خ -15 -3

  انجام گيرد.تواند  كاپيتان تيم مييا در در زمان غيبت مربي توسط مربي توسط فقط درخواست توقف قانوني بازي  -1-3-15

  در خواست تعويض قبل از شروع ست امكان پذير بوده و بايستي آنرا به عنوان تعويض قانوني در آن ست قيد نمائيد. -2-3-15
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  )11-4ي فني (شكل ها تايم اوتهاي عادي و تايم اوت -4-51
كه در اين زمان توپ بايد خارج از بازي بوده و قبل  انجام مي شود با نشان دادن عالئم دستي مربوطه صورت گرفته درخواستهاي تايم اوت  -1-4-15

  از زدن سوت سرويس توسط داور باشد. 
  باشد. نيه ميثا 30 ي درخواستيزمان هر يك از تايم اوتها

اجباري است و پـس از آن  پارا واليبال و مسابقات منطقه اي استفاده از زنگ جهاني در مسابقات قهرماني جهاني، فدراسيون 

  دست به نشانه تايم اوت باال مي رود. 

سـتراحت فنـي   ي يك تا چهار دو وقـت ا ها ست و مسابقات قهرماني منطقه اي درپاراواليبال جهاني  و براي مسابقات جهاني

  مي شود.رسد، استفاده  مي 16و  8ثانيه اي اضافي بطور اتوماتيك، زمانيكه تيم برتر به امتيازات  60

توانـد دو تـايم اوت (وقـت     مـي  پنجم)، وقت استراحت فني وجود ندارند، فقط هر تيم تسكننده نتيجه بازي ( تعيين ست در

  ثانيه اي را درخواست نمايد. 30استراحت) 

  كه در كنار نيمكت مربوطه است، بروند. بازيكنان موظف هستند كه در طول كليه تايم اوتها به منطقه آزادي -2-4-15

  تعويض و جايگزيني بازيكنان   -5-15

وارد زمـين   تعويض عبارت از اين است كه اسم بازيكن ذخيره را در برگ امتيازات نوشته و اين بازيكن بجاي بازيكني كه قرار است زمين را ترك كند،
گيرد (لطفا جهت كسب اطالعات بيشتر در زمينه تعويض به  ).شايان ذكر است كه تعويض با دستور داور صورت ميLiberoشود (به غير از بازيكن  مي

  مراجعه فرماييد).  19-3-2و 15-10قانون 

  تعداد و محدوديتهاي تعويض  -6-15

تواند از زمين خارج شده و مجددا به زمين برگردد ولي بايستي توجه داشته باشيد كه  ده است ميبازيكني كه اسم او در برگ آرنج تيم قيد ش -1-6-15
  گردد. صورت گرفته و در حين برگشت به زمين،به محل استقرار قبلي خود برمي ست اين عمل فقط يكبار در طول

د شده است وارد زمين گردد ولي توجه داشته باشيد كه اين عمل فقط تواند بجاي بازيكني كه اسم او در برگ ارنج قي مي يك بازيكن ذخيره -2-6-15
  شود كه وي در حين تعويض از زمين خارج شده است. مي صورت گرفته و در حين تعويض ايشان فقط بجاي بازيكني وارد زمين ست يكبار در طول

  ). 15-9-2(قانون  مي باشد.د، غير قانوني ) گرد7-3-1قوانين كالسبندي (قانون و نقض  شكستنمنجر به كه تعويضي  -3-6-15

  تعويض استثنائي  -7-15

قانوني تعويض گردد ولي اگر ايـن امـر    به بازي ادامه دهد بايستي بطوربه دليل جراحت يا بيماري تواند  نميكه )  Libero(به غير از بازيكن  يبازيكن
بهره مند شود. لطفـا توجـه داشـته     15-6 هاي قيد شده در قانون وجه به تعداد تعويضتواند از تعويض استثنائي و بدون ت غيرممكن باشد،تيم مذكور مي

  مطابقت داشته باشد. 7-3-1باشيد كه بايستي پس از تعويض استثنائي، برگ ارنج با قانون 
ـ   Liberoشود،(به غير از بازيكن  اي كه بازيكني در زمين مجروح مي تعويض استثنائي،يعني لحظه خواهـد   ازيكن ديگـري كـه مـي   و جـايگزين وي) ب

  جايگزين وي (بازيكن زخمي) شود، نبايد در زمين باشد. بازيكن زخمي تعويض شده مجاز نيست مجددا وارد مسابقه شود.
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از تعداد ليكن بايد در برگه امتيازات به عنوان بخشي ؛ تعويض نرمال (عادي) به حساب آوردتوان در هر مورد به عنوان يك  نمي يك تعويض استثنائي را
  كل تعويض هاي انجام شده در آن ست و مسابقه ثبت شود. 

  تعويض بازيكن خاطي و نااليق -8-15

- 3-1و  6-4-3گردد (قانون  بايستي بازيكن خاطي و نااليق بطور قانوني تعويض گردد.اگر اين امر غيـر ممكن باشد، تيم به عنوان تيم ناقص تلقي مي
7 .(  

  تعويض غير قانوني  -9-15

گردد (به غير از مورد قيد  باشد،به عنوان تعويض غير قانوني تلقي مي 15-6هاي قيد شده در قانون  ها بيش از تعداد تعويض اگر تعداد تعويض -1-9-15
  ). 15-7شده در قانون 

  ذيل را به مورد اجرا خواهند گذاشت:) تصميمات 8-1اگر تيمي يك تعويض غيرقانوني انجام داده باشد و بازي نيز ادامه داشته باشد (قانون  -2-9-15
  )، 6-1-3(قانون  يك امتياز و سرويس به حريف خود مي دهد.تيم مربوطه جريمه شده و  -1-2-9-15
  كنند، تعويض را تصحيح مي -2-2-9-15
  كنند. امتيازاتي را كه تيم خاطي از لحظه خطا بدست آورده است،حذف مي -3-2-9-15

  ماند.  نكرده و همچنان به قوت خود باقي ميامتيازات تيم مقابل تغيير 

  انتعويض بازيكن -10-15

  ).1b، شكل 1-4-3(قانون  شود.در منطقه تعويض انجام بايد تعويض  -1-10-15
  باشد. مي امتيازات و اجازه ورود و خروج بازيكنان از زمين بازي ست زمان مورد نياز جهت تعويض، عبارت است از ثبت بازيكن تعويضي در -2-10-15
3-10-15- a   بازيكن يا بازيكنان تعويضي به منطقه تعـويض واردشـده، آمـاده    در خالل يك توقف قانوني، تعويض زماني است كه واقعي درخواست

بـا  بايـد  د و يا قبل از شروع سـت باشـ   زماني كه تعويض بدليل آسيب ديدگيتنها و  نداردنيازي به دادن عالمت تعويض انجام مربي براي  .بازي باشند
  دست عالمت مي دهد. 

3-10-15 b   ،16-2(قانون  مي شود. دستور تعويض صادر نشده و تيم مذكور به خاطر همين تاخير، جريمه چنانچه اين مراحل انجام نگيرد.(  
3-10-15 c  افراد مربوطه انجام مـي شـود.   زنگ يا سوتو به وسيله  به ترتيب، يا داور دوم مسئول ثبت امتيازتاييد و اعالم درخواست تعويض توسط 

   دهد. ميتعويض را  دستور انجامداور دوم 

 شماره دار اسـتفاده  ، جهت تسهيل تعويض از تابلوهايپاراواليبال جهاني در مسابقات قهرماني منطقه اي و مسابقات جهاني 

  كنند. مي

بايد در زمان درخواست انجام تعويض مشخص  ها د، تعداد تعويضاگر يك تيم قصد انجام بيش از يك تعويض بطور همزمان را داشته باش -4-10-15
 تعـويض غيـر قـانوني   چندين چنانچه يك و  يا  بايد به ترتيب، يك جفت از بازيكنان بعد از جفت ديگر، انجام گيرند. ها د. در اينصورت، اين تعويضشو

      با آنها برخورد مي شود. قوانين محروميتهاي تاخيري  طبقني رد مي شوند و موارد غير قانولي د ونوجود داشته باشد، موارد قانوني اجازه داده مي شو

  درخواستهاي بي جا و بي مورد -11-15
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  شوند: مي تلقي در بازي ي ذيل به عنوان تعويض بي موردها درخواست تعويض -1-11-15
    )،15-2-1قانون در طول بازي و يا در حين سوت داور جهت زدن سرويس و يا پس از آن ( -1-1-11-15
  ).15-2-1به وسيله يكي از اعضاي غير مجاز تيم (قانـون  -2-1-11-15
    ، به استثناي زماني كه براي بازيكن حادثه / بيماري روي دهد. در زمان توقفو دومين تعويض يك تيم  -3-1-11-15
  پس از اتمام تايم اوتها و تعويضهاي قانوني.  -4-1-11-15
شود، بايد بدون هيچگونه عواقب  نمي گذارد يا باعث تاخير در آن نمي در مسابقه كه بر بازي تاثيرياز طرف يك تيم خواست نابجا اولين در -2-11-15

  (پي آمدهاي) ديگر رد شود.

  كه منجر به تاخير شده باشد.توسط همان تيم در بازي  بيشتردرخواست نابجاي هر گونه  -3-11-15

  تاخيرها در بازي  - 16

  انواع تاخير   - 1-16

  باشد: مي گردد ً تاخير ً ناميده شده و شامل مراحل ذيل مي عمل بي مورد تيمي كه باعث تعويق ادامه بازي
   توقف هاي قانوني بازيتاخير در   - 1-1-16
  ادامه تعليق (معطل كردن) پس از صدور دستور داور جهت شروع بازي، - 2-1-16
  )، 15-9 (قانون درخواست تعويض غير قانوني - 3-1-16
  )، 15-11-2 تكرار درخواستهاي بي مورد (قانون - 4-1-16
  تاخير بازي به وسيله بازيكنان و اعضاي تيم.   - 5-1-16
  جرايم تاخير - 2-16
  باشد). مي گردد (انفرادي نبوده و گروهي مي شامل تيـم” اخطار تاخير“ و ” جريمه تاخير “ - 1-2-16
  ماند. مي طول مسابقه به قوت خود باقي جرايم تاخير در - 1-1-2-16
  كنند. مي از جمله اخطارها را در ليست امتيازات درجدر بازي  كليه جرايم تاخير  - 2-1-2-16
  ).11-25باشد (شكل  مي ”اخطار تاخير “ در طول مسابقه  ها تيمجريمه اولين تاخير توسط هر يك از اعضاي  - 2-2-16
خطا محسوب شده و جريمه آن ً جريمه تـاخير ً   ست خيرهاي بعدي توسط هر يك از اعضاي همان تيم در طول هماندومين تاخير و يا تا - 3-2-16

  ).11-25(شكل  .يك امتياز و سرويس بعدي به حريف داده مي شودبوده و 

  گذارند. مي ي بعدي تاثيرها ست قبل ازآنها به قوت خود باقي مانده و در ها و ياست  بين جرايم تاخير - 4-2-16

  هاي استثنائي در بازي  تعويض -17

  بازيكن  يت / بيماريمصدوم -1-17

اگر در طول بازي (زمانيكه توپ در جريان است) حادثه اي شديد رخ داده و بازيكني مجـروح شـود، داور موظـف اسـت كـه بـازي را فـورا         -1-1-17
  كنند. مي بازي را شروع  مصدوم وارد زمين شود. پس از مداواي بازيكن، نگهداشته و به دستيار پزشكي اجازه بدهد كه جهت مداواي بازيكن
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دهنـد تـا    مي ) سه دقيقه به ايشان فرصت8-2و  8-1اگر بازيكن مصدوم نتواند از طريق تعويضهاي قانوني و استثنائي تعويض شود (قانون  -2-1-17
  توانند از اين موقعيت در طول مسابقه استفاده نمايند. مي نان فقط يك باراينكه تسكين پيدا كند، ولي توجه داشته باشيد كه هر يك از بازيك

-3-1و  6-4-3اگر بازيكن تسكين پيدا نكرده و تيم مذكور نتواند بازيكن ديگري را جايگزين وي كند، تيم به عنوان تيم ناقص تلقي ميگردد (قـوانين  
7.(  

  كنند). مي لگذارند (تداخ مي عوامل خارجي كه در بازي تاثير -2-17

بـازي را    اگر هر گونه عامل خارجي در طول بازي رخ داده و در بازي تاثير بگذارد، داور موظف است كه بازي را متوقف كرده و پس از رفع اين مشكل،
  با تكرار سرويس قبلي آغاز كند.

  تاخيرهاي مداوم و طوالني  -3-17

شوند، داور اول به همراه مسئولين برگزاركننده مسابقات و در صورت امكان با حضـور يكـي از   اگر عوامل غيرمترقبه اي باعث تأخير مسابقه  -1-3-17
  اتخاذ نمايند.  اعضاي كميته كنترل مسابقات، موظف هستند كه تصميماتي را نسبت به برقراري شرايط عادي،

  كنند: مي د به شرح زير عملساعت باش 4اگر يك و يا چند مورد تأخير رخ داده و مدت زمان آنها كمتر از  -2-3-17
ي را كه در آن وقفه به وجود آمده بود، به طور عادي و بـا همـان امتيـازات قبلـي و     ست اگر بخواهند مسابقه را در همان زمين آغاز كنند، -1-2-3-17

  مانند. مي باقي هاي قبلي نيز به قوت خودست دهند. الزم به توضيح است كه امتيازات مي بازيكنان و محلهاي مربوطه ادامه
ي را كه در آن وقفه به وجود آمده بود، كنسل كرده ولي بازي را با همان ست ديگري آغاز كنند،بازي ولي اگر بخواهند مسابقه را در زمين  -2-2-3-17

  د.مانن مي هاي قبلي همچنان به قوت خود باقيست كنند. الزم به توضيح است كه امتيازات مي افراد و همان ارنج آغاز
ساعت باشد، اين مسابقه را كنسل كرده و مسـابقه ديگـري را از اول    4ولي اگر يك و يا چند مورد تأخير رخ داده و مدت زمان آنها بيش از  -3-3-17

  كنند.  مي آغاز

  ها ست بين تعويض زمين بازي و فاصله -18

  ها  ست بين فاصله -1-18

  طول مي كشد. سه دقيقهها  . تمامي اين فاصله زماني است بين ستها فاصله

  كنند. مي را در ليست امتيازات ثبت ها تيمزمينها را تعويض كرده و ارنج جديد   در طول اين فاصله،
  دقيقه افزايش دهند.  10هاي دوم و سوم را تا ست بين توانند فاصله مي ي شركت كنندهها تيمباتوجه به درخواست مسئولين برگزاركننده مسابقات، 

  )11-3تعويض زمين (شكل  -2-18

  زمين را عوض كنند. ست موظف هستند كه پس از هر ها تيمپنجم (نهايي)  ست به غير از -1-2-18
ها را تعويض كرده و بازيكنان در همان  بدون تأخير زمين ها تيمدست يافت،  8به امتياز  ها تيمنهايي (پنجم) به محض اينكه يكي از  ست در -2-2-18

  شوند. مستقر ميمحل مربوطه 
كننـد، امتيـازات را در حـين     ها را تعويض مـي  ) انجام ندهند، به محض اينكه متوجه اين اشتباه شدند، زمين8اگر اين تعويض را در وقت مناسب (امتياز 

  مانند. ها تغيير نداده و همچنان به قوت خود باقي مي تغيير زمين



35  

  

  »: بازيكن ليبرو 6فصل «

  بازيكن ليبرو -19

  تعيين بازيكن ليبرو -1-19
بازيكن متخصص دفاعي را به عنوان بازيكن ليبرو تعيين نمايـد. (بـه    تا حداكثر دو نفري بازيكنان خود،  12يان ليست هر تيم حق دارد از م -1-1-19

  مراجعه نمائيد).  4-1-1قانون 
  د. مي شوه، ثبت ليبرو قبل از مسابقه در برگه امتيازات، در محل مشخص شد اننام بازيكن -2-1-19

قبل از مسابقه در برگه امتيـازات   Liberoنام بازيكنان ، پاراواليبال جهاني در مسابقات قهرماني منطقه اي، مسابقات جهاني 

  گردد.مي و تنها در محل مشخص شده، ثبت 

باشد، اين بـازيكن بـه    Liberoه عنوان تلقي خواهد شد. چنانچه بازيكن دومي ب Liberoبه عنوان بازيكن عمل كننده  Liberoازيكن ب 3-1-19

  خواهد بود. دوم Liberoعنوان 

  در زمين حضور داشته باشد.   مي تواند Liberoدر تمام مدت بازي تنها يك بازيكن 

  تجهيزات -2-19

از نظر رنگ با پيراهن ديگر اعضاي تيم پيش بند ويژه بازيكن ليبرو) بپوشد و پيراهن اين بازيكن حداقل بايد -بازيكن ليبرو بايد يك يونيفرم (يا پيراهن
تواند داراي طرح متفاوت با ديگر بازيكنان باشد اما بايد همانند يونيفرم ديگر اعضاي تيم شماره گـذاري شـود.(به    مي متمايز باشد. يونيفرم بازيكن ليبرو

  مراجعه نمائيد). 4-3قانون 

امـا نـوع و   شماره خود را داشته، دوم بايد  Libero، يبال جهاني پاراوالدر مسابقات قهرماني منطقه اي ، مسابقات جهاني و 

  اصلي باشد. Liberoرنگ پيراهنش بايد مانند 

  اقدامات در برگيرنده بازيكن ليبرو -3-19

  اقدامات (اعمال) بازي -1-3-19
  مراجعه نمائيد). 7-4-1-2و  7-3-1تواند جايگزين هر يك از بازيكنان رديف عقب شود. ( به قوانين  مي بازيكن ليبرو -1-1-3-19
اگر در لحظه تماس با توپ، توپ كامال باالتر از نقطه باالئي تور باشدبازيكن ليبرو محدود به عمل كردن به عنوان يـك بـازيكن رديـف     -2-1-3-19

  مراجعه نمائيد). 13-3-5و  13-2-2ين عقب بوده و مجاز به كامل كردن يك حمله از هر جا ( شامل زمين بازي و منطقه آزاد ) نميباشد،. ( به قوان

و  14-6-2و  12-4-1تواند سرويس بزند، دفاع نمايد يا براي انجام دفاع ( ايجاد سد ) تالش نمـايد. ( به قـوانين   نمي يك بازيكن ليبرو -3-1-3-19
  مراجعه نمائيد). 6-6-14
تواند يك ضربه حمله را از باالي تور كامل نمايد، اگر  نمي يايد، يك بازيكناگر توپ از پاس سرانگشتي بازيكن ليبرو در منطقه جلو وي ب -4-1-3-19

  تواند آزادانه به توپ ضربه بزند.  مي بازيكن ليبرو همان عمل را از پشت منطقه جلو انجام دهد،

    Libero جابجائي بازيكنان -2-3-19
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  د. آين نمي به حساب  جابجائي بازيكن ليبرو به عنوان تعويض -1-2-3-19
يك (مگر آن كه  دو مورد تعويض بازيكن ليبرو وجود داشته باشد بينكامل  )Rallyباشند، اما بايد يك رالي ( نمي داراي محدوديت جابجائيهااين قبيل 

   .)   بماندنيمه تمام باقي  Rallyشود و يا بازيكن ليبرو  قادر به ادامه بازي نباشد و  4پست  بهك چرخش اجباري پنالتي موجب ي

  ليبرو تنها بازيكن عمل كننده به عنوان  شود. جابجاقانوني بازيكن وجود دارد و مي تواند با يك بازيكن ليبرو ديگر  جابجايي امكان -2-2-3-19
    شود.  جابجا ي دوميك پست مشخص و يا با ليبروبراي بازيكن تعويضي بوسيله مي تواند 

مجوز جـايگزيني يـك   و  تواند وارد زمين بازي شود مگر اينكه داور دوم ارنج شروع را چك كرده باشد در آغاز هر ست، بازيكن ليبرو نمي -3-2-3-19
  مراجعه نمائيد). 12-1و  7-3-2( به قوانين  .بازيكن ليبرو با يك بازيكن آغاز كننده بازي را بدهد.

  داور باشد.  توسط از دميده شدن سوت  شود كه توپ خارج از زمين و قبلمي تنها زماني انجام  اه تعويضساير  -4-2-3-19
انجام  قبل از زدن سرويسدر صورتيكه اين كار انجام مي شود؛ ليكن براي انجام سرويس، جابجايي بازيكن ليبرو سوت داور  زدنپس از  -5-2-3-19

     صورت تكرار منجر به جريمه تاخير مي گردد.    شود منعي ندارد؛ الزم بذكر است در پايان رالي اين مسئله به كاپيتان بازي تذكر داده مي شود و در
جريمه تاخير مي شوند. انتخاب تيمي كه بايد سـرويس  اعمال تاخير و توقف در بازي شده و باعث  فورا باعثي همراه با تاخير ها تعويض -6-2-3-19

  مائيد).مراجعه ن 16-2( به قانون مشخص خواهد شد. نتيجه جريمه تاخير  بر اساسبعدي را بزند، 

، وارد زمين شده يا از آن خارج شوند. ( بـه   Liberoمنطقه تعويض (جابجايي) توانند از  مي فقطشونده بازيكن ليبرو و بازيكن جايگزين  -7-2-3-19
  مراجعه نمائيد). D.laقانون 

  ابلوي الكترونيك امتيازات ثبت شود. ) و يا در تو در صورت استفادهبازيكن ليبرو بايد در برگه كنترل ليبروها (  تعويض  -8-2-3-19
  جابجايي غير قانوني ليبرو شامل موارد زير مي شود:  -9-2-3-19

  6.1.3بين زمان جابجايي ليبروها يك رالي كامل انجام نشود. ( قانون در صورتيكه( 

 د.  و يا بطور قانوني تعويض شود با يك بازيكن تعويض مي شو ي دومبه جاي آنكه ليبرو با يك ليبرو 

  به منزله يك تعويض غير قانوني تلقي شود.بايد  جابجايي غير قانوني 
شود و تيم به دليل تاخير ايجـاد كـرده   مي اين مسئله از سوي داوران اصالح و سپس چنانچه جابجايي ليبرو غير قانوني قبل از رالي بعدي اعالم شود، 

  )D9جريمه مي شود. ( قانون 
  نوني پس از زدن سرويس اعالم شود، جريمه آن همانند تعويض غيرقانوني خواهد بود.  چنانچه جابجايي ليبرو غير قا

  تحويل پست به يك ليبرو جديد    -4-19

  )  D9و  21.3.3، 21.3.2كنار گذاشته مي شود. ( قانون حتي و يا  اخراجاز زمين بايد بيمار شود   مصدوم /چنانچه ليبرو   -1-4-19
  انجام كاپيتان اين كار توسط اعالم نمايد كه بازيكن ليبرو به داليل مختلف قادر به ادامه بازي نيست؛ در غياب وي  مربي مي تواند در هر زمان

   مي شود. 
  ليبروبازيكن يك داراي تيم   -2-4-19
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نوان ليبرو ثبت شده باشد، و همين در زمين باشد، و يا در تيم تنها يك نفر به عتنها يك بازيكن ليبرو  19.4.1كه طبق قانون  صورتيدر   -1-2-4-19
ي كه در لحظه تحويـل پسـت در   غياب وي كاپيتان تيم) مي تواند در زمان باقيمانده بازي به يكي از بازيكنان يك نفر نيز قادر به بازي نباشد مربي ( در

  تحويل دهد ( جايجايي بازيكن از اين مسئله مستثني است)؛ پست ليبرو را  زمين نيست
با يك بازيكن به شكل قانوني و يا فورا وي را با  ليبرو قادر به بازي نباشد؛ مي توان وي راعمل كننده به عنوان بازيكن چنانچه بازيكن   -2-2-4-19

  يك ليبرو جديد تعويض نمود. الزم بذكر است فردي كه پست ليبرويي خود را تحويل مي دهد ديگر نمي تواند در ادامه بازي شركت كند. 
تحويل پست ليبرويي مي باشد. بازيكن ليبرو شرايط اين مسئله تابع  ؛زيكن ليبرو در بيرون از زمين ناتواني خود را براي ادامه بازي اعالم نمايدهر گاه با
  ديگر اجازه ادامه بازي را نخواهد داشت. مذكور

  ) 5.2.1و  5.1.2دوم اعالم نمايد. ( قانون  مربي و يا كاپيتان تيم در غياب وي مي تواند موضوع تحويل پست را به داور  -3-2-4-19
  ) 19.4.1چنانچه بازيكن ليبرو جديد نيز مصدوم و يا قادر به ادامه بازي نباشد مي توان پست ليبرو  را  تحويل فرد ديگري داد. ( قانون   -4-2-4-19
ضوع مجاز است؛ ليكن كاپيتان تيم در صورت تحويل پسـت  چنانچه مربي درخواست تحويل پست ليبرو به كاپيتان تيم را بدهد، اين مو  -5-2-4-19

      )19.4.1و  5.1.2( قانون امتيازات هدايت تيم را ديگر نخواهد داشت.  
  تحويل پستها بايد در قسمت توضيحات برگه امتيازات و برگه كنترل ليبرو ثبت شود در مواقعي كه جابجايي پست ليبرو را داريم تعداد   -6-2-4-19

  ) 26.2.2.1و  25.2.2.7در تابلوي الكترونيكي امتيازات) ( قانون  استفادهدر صورت  ( و يا
    ليبرو  دو بازيكن تيم داراي   -3-4-19
امـه  هر گاه در برگه امتيازات تيم دو ليبرو ثبت شده باشند و يكي از آنها قادر به بازي نباشد؛ تيم مي تواند با همان يك ليبـرو بـازي را اد   -1-3-4-19

  ) 19.1.1و  4.1.1دهد. ( قانون 
  )   19.4قادر به ادامه بازي نباشد. ( قانون  ي باقيمانده در تيمامكان تحويل پست جديد به بازيكن ديگري وجود ندارد؛ مگر آنكه ليبرو

  خالصه مطالب  -5-19

تيم تنها يك ليبرو داشـته باشـد؛ مـي    مي شود. چنانچه  بجاجاو يا اخراج شود؛ فورا وي با ليبرو دوم تيم  رد صالحيتچنانچه ليبرو از زمين  -1-5-19
  ) 21.3.3و  21.3.2و  19.4( قانون  توان پست ليبرو را تحويل بازيكن ديگري داد. 
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  اخالق ورفتار شركت كنندگان: 7فصل 

  هاي اخالق و رفتار خوب ضرورت -20

  اخالق و رفتار ورزشكارانه -1-20

  .و از آن ها تبعيت نمايندمطلع بوده  نشسته دگان موظف هستند كه از قوانين رسمي واليبالكنن شركت -1-1-20
  بازيكنان موظف هستند كه با اعمال و رفتار ورزشكارانه خود و بدون اينكه با داوران بحث كنند، تصميمات آنها (داوران) را بپذيرند. -2-1-20

  تواند نسبت به اين مسئله معترض بوده و اين مسئله را با داور درميان بگذارد. ، فقط كاپيتان تيم مياگر بازيكنان نسبت به تصميم داور مشكوك باشند
گذارند، خودداري كرده و نبايد به خطاهاي تيم خود  گيري داوران تأثير مي كه در تصميم كنندگان موظف هستند از اعمال و رفتارهايي شركت -3-1-20

  سرپوش بگذارند.

  النه و منصفانهبازي عاد -2-20

جهت ايفاي يك بازي عادالنه و منصفانه، محترمانه و مؤدبانه بوده و نه تنها اين مسـأله را درحـين برخـورد بـا     بايد اخالق و رفتار بازيكنان  -1-2-20
  گردد. داوران رعايت كرده، بلكه شامل ساير مسئولين، حريفان، افراد هم تيم و تماشاچيان نيز مي

  ).5-2-3-4توانند در طول بازي با يكديگر صحبت كنند (قانون  يم مياعضاي ت -2-2-20

  به آن و جريمه هاي مربوط بدرفتاري -21

  بدرفتاري جزئي  -1-21

  جلوگيري نمايد.تيم اي دربر نداشته و داور اول موظف است از جريمه شدن  اگر بدرفتاري فردي جزئي و معمولي باشد، جريمه
  مي گيرد:اين كار در دو مرحله صورت 

  مرحله اول: به طور شفاهي به كاپيتان تيم گفته مي شود. 
آن عضـو ( و حتـي در   تيم كارت زرد نشان مي دهد. اين تذكر به منزله جريمه نيست ولي نشـانه آن اسـت كـه    مربوطه به عضو (اعضاي) مرحله دوم: 

  را در بر ندارد.   فوري در برگه امتيازات ثبت مي شود ولي عواقبي  اين موردرسيده است. براي آن مسابقه تيم به مرحله جريمه مواردي كل تيم) 

  شوند. كه منجر به جريمه مي هايي بدرفتاري -2-21

تاري، بـه  اگر اعضاي تيمي نسبت به مسئولين،حريفان، افراد هم تيم و يا تماشاچيان بدرفتاري نادرستي داشته باشند، جريمه آن را نسبت به شدت بـدرف 
  اند: تقسيم كردهسه دسته ذيل 

   است.  شئونات اخالق و رفتار خوب بودهبا ادبانه و جسورانه: مغاير  رفتار بي -1-2-21
  د و يا انجام كاري خالف اخالق باش ت و حركات ناسزا و افترا ميآميز: شامل كلما رفتار اهانت -2-2-21
  .آميز ي و تهديدتهاجمرفتارهاي يا واقعي فيزيكي تهاجم: درگيريهاي  -3-2-21

  ميزان جريمه و تنبيه -3-21
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اخـراج و رد صـالحيت و اخـراج از دور    سـه حالـت جريمـه،    ميزان جريمه و تنبيه بستگي به شدت حمله و نظريه (قضاوت) داور اول داشته و آنها را به 
  كنند: مي شرح ذيل در ليست امتيازات قيدبه مسابقات 

  )11-6جريمه (شكل  -1-3-21
نتيجه يك امتياز به حريف اضافه شده و سرويس نيـز بـه   يم براي اولين بار مرتكب بدرفتاري شوند تيم مذكور جريمه شده و در اگر هريك از اعضاي ت

  ).4-1-1و  21-2-1 حريف داده مي شود. (قانون 
  اخراج -2-3-21
كه در پشت نيمكـت تـيم    اي ر منطقه جريمهبعدي د تبعاترا بدون  ست اگر يكي از اعضاي تيمي بالتكليف شود، موظف هست كه بقيه -1-2-3-21

  ).1a,1b، شكل 1-4-5باشد، باقي بماند (قانون  خود مي
، شـكل  1-4-5(قـانون   اخراج شود، حق خود براي دخالت در آن ست از بازي ها را از دست داده و بايد در منطقه جريمـه بـاقي بمانـد.    اگر مربي تيمي

1a,1b.(  

ي براي اولين بار حركت و رفتار تهاجمي داشته باشد، بالتكليف شده و هيچگونه عواقب جـانبي (بعـدي) نخواهـد    اگر يكي از اعضاي تيم -2-2-3-21
  داشت.

و هيچگونه عواقب جانبي (بعدي) نخواهد  اخراج شدهداشته باشد،  بي ادبانهاگر يكي از اعضاي تيم براي دومين بار در يك مسابقه رفتار  -3-2-3-21
  داشت.

  حيت و اخراج از مسابقاترد صال -3-3-21
موظف است كه محل كنترل مسابقه را تا اتمام  (اخراج گردد)  از دست بدهدشركت در مسابقه را ادامه اگر يكي از اعضاي تيم صالحيت  -1-3-3-21

  ).1aهمان مسابقه ترك كند (شكل 
اجمي داشته باشد، بـدون هـيچ   يا حتي تظاهر براي يك حركت تهحمله فيزيكي يا حركتي تهاجمي تهديد آميز اگر فردي براي اولين بار  -2-3-3-21

  گردد. از مسابقه اخراج مي يديگر عواقب
  گردد. آميز داشته باشد، بدون عواقب بعدي از مسابقه اخراج مي اگر يكي از اعضاي تيمي براي دومين بار در يك مسابقه رفتار اهانت -3-3-3-21
داشته باشد، بدون عواقـب بعـدي از مسـابقه اخـراج     و بي ادبانه ي سومين بار در يك مسابقه رفتار جسورانه اگر يكي از اعضاي تيمي برا -4-3-3-21

  گردد. مي

  جرايم اتخاذ شده. اعمال -4-21

يـد  شوند. گفتني است كه اين جرايم در ليست امتيـازات ق  است كه مرتكب اين عمل ناشايست مي كليه جرايم بدرفتاري فقط مختص افرادي -1-4-21
  و تا پايان مسابقه به قوت خود باقي خواهند ماند. شده

تنبيه خواهد شد  9و شكل  21-3اگر يكي از اعضاي تيمي رفتار ناشايست خود را در همان مسابقه تكرار كند، بر طبق قوانين مندرج در بند  -2-4-21
  كنند). اي را به ازاي خطاهاي مكرر مشخص مي (براي هريك از اعضاي تيم جريمه

  خاطر حمله يا حركت تهاجمي نياز به تصميم (جريمه) قبلي ندارد.  اعضاي تيم به رد صالحيتيا  اخراج -3-4-21
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  ها و يا قبل از آنها ست بين بدرفتاري در  -5-21

بعدي بـه مـورد اجـرا     ست مشخص كرده و در 21-3را برطبق قانون  ها و يا قبل از آنها مرتكب حركت ناشايست شود، جرايم آن ست بين اگر فردي در
  گذارند. مي

  كنند: كه جرايم را مشخص مي هايي كارت -6-21

  )21.1مرحله اول: تذكر شفاهي ( قانون  –بدون جريمه   اخطار: 
  مرحله دوم: نشان دادن كارت زرد                                      

  ) 21.3.1نشان دادن كارت قرمز ( قانون  –جريمه   جريمه: 

  ) 21.3.2+ بهمراه كارت زرد ( قانون  كارت قرمزنشان دادن  –جريمه   : اجاخر
  ) 21.3.3( قانون  دهند) برند (نشان مي كار مي كارت زرد و قرمز را با همديگر به  : رد صالحيت از مسابقه

  مراجعه فرماييد). 11-6-7-8(لطفا جهت كسب اطالعات بيشتر در اين زمينه به شكل 
  

 رسميدستي و عالئم  آنهاهاي  مسئوليت  : داوران،2 بخش  

  »: داوران8فصل«

  هيئت داوران و مراحل مربوطه -22

  تركيب -1-22
  گردد: هيئت داوران يك مسابقه از مسئولين ذيل تشكيل مي

  داور اول   داور دوم   (منشي) مسئول ثبت امتيازات    4)2داور خط نگهدار (  
  شده است.  دادهنشان  10 نمودارمحل استقرار آنها در 

  عنوان دستيار ثبت امتيازات الزامي است. وجود فردي به پارا واليبال جهانياي و مسابقات جهاني  در مسابقات قهرماني منطقه

  مراحل مربوطه -2-22

  كنند: زده و به شرح زير عمل مي توانند در طول مسابقه سوت فقط داور اول و داور دوم مي -1-2-22
  كند، دستور زدن سرويس را براي تيم مربوطه صادر مي داور اول -1-1-2-22
شرطي كه هر دو مطمئن باشـند كـه خطـايي رخ داده و علـت آن را مشـخص       را اعالم كنند به  Rallyتوانند پايان  داور اول و دوم مي -2-1-2-22

  نمايند.
اين عمل، موافقت و يا عدم موافقت خود با درخواست تيمـي را نشـان   توانند سوت بزنند تا اينكه با  كه توپ در جريان نيست، آنها مي  زماني -2-2-22

  دهند.
) 28-1را اعالم كرد، آنها موظف هستند كه از عالئم دستي رسمي (قـانون    Rally كامل شدن (خاتمه)به محض اينكه داور با سوت خود  -3-2-22

  استفاده كرده و به شكل ذيل عمل كنند:
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  نشان خواهد داد:به ترتيب اور اول مشخص شده باشد، وي موارد ذيل را اگر خطا توسط سوت د -1-3-2-22
A - ،تيمي كه بايد سرويس بزند  

B - ،علت و نوع خطا  

C - .(در صورت نياز) بازيكن خاطي  
  داور دوم عالئم دستي داور اول را تكرار خواهد كرد.

  را نشان خواهد داد:وي موارد ذيل  اگر خطا توسط سوت داور دوم مشخص شده باشد -2-3-2-22
A - ،علت و نوع خطا  

B - ،(در صورت نياز) بازيكن خاطي  

C - .پس از تكرار حركات داور اول، تيمي كه بايد سرويس بزند  
  دهد. بازيكن خاطي را نشان نداده و فقط تيمي را كه زننده سرويس بعدي است، نشان مينه نوع خطا و نه در چنين مواردي داور اول 

و  22-2-3-1، هر دو داور بر اساس دو قانون باال Liberoيا بازيكنان زمين عقب بازيكنان توسط  (حمله) ر مورد خطاي ضربه تهاجميد 3-3-2-22
  عمل خواهند كرد. 2-3-2-22
  دهند: نشان ميبه ترتيب اگر خطاي دوبل رخ داده باشد، هر دو داور موارد ذيل را  -4-3-2-22

A - ،علت و نوع خطا  
B - نان خاطي (در صورت نياز)،بازيك  

C - وسيله داور اول جهت زدن سرويس مشخص شده است. تيمي كه به  

  داور اول -23

  محل استقرار -1-23

   ).1a,1bدهد (شكـل  انجام ميدر جهت خالف با مسئول امتياز  يك طرف از تور هاي ستاده و در كنار يكي از تيركطور اي داور اول وظايف خود را به

  ياراتاخت -2-23

تصـميمات داور اول    تسلط دارد. در طول مسـابقه،  ها تيمداور اول مسابقه را از ابتدا تا ا نتها كنترل كرده و بر روي كليه مسئولين و اعضاي  -1-2-23
تواند نظريه آنهـا را رد   مي كنند، شوند. اگر داور اول متوجه بشود كه ساير همكارانش (داور دوم و سايرين) اشتباه مي عنوان تصميم نهايي محسوب مي به

  كرده و تصحيح نمايد.
  تواند وي را تعويض كند. مي  تواند به نحو احسن انجام وظيفه نمايد، ضمنا اگر داور اول تشخيص بدهد كه يكي از همكارانش (مسئولين) نمي

  .كند هاي كف زمين بازي را كنترل مي ها و نظافتچي كن ضمنا داور اول، كار توپ جمع -2-2-23
  اند، تصميم بگيرد. كه در اين قوانين قيد نشده تواند در رابطه با مسائل بازي و حتي بعضي از مواردي داور اول مي -3-2-23
  داور اول نبايد اجازه بدهد كه ديگران نسبت به تصميمات وي بحث و مذاكره نمايند. -4-2-23
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ن موجـود و تصـميم   تواند توضيحاتي را باتوجه بـه قـواني   ده توضيحاتي بخواهد داور ميشايان ذكر است كه اگر كاپيتان تيمي نسبت به تصميم اتخاذ ش
  دهد. اتخاذ شده ارائه

شرطي كه پس از (فورا) اتمام مسابقه اعتراض خـود   تواند نسبت به تصميم وي معترض باشد به اگر كاپيتان تيم با توضيحات داور اول متقاعد نشود، مي
 5-1-3-2و  5-1-2-1تحويل مسئولين مربوطه بدهد. داور اول موظف است كه اين حق را به كاپيتان تيم بدهد (قوانين  را در همانجا تكميل كرده و

  ).25-2-3-2و 
  باشد. هاي محل بازي در حين مسابقه و قبل از آن برعهده داور اول مي مسئوليت بررسي زمين بازي، لوازم و تجهيزات، شرايط و ويژگي -5-2-23

  هاي داور اول ليتمسئو -3-23

  باشد: شرح زير مي هاي داور اول قبل از شروع مسابقه به وظايف و مسئوليت -1-3-23
  هاي زمين بازي، توپ و لوازم ديگر را بررسي كرده، شرايط و ويژگي -1-1-3-23
  هاي تيم، شير يا خط انداخته، با حضور كاپيتان -2-1-3-23

  را كنترل كند. ها تيمبازيكنان) (محل گرم كردن  warm-upمنطقه  -3-1-3-23
  باشد: هاي ذيل فقط برعهده داور اول مي در طول مسابقه، مسئوليت -2-3-23
  نشان داده، ها تيماخطارها را به   - 1-2-3-23
  ها را مشخص نموده، جرايم تأخيرها و بدرفتاري -2-2-3-23
  گيري نمايد: در رابطه با مسائل ذيل تصميم -3-2-3-23

A - زننده سرويس مبني بر ايجاد مانع و حفاظ، زننده سرويس، محل استقرار بازيكنان تيم خطاهاي  

B - گيرند (خطاهاي توپ)، كه در حين بازي صورت مي خطاهايي  

C - خطاي تماس بازيكن با تور و بويژه در سمت تيم حريفو  خطاهاي باالي تور   

D- بازيكنان عقب زمين، ضربه حمله (تهاجمي) بازيكن ليبرو و ضربه حمله خطاي  
E-  (تهاجمي) بر روي يك توپي كه از پاس سرانگشت توسط بازيكن ليبرو در منطقه از باالي ارتفاع تور كه توسط يك بازيكن كامل يك ضربه حمله

  صورت گيرد، ،آيد مي جلوي اين بازيكن

F - 8-4-5از قسمت زيرين تور (قانون  به طور كامل عبور توپ.(  

G – كامل توسط بازيكنان عقب زمين يا كوشش براي ايجاد سد توسط  ايجاد يك سدLibero  
  داور اول موظف هست كه در پايان بازي ليست امتيازات را بررسي كرده و سپس امضا نمايد. -3-3-23

  داور دوم -24

  محل استقرار -1-24

  ).10و  1a,1bدهد (شكل  مي در روبروي داور اول قرار دارد، انجام داور دوم وظايف خود را بطور ايستاده و در بيرون از زمين و در كنار تيركي كه

  اختيارات  -2-24
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-3باشـند (قـانون    عنوان دستيار داور اول بوده ولي يك سري اختياراتي را جهت قضاوت در حين بازي داشته و به شرح زير مـي  داور دوم به -1-2-24
24:(  

  نمايد. جاي وي انجام وظيفه مي ه دهد، داور دوم بهكار خود ادام اگر داور اول به عللي نتواند به
تواند نظريه خود را در اين موارد نسبت  تواند بدون اينكه سوت بزند، خطاهايي را كه در حيطه اختيارات او نيستند بگيرد ولي نمي داور دوم مي -2-2-24

  به داور اول تحميل نمايد.
  كند. يازات (منشي) را كنترل ميداور دوم كار مسئول (مسئولين) ثبت امت -3-2-24
  دهد. اند، نظارت كرده و هرگونه بدرفتاري را به داور اول گزارش مي يي را كه بر روي نيمكت نشستهها تيمداور دوم اعمال و حركات اعضاي  -4-2-24
  ).4-2-3كند (قانون  كنترل مي warm-upداور دوم بازيكنان را در منطقه  -5-2-24
   كند. مورد را رد مي هاي بي را صادر كرده، مدت زمان آنها را كنترل نموده و درخواست توقف بازيجازه داور دوم ا -6-2-24
پنجمـين و ششـمين     اند، كنترل نمـوده و دومـين تـايم اوت،    استفاده كرده ها تيمهايي را كه هريك از  ها و تعويض داور دوم تعداد تايم اوت -7-2-24

  كند. ن مربي تيم مربوطه گزارش (اعالم) ميتعويض را به داور اول و همچني
) و يا اينكه سـه دقيقـه فرصـت    15-7اگر بازيكني در حين بازي مجروح شده باشد، داور دوم دستور تعويض استثنايي را صادر كرده (قانون  -8-2-24

  ).17-1-2دهد (قانون  جهت تسكين بازيكن مربوطه را مي
مت جلويي زمين را كنترل كرده و ضمنا بايد توجه داشته باشد كه شرايط تـوپ در حـين بـازي برطبـق     داور دوم شرايط زمين، خصوصا قس -9-2-24

  باشد. قوانين و مقررات مربوطه مي
  ).1-4-5كند (قانون  داور دوم رفتار اعضاي تيم را در مناطق خطا نظارت كرده و رفتارهاي ناشايست آنها را به داور اول گزارش مي -10-2-24

و  24.2.5ات رسمي و جهاني پارا واليبال جهـاني، همينطـور در مسـابقات منطقـه اي وظـايف تعيـين شـده مـاده         در مسابق

  بر عهده داور رزرو خواهد بود.  24.2.10

  هاي داور دوم وظايف و مسئوليت -3-24

لزامي،محـل اسـتقرار (اصـلي) بازيكنـان را كـه      نهايي (پنجم) و يـا در مـوارد ا   ست ها در ، در حين تعويض زمينست داور دوم در شروع هر -1-3-24
  كند. براساس برگ ارنج مشخص شده است، كنترل مي

  دهد: مي داور دوم در طول بازي در رابطه با مسائل ذيل تصميم گرفته، سوت زده و عالئم مربوطه را نشان -2-3-24
  نفوذ به داخل زمين حريف و فضاي زير تور، -1-2-3-24
  كند، مي استقرار تيمي كه سرويس را دريافت خطاهاي محل -2-2-3-24
  خطا با تور از قسمت پائيني آن يا تماس با آنتن از طرف زمين بازيكن مربوطه، -3-2-3-24
يا خطاي ضربه حمله توسط بازيكنـان   عقب يا تالش براي ايجاد سد (دفاع) توسط بازيكن ليبرو بازيكنانهرگونه سد (دفاع) كامل توسط  -4-2-3-24

  .Liberoزمين يا بازيكن عقب 
  .تماس توپ با يك شيئي در خارج زمين بازي  -5-2-3-24
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  درموقعيتي نيست كه اين تماس را مشاهده نمايد.اول تماس توپ با كف زمين در زماني كه داور  – 6-2-3-24
شود و يا  مي كند و وارد فضاي زمين حريف مي ور عبوراي) از خارج از فضاي عبور، از روي ت توپي كه به طور كامل يا بطو ناقص (تا اندازه -7-2-3-24

  كند. مي با آنتن تور نيمه زمين مربوط به داور دوم تماس پيدا
   خطاهاي بلند شدن به ويژه به وسيله بازيكنان دفاع كننده. -8-2-3-24
  نمايد.  مي در انتهاي بازي برگ امتيازات را امضاء داور دوم -3-3-24

  زات (منشي)مسئول ثبت امتيا -25

  محل استقرار -1-25

نمايد (شـكل   ه ميمسئول ثبت امتيازات در كنار زمين و در روبروي داور اول و بر روي صندلي (ميزي كه مخصوص مسئول ثبت امتيازات است) نشسته و انجام وظيف

1a,1b  10و.(  

  هاي منشي وظايف و مسئوليت -2-25

  كند. بق قوانين مربوطه تكميل ميوي با همكاري داور دوم ليست امتيازات را برط

عالئمـي را بـه داوران    موارد خالف قانون را اعالم كرده يا و با استفاده از زنگ و يا وسايل صوتي ديگر خودهاي  وي با توجه به مسئوليت

  دهد. نشان مي

  باشد: و مسابقه به شرح زير مي ست وظايف منشي قبل از شروع -1-2-25

 هـا  تـيم نمايد و امضاي كاپيتانها و مربيان  مي هاي جاري ثبت شامل نام و شماره بازيكن ليبرو را بر طبق دستورالعمل ،ها تيمبق مسابقه و اطالعات و سوا -1-1-2-25

  گيرد. مي را
  كند، شماره بازيكنان را از روي برگ ارنج ثبت كرده و كنترل مي -2-1-2-25

  را به موقع دريافت كند، بايستي اين امر را فورا به اطالع داور دوم برساند. ها تيمتواند برگ ارنج  ) نميها تيمعللي (قصور و كوتاهي مربي  اگر وي به

  كند. را ثبت مي Liberoنام و شماره بازيكن  -3-1-2-25
  باشد: وظايف منشي در طول مسابقه به شرح زير مي -2-2-25

  كند. مي دست آمده را ثبت امتيازات به -1-2-2-25

ئول تاييد و اعالم درخواست ها براي تعويض بازيكنان به وسيله استفاده از يك وسيله صـوتي و كنتـرل شـماره هـاي     مس -3-2-2-25

  آنان، و مسئول ثبت تعويض هاي انجام شده و تايم اوت ها و اطالع رساني به داور دوم است.

  رساند، مورد را به اطالع داوران مي درخواست تعويق بي -4-2-2-25

  كند. داوران اعالم مينهايي به  ست فني و همچنين كسب هشتمين امتياز را در  هاي شروع و پايان هريك از تايم اوت  ها، ست ايانپ -5-2-2-25

  ثبت كرده، راو نابجا و درخواست هاي بي مورد ها  همه جريمه -6-2-2-25

  :اند، ثبت كند وسيله داور دوم اعالم شده همه موارد ذيل را كه به -7-2-2-25

  ).15-7هاي استثنايي (قانون  تعويض

  ).17-1-2دهند (قانون  زمان و فرصتي را كه براي تسكين يافتن بازيكن مجروح مي
  ).17-3هاي درازمدت (قانون  تعويق
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  ) و غيره.17-2هاي خارجي (قانون  دخالت

  فواصل زماني بين ست هاي مسابقه را كنترل مي نمايد. 8-2-2-25

  باشد: از اتمام مسابقه به شرح زير مي وظايف منشي پس -3-2-25
  نتايج نهايي را ثبت كرده، -1-3-2-25

اي را دال بـر اعتـراض    خواهد كه جملـه  اي معترض باشد، با كسب اجازه قبلي از داور اول، از كاپيتان تيم مربوطه مي اگر كاپيتان تيمي نسبت به مسأله -2-3-2-25

  خود در ليست امتيازات بنويسد.

  رساند. ها و سپس داورها مي پس از اينكه خودش ليست امتيازات را امضا كرد، ليست مذكور را به امضا كاپيتان -3-3-2-25

  دستيار(كمك) امتياز دهنده -26

  محل استقرار -1-26

  دهد. دستيار منشي مسابقه وظايف خود را در كنار منشي و در محل ميز منشي انجام مي

  هاي دستيار منشي: مسئوليت -2-26

كند. در صـورتي   كند. وي در انجام وظايف اداري (دفتري) به منشي كمك مي دستيار منشي نسبت به ثبت جايگزيني (تعويض) بازيكنان شامل بازيكن ليبرو اقدام مي

  شود. كه منشي قادر به ادامه كار نباشد، دستيار منشي جايگزين وي مي
  دهد. دامات ذيل را انجام مياق  ست دستيار منشي قبل از شروع مسابقه و - 1-2-26

  نمايد. برگه كنترل بازيكن ليبرو را تهيه مي -1-1-2-26
  نمايد. برگه رزرو براي ثبت امتيازات را تهيه مي  -2-1-2-26

  دهد: دستيار منشي در خالل مسابقه اقدامات ذيل را انجام مي -2-2-26

  نمايد. زيكن ليبرو را ثبت ميبا/ تحويل پست هاي)  هاي (تعويض جزئيات جايگزيني -1-2-2-26
  نمايد. به داوران اعالم مياستفاده از صداي زنگ  باهرگونه خطا در رابطه با جايگزيني (تعويض) بازيكن ليبرو را   -2-2-2-26

  نمايد. هاي فني را اعالم مي اوت  شروع و پايان تايم  -3-2-2-26

  دهد.) را با اين تابلو نشان مي ها تيمنمايد (امتيازات  ميتابلو امتيازات دستي روي ميز منشي را فعال  -4-2-2-26
  نمايد. هماهنگ بودن تابلوهاي امتيازات را كنترل كرده و امتياز صحيح را مشخص مي  -5-2-2-26

  دهد. در صورت لزوم، برگه امتيازات رزرو را به روز (تكميل) نموده و آن را در اختيار منشي قرار مي -6-2-2-26

  دهد: ستيار منشي در پايان مسابقه اقدامات ذيل را انجام ميد  -3-2-26
  دهد. كرده و آن را براي كنترل تحويل مي  برگه كنترل بازيكن ليبرو را امضاء  -1-3-2-26

  نمايد. برگه امتيازات را امضاء مي  -2-3-2-26

اي كـه از تـابلو الكترونيكـي امتيـازات      مسابقات رسمي و جهاني پارا واليبال جهاني؛ همينطور مسابقات قهرمـاني منطقـه   در

و نام افراد جابجا شده به عنوان ليبـرو را   را انجام مي دهد امتياز تعويض لمسئو همراه استفاده مي شود، دستيار امتيازات به

  اعالم مي كند.  

  داوران خط -27
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  محل استقرار -1-27

  متري گوشه زمين بازي و در سمت راست هريك از داورها مستقر شوند. 1-2وق موظف هستند كه در خط نگهدار استفاده كنند، افراد ف 2اگر در طول مسابقات از 

  ).10و  1a,1bكنند (شكل  نگهدارها خطوط كناري و پاياني سمت خود را كنترل مي هريك از اين خط

  زامي است.خط نگهدار ال 4، حضور پارا واليبال جهانياي و مسابقات جهاني   در مسابقات قهرماني منطقه
  ).10ايستند (شكل  كنند، مي هاي زمين بازي و در امتداد فرضي خطي كه كنترل مي متري هريك از گوشهفاصله يك تا سه آنها در منطقه آزاد و در 

  ها مسئوليت -2-27

 ان داده شده، براي نشان دادن مـوارد ذيـل، انجـام   نش 12متري) همانگونه كه در نمودار  سانتي 40×40داوران خط وظايف خود را با استفاده از يك پرچم ( -1-2-27

  دهند: مي

  نمايند. مي داخل بودن و خارج بودن توپ، در زمانيكه توپ در نزديكي خط (خطوط) آنها به زمين برخورد -1-1-2-27
  ).12-3هاي توپهاي اوت با تيم دريافت كننده توپ (شكل  تماس -2-1-2-27

  نمايد و غيره. مي كند، توپ سرويس كه خارج از فضاي قانوني عبور، از روي تور عبور مي توپي كه به آنتن برخورد -3-1-2-27
  باشد. مي هر بازيكني (به غير از زننده سرويس) كه حداقل قسمتي از باسن وي خارج از زمين بازي اش در لحظه زدن سرويس -4-1-2-27

  خطاهاي باسن مربوط به زننده سرويس. -5-1-2-27
  ونه برخورد هريك از بازيكنان در زمينشان با آنتن در خالل انجام بازي با توپ يا دخالت (مشاركت) در بازي.هرگ -6-1-2-27
  نمايد. مي كند و در زمين تيم خودي به آنتن برخورد مي توپي كه خارج از فضاي قانوني عبور، از روي تور به طرف زمين حريف عبور -7-1-2-27

  اول يك داور خط بايد عالمت خود را تكرار نمايد.بنا به درخواست داور  -2-2-27

  عالئم رسمي -28

  ).11(شكل  اندستي داور يها متعال -1-28

مـدت   اين عالمت را به و بايد داورها موظف هستند كه با استفاده از عالئم دستي رسمي، علت سوت زدن (نوع خطا و يا علت متوقف كردن بازي) خود را اعالم نمايند

  كننده را با همان دست نشان دهد. تيم خاطي و درخواست ايدشود، ب دست نشان داده مي گهداشته و اگر اين عالمت با استفاده يكچند لحظه ن

  )12(شكل داوران خط  پرچمي ها متعال -2-28

  ند لحظه نگهدارند. مدت چ هستند كه با استفاده از عالئم رسمي پرچم، نوع خطا را مشخص كرده و اين عالمت را به نگهدارها موظف خط

  

  »تعـــاريـــف«

باشند كه براساس قوانين داوري وظـايف داراري وظـايف    : مناطق، قسمت هايي از كف زمين مسابقه در خارج از منطقه آزاد مي(Areas)مناطق  *
  باشند: باشند. اين مناطق شامل منطقه گرم كردن و منطقهء جريمه مي خاص مي

د، پرسنلي هستند كه وظيفه آنها حفظ جريان بازي از طريق دادن توپ به زننـده سـرويس در فواصـل بـين رالـي هـا       جمع كنندگان توپ: اين افرا *

  باشد. مي
  شود. مي اخطار: يك نوع توبيخ (اخطار) شفاهي ماليم كه توسط داور اول به كاپيتان تيم در رابطه با جايگزيني همراه با تاخير بازيكن ليبرو داده *
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باشد كه شامل تمامي فضاها تا قسـمت موانـع    ل مسابقه: منطقه كنترل مسابقه يك كريدوري دور تا دور زمين بازي و منطقه آزاد ميمنطقه كنتر  *
  مراجعه نماييد). 10باشد (به نمودار شكل  تعيين كننده محدوده زمين مي بيروني يا حصارهاي

  شود: فضاي عبور: فضاي عبور به صورت ذيل تعريف مي *

  افقي در قسمت فوقاني تورنوار  -
  آنتن تور و قسمت هاي امتداد يافته آن -
  سقف -

  توپ بايد از طريق فضاي عبور به طرف زمين تيم حريف عبور نمايد.

باشد. سـاير اقـدامات و اعمـال ويـژه      عمل دريبل / گرم كردن: دريبل به معناي به زمين زدن توپ (معموالً براي آمادگي جهت زدن سرويس) مي -
  تواند شامل حركت دادن توپ در دستها (دست به دست كردن توپ) باشد. ادگي ميآم
  باشد. فضاي خارجي: فضاي خارجي در سطح عمودي تور در خارج از فضاهاي عبور توپ و فضاي پايين تور مي *

  باشد. ربوط به حركات بازي ميكه م سرپيچي از قوانين به غير مواردي -2انجام عملي در بازي كه مغاير با قوانين باشد.  -1خطا: *

  شود. براي سازندگان تجهيزات تعريف مي FIVB/WOVDمحدوديت هاي فني كه توسط  7: خصوصيات WOVD/FIVBاستانداردهاي  *

 Intervelهمان فاصله زماني بين پست هاي بازي است. تغيير زمين در پست تعيين كننده پنجم به عنوان يك   Intervalفاصله بين پست ها: *
  شود. تلفي نمي

هـاي تـور    فضايي پاييني: فضاي پاييني، همان فضايي است كه قسمت بااليي اين فضا، لبه پايين تور وسيم (طناب) متصل كننـده تـور بـه تيـرك     *
پـاييني  دهند و قمست پاييني اين فضا همان سطح زمـين بـازي اسـت. (فضـاي      هاي كناري اين فضا را تشكيل مي هاي تور قسمت باشد و تيرك مي

  باشد.) همان فضاي  زير تور مي
شي بيروني: يك شي يا شخصي كه در خارج از زمين بازي يا نزديك به محدوده فضاي آزاد بـازي هسـتند كـه مـانعي بـراي پـرواز       *

هاي تور.  (حركت) توپ در حال حركت به وجود مي آورند. به طور مثال، المپ هاي باالي سر، تجهيزات تلويزيوني، ميز امتيازات، تيرك

  اشياء خارجي شامل آنتن تور نمي شود، زيراكه قسمتي از  تور  به حساب مي آيند.  

، در منطقه جريمه (پنالتي): در هر نيمه از منطقه كنترل مسابقه، يك منطقه جريمه وجود دارد كه در قسمت  عقب امتداد يافته خط انتهـايي زمـين   *
  متر پشت لبه عقبي نيمكت تيم در نظر گرفته شود. 5/1قه جريمه بايد حداقل  خارج از منطقه آزاد واقع شده است. هر منط

  آورد. برد، يك امتياز به دست مي امتياز رالي: اين يك سيستم امتياز دهي است كه هر زماني كه يك تيم يك رالي را مي *

  گيرد. انجام مي ها از آنجام منطقه تعويض: منطقه تعويض، بخشي از منطقه آزاد زمين است كه تعويض *
باشد كه تا امكـان تـرويج (توسـعه) واليبـال را از      هاي معمولي مي تايم اوت فني: تايم اوت فني يك نوع تايم اوت اجباري ويژه عالوه بر تايم اوت *

اجباري  WOVDسمي هاي فني براي مسابقات جهاني و ر طريق تحليل و بررسي بازي و ايجاد فرصت هاي تجاري بيشتر را فراهم ساز. تايم اوت
  باشند. مي
هاي مسابقات  : اين عبارت بدين معناست كه هرچند مقرراتي در خصوص استانداردها و ويژگيهاي تجهيزات و سالن WOVDمگر بنا به موافقت  *

  اصي را صورت دهد.تواند به منظور ترويج بازي واليبال و تست نمودن شرايط جديد، ترتيبات خ مي WOVDوجود دارد، اما مواردي هستند كه 
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هستند كه براي هدفي خـاص (يـا براسـاس     هايي در سالن مسابقه (شامل زمين بازي و منطقه آزاد) : منظور از مناطق، بخش(ZONES)مناطق  *
ه عقـب و  اند، اين مناطق شامل منطقه جلو، منطقه سرويس، منطقه تعويض، منطقـه آزاد، منطقـ   هاي ويژه) در چارچوب قوانين تعريف شده محدوديت

  باشند. منطقه تعويض بازيكن ليبرو مي
  


