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 IBSA   نابينايان هاي ورزش المللي بين فدراسيون

 و مقررات گلبال   قوانين

2022 - 2024 

 (  1400بهمن ماه   15)  2022فوریه  4تاریخ انتشار 

 مقدمه 

 گلبال یک بازی تیمی است که در آن دوتیم با یکدیگر به رقابت می پردازند. در هر تیم سه بازیکن بازی می کنند و هر تیم  

متر است که با یک خط مرکزی به دو   9×  18می تواند حد اکثر سه بازیکن ذخیره داشته باشد. بازی در داخل سالن انجام می شود و ابعاد زمین بازی 

شده است. در طول بازی هر تیم در زمین خود بازی می کند. در این بازی هدف هر تیم این است که با پرتاب توپ در امتداد زمین ، آن نیمه تقسیم  

  متری زمین امتداد   9را وارد دروازه تیم مقابل نماید و تیم حریف نیز تالش می کند از ورود توپ به دروازه خود جلوگیری کند. دروازه در سرتاسر عرض  

 دارد. توپ گلبال از الستیک سخت ساخته شده و دارای سوراخ هایی است که امکان می دهند صدای زنگ های داخل توپ هنگام حرکت شنیده شوند.  

، کنترل می کند. چنانچه در نسخه های ترجمه شده قوانین ابهامی وجود داشته باشد(  IBSA)  قوانین گلبال را فدراسیون جهانی ورزش های نابینایان

 اولویّت با متن انگلیسی قوانین خواهد بود.  

 فهرست مطالب 

 بخش الف: قوانين گلبال 

 مقدمات بازي: :  Aبخش 

 زمین بازی -1

 محدوده  نیمکت تیم   -2

 دروازه ها  -3

 توپ -4

 لباس بازیکنان -5

 )سمعک( ابزار شنیداری /چشم بند، آی پچ، عینک و لنز  -6

 رده های مسابقات و کالسبندی   -7

 ترکیب تیم -8

 داوران -9
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 قبل از بازي   – Bبخش 

 انداختن سکّه  -10

 گرم کردن -11

 مدّت بازی   – 12

 در حين بازي   – Cبخش 

 تشریفات بازی -13

 امتیازدهی   -14

 تایم آوت تیمی -15

 تایم آوت داور -16

 تایم آوت پزشکی  -17

 قانون خون  -18

 بازیکن  تعویض -19

 تعویض پزشکی  – 20

   تخلفات  – Dبخش 

 پرتاب نابهنگام -21

22- Ball Over   

 تنبيهات فردي   -Eبخش 

23- Short Ball   

24- High Ball   

25- Long Ball   

 چشم بند  -26

 دفاع غیر قانونی   -27

 تاخیر فردی  -28

    غیر ورزشیرفتار فردی  -29
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 سر و صدا   – 30

 تنبيهات تيمي   -Fبخش

 ثانیه   10 -31 

 تاخیر تیمی  -32

 غیر ورزشی   رفتار تیمی  -33

 مربیگری غیرقانونی   -34

 سر و صدا  – 35

 پايان بازي   -Gبخش 

 وقت اضافی  -36

 پرتاب های اضافی   -37

 پرتاب اضافی توقف آنی   -38 

   دستورالعمل نحوه اعتراضامضاء برگه منشی و  -39

 اختيارات داوران  و رفتار سوء با آنان – Hبخش 

 اختیارات داوران     - 40

 رفتار سوء با مسئولین  -41

 : مقرّرات  تورنمنت Bبخش 

 و بازی های پارالمپیک   IBSAبازی های مصوّب   -42

 تجهیزات و امکانات -  43

  اسکان   -44

 داوران   -45

 سازماندهی )رویدادهای غیر ورزشی(   – 46 

 معیارهای انتخابی -47

 هدایت تورنمنت  -48

   Round Robinرنکینگ تیم ها در بازی های دوره ای  -49
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 جریمه -50

 حداکثر بازی های یک تیم در روز  -51

52 – Gross misconduct 

 تشریفات بازی  -53

 موارد استثناء    -54

 م دستي، گل، توپ اوت  : دياگرام زمين، عالئ1ضميمه 

 قوانين گلبال 

 بازي و آماده سازي براي مقدمات: Aبخش 

 زمين بازي  -1

سانتیمتر( است. اندازه گیری از لبه های خارجی زمین   5  -متر )+/  9متر و عرض آن    18ابعاد: زمین بازی مستطیل شکل است و طول آن   -1.1

جهت کسب اطالعات بیشتر در رابطه  )باشد. صورت می گیرد. به جز عالئم زمین گلبال، هیچ عالمت دیگری نباید روی زمین وجود داشته  

 قسمت سه متری تقسیم شده است.   6با تقسیم طولی، زمین به .( مراجعه فرمایید 1به دیاگرام ضمیمه شماره   با عالئم و ابعاد به

متر قرار گرفته اند. مناطق    9سانتیمتر(  و عرض    5  -متر )+/  6در دو قسمت انتهایی زمین، در مقابل دروازه ها، مناطق تیمی،  هریک به طول    -1.2

( Landing( و فرود )Orientationمتر تقسیم شده اند. این دو قسمت را مناطق جهت یابی )  9متر و  پهنای    3تیمی به دو قسمت مساوی به طول  

ی بازیکن ی نامند. منطقه جهت یابی به دروازه نزدیک تر است و منطقه فرود در فاصله دورتر از دروازه قرار دارد. مناطق تیمی دارای خطوط جهت یابم

 مراجعه شود.    1هستند. به دیاگرام ضمیمه 

سانتیمتر( پهنا دارد و خط مرکزی   5  - متر )+/  9( طول و  سانتیمتر  5  -متر )+/   6منطقه میانی زمین بازی را منطقه خنثی می نامند. این منطقه    -3/1

 آن را به دو قسمت تقسیم می کند.   

( سانتیمتر پهنا داشته باشند و با نوارچسب عالمتگذاری می شوند. برای کمک به جهت یابی بازیکنان، در  1 -)+/ 5کلیه خطوط روی زمین باید  -4/1

قرار داشته باشد. رنگ نوار  / ( میلیمتر قرار می گیرد. ریسمان باید در زیر رشته رویی نوار چسب  05  -)+/  / .  3زیر نوار چسب ریسمانی به ضخامت  

 چسب باید متضاد با رنگ زمین و توپ باشد تا داوران و تماشاگران بهتر بتوانند توپ و عالئم روی زمین را مشاهده نمایند.  

نماینده فنّی     -5/1 بازی باید صاف باشد و  پارالمپیک، مسابقات قهرمانی جهان و دیگر مسابقات    IBSAزمین  بازی های  نماید. در  را تایید  آن 

   قهرمانی باید از کفپوش چوبی، پالستیکی یا مواد مصنوعی ارتجاعی استفاده شود.

   

 . منطقه نيمکت تيم 2
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اقل سه  محلی به نام محدوده نیمکت تیم در اختیار هر یک از دو تیم قرار می گیرد. نیمکت ها در طرفین میزهای داوران مستقر می شوند و باید حد    - 2/ 1

( عمق  سانتیمتر   5  - سانتیمتر( عرض و سه متر ) +/  5  - متر  ) +/  4متر با خط جانبی زمین بازی فاصله داشته باشند. محدوده نیمکت هر تیم  

 ( مراجعه شود.   1به ضمیمه  ) دارد. این محدوده با نوارچسب با نخ عالمتگذاری می شود.  

 
 رجوع شود(.    1)به ضمیمه شماره    . همسو با خط دروازه خواهد بود   خط دروازه و در نزدیک  نیمکت تیم    منطقه   - 2/ 2

 با تغییر زمین در نیمه دوّم بازی، محدوده نیمکت های تیم ها نیز تعویض می شوند.    -   2/ 3

در محدوده نیمکت خود باقی می مانند و در طول بازی قسمتی از بدن آنها باید در پشت خط نوار یا    ،    بازیکن داخل زمین   3  غیر از ب   کلیه اعضای تیم   - 2/ 4

 این مقّررات  به پنالتی تیمی به علت تاخیر در بازی منجر خواهد شد.  روی آن قرار گرفته باشد. عدم رعایت  

اختیار    چنانچه بازیکنی که مصدّوم شده یا بازی را ترک کرده است بخواهد روی نیمکت تیم خود بنشیند، باید پیراهن شناسائی که کمیته برگزاری در   - 2/ 5

، از بازیکن میخواهند که زمین  عدم رعایت این مقّررات   در صورت  ن تلقی می شود و  او قرار می دهد را بر تن داشته باشد. این فرد غیر بازیک 

 بازی را ترک کند .  

 

می نشینند ولی    مکت ی ن   ی رو که بر    ی کنان ی باز سکه ،    انداختن در هنگام    د ی بمانند. شما با   باقی    مکت ی در قسمت ن   ی در طول باز   د ی با   م ی ت   ک ی   ی تمام اعضا 

  داوران(   ا ی )   مسئولین از تعیین شده را    راهن ی پ   مشخصات    ،   ی قبل از شروع باز   ن ی . همچن اطالع داور برساند.  ، به    کنند   ی شرکت نم   ی در آن باز 

باشید.    ا جوی   

در آن    لی فقط در هنگام توقف سوت ها ترک کنند و می توانند  را ترک کنند. آنها    مکت ی بدون اجازه داور محوطه ن   ی باز   ن ی توانند در ح   ی نم   م ی ت   ی اعضا 

شود   ی م   ی در باز   ر ی تاخ   م، ی ت   مه ی قانون منجر به جر   ن ی ا   ت ی . عدم رعا ستند ی ن   مکت ی مجاز به بازگشت به ن   مه ی ن  . 

 دروازه ها -3 

( سانتیمتر 2  -)+/  130سانتیمتر( و ارتفاع آن    5  -متر )+/  9دروازه ها در عرض هر یک از دو انتهای زمین قرار می گیرند. عرض دروازه از داخل    -1/3

 شود.     سانتیمتر باشد که از جلوی تیرک افقی تا نزدیکترین نقطه به انتهای دروازه اندازه گیری می 50عمق دروازه باید حداقل  خواهد بود. 

 تیرک افقی باید سخت و محکم باشد.    -2/3

 سانتیمتر بیشتر باشد.   15تیرک های عمودی و افقی دروازه باید گرد یا بیضی شکل باشند و قطر آنها نباید از  -3/3

  لبهند و با لبه داخلی تیرک بر روی لبه خارجی خطوط جانبی قرار گیر   تیرک های عمودی دروازه باید طوری قرار گیرند که -4/3

 .  خط دروازه در یک راستا قرار داشته باشندخارجی 

قبل از  . مراجعه فرمایید.  1 شماره مهیضم ینمودارها به  ،   ابعاد زمین و  موقعیت دروازه  در رابطه با شتریاطالعات ب کسب  جهت

 یها  تیموقع می باشند که و موظف بودهمناسب گل  تیمسئول موقع( گل دروازه )  داوران  ایداوران  ی ، شروع باز

 کنند. ( ثابت تنظیم ) یگل را به طور منظم در طول باز
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 توپ  -4

 توپ باید ویژگی های زیر را دارا باشد:   -1/4

 باشد  سانتیمتر  24 – 25قطر:   توپ باید گرد و کروی بوده و •

 سانتیمتر  5/78 – 5/75محیط:  •

 ( گرم50 -)+/ 1250وزن:  •

 سوراخ در نیمه زیرین توپ    4سوراخ در نیمه فوقانی و   4سوراخ های صدا:  •

 زنگ: دو عدد •

 جنس: الستیک طبیعی  •

   Norm DIN 53505   :80-85 °Shore Aسفتی بر اساس  •

 رنگ: آبی   •

 سطح: قبه دار  •

 فاقد اجزاء سمی •

( از توپ های مورد تایید منطقه ای  بت های انتخابی بازی های  در مسابقات مهم قهرمانی )بازی های پارالمپیک، مسابقات قهرمانی جهان و رقا  -2/4

IBSA  .استفاده می شود و کمیته برگزاری نوع توپ را تعیین می کند   

 

 يونيفرم   - 5

 کلیه بازیکنان باید لباس رسمی تیم را بر تن داشته باشند.    -1/5

پشت پیراهن او چاپ شده باشد. شماره پیراهن باید یکی از  شماره هر بازیکن باید به طور دائمی در قسمت مرکزی جلو و    -2/5

منحصر به فرد،   طی با شرا ق یتطب ی براسانتیمتر بلندی داشته باشد.   18بوده و حد اقل  9یا  8، 7، 6، 5 ،4، 3، 2، 1اعداد  

شماره پیراهن نباید در داخل شورت    شود.  دییتأ  یفن  ندهیاندازه شماره توسط نما  یبار برا   کی  یاستثنا  کیممکن است  

قرار گرفته و یا به نحوی روی آن پوشیده شده باشد. داوران باید بتوانند به وضوح شماره را رؤیت نمایند. عدم رعایت هر  

 یک از این مقرّرات  به پنالتی تیمی به علت تاخیر بازی منجر می شود.  

مگر اینکه توسط نماینده فنی تایید   باشد ر   سانتی مت  7  ز  نباید بیش ااندازه حروف  بالمانع است.    پیراهندر پشت  ملیت ورزشکار    یا   درج نام و  -3/5

   شده باشد. 

فقط    کنانیباز  سانتیمتر از بدن سرافتادگی داشته باشند.  10لباس، تجهیزات و پوشش های محافظ نباید از هیچ سمتی بیش از    -4/5

 ی فن  ندهیکه توسط نما  ییبا لباس ها  ای  و  داده شده است  حیتوض  نیقوان  نیهستند که در ا  ییبا لباس ها  یمجاز به باز

  کنند. یباز  ،  شده است دییتا نیقوان نی( ا5.4، 5.3، 5.2، 5.1 ) نیمطابق با قوان
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در ارتباط با   IBSAدر بازی های پارالمپیک، پیراهن، شلوار و جوراب های همه ی اعضای تیم باید یکسان باشند و تمامی مقرّرات  گلبال    -5/5

رّرات  این مق  تبلیغات در آنها رعایت شده باشند. بنا بر ضرورت ناشی از ماهیت قراردادهای تبلیغاتی، اجازه استفاده از هیچ یک از اقالم البسه که با

 نخواهد شد.       منافات دارند داده نخواهد شد. عدم رعایت این مقرّرات به پنالتی تیمی به علت تاخیر بازی منجر خواهد شد و به بازیکن اجازه بازی داده

در ارتباط با   IBSAلبال  در مسابقات قهرمانی جهان، پیراهن، شلوار و جوراب های همه ی اعضای تیم باید یکسان باشند و تمامی مقرّرات  گ  -6/5

این مقرّرات    تبلیغات در آنها رعایت شده باشند. بنا بر ضرورت ناشی از ماهیت قراردادهای تبلیغاتی، اجازه استفاده از هیچ یک از اقالم البسه که با

 شد و به بازیکن اجازه بازی داده نخواهد شد.        منافات دارند داده نخواهد شد. عدم رعایت این مقرّرات به پنالتی تیمی به علت تاخیر بازی منجر خواهد

هرگونه تخلف از استفاده از هر نوع پوشش یا شیء خارجی بر روی سر نباید محل قرار گرفتن چشم بند یا عملکرد آن را تحت تاثیر قرار دهد.    -7/5

 موارد مندرج منجر به دریافت جریمه می شود.  

لباس اضافی داشته باشند تا در صورت بروز جراحت و خون ریزی از آن استفاده نمایند. تیم ها لباس آغشته به لکه خون تیم ها باید بهمراه خود  -8/5

 می شود.   تاخیر در بازی –تیمی  . هرگونه تخلف از موارد مندرج منجر به دریافت جریمهآن تعویض می نمایندرنگ خود را با لباسی شبیه 

 میزبان و مهمان داشته باشند. رنگ این دو پیراهن باید از یکدیگر کامال متمایز باشد.  در قالب تیم د دو دست پیراهن تیم ها باید بهمراه خو -9/5

 

   ( سمعکابزار شنيداري ) /لنز . چشم بند، آي پچ، عينک و 6

 . بازیکنان نمی توانند از عینک یا لنز استفاده نمایند. 1/6

ی که  . از زمان چک کردن چشم بند در آغاز یک نیمه تا پایان نیمه، بازیکنان باید در تمام مدّت چشم بند خود را بر چشم داشته باشند. بازیکن2/6

ند می تواند چشم بند خود را بردارد. عدم رعایت این مقرّرات  به خطای  تعویض می شود، بعد از اعالم تعویض و هنگامی که زمین بازی را ترک می ک

 منجر خواهد شد.   Eyeshadeفردی  

رتاب های  . در وقت اضافی نیز بازیکنان باید از چشم بند استفاده نمایند. تمامی بازیکنان، خواه در زمین باشند یا در خارج از زمین، در هنگام پ3/6

   منجر خواهد شد. Eyeshade  یفرد یمقرّرات  به خطا ینا  یتعدم رعااستفاده نمایند.  اضافی باید از چشم بند 

یا فرد منتصب    IBSAهمه مسابقات مهم، همه بازیکنانی که در زمین بازی می کنند باید چشمان خود را، تحت نظارت نماینده فنّی گلبال . در 4/6

طالع  روز قبل از آغاز تورنمنت به ا  60کمیته برگزاری باید مارک و یا برند چشم بند را  ، با گاز یا آی پچ بپوشانند.  به عنوان نماینده فنی  از سوی وی

هفته زودتر از آغاز مسابقه اعالم   2چنانچه ورزشکاری نیاز به چشم بند متفاوتی دارد؛ تیم ها ملزم هستند تا تائیدیه پزشکی خود را  همه تیم ها برساند.  

   چشم بند های جانبی؛ آنگاه هزینه خرید چشم بندهای جدید بر عهده تیم مذکور خواهد بود.  تائید در صورتنمایند. 

ثانیه( طول بکشد، بازیکن    45. اگر تنظیم چشم بند یا درخواست بازیکن برای تعویض چشم بند، بیش از زمان تعیین شده برای تایم آوت پزشکی )  5/6

 به پنالتی فردی تاخیر بازی تنبیه خواهد شد.  

هرگونه قصور در ارائه  باید چشم بند ها را تایید نماید.   IBSAی . اگر برگزار کننده مسابقات چشم بند را در اختیار تیم ها قرار می دهد، نماینده فن6/6ّ

 تائیدیه کتبی نماینده فنی منجر به حذف بازیکن از بازی می شود. آن بازیکن اجازه تعویض دارد.   
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تلقی شده و جریمه   غیر ورزشیرفتار  استفاده نمایند. قصور در این قانون به منزله (سمعکابزار شنیداری )بازیکنان اجازه ندارند در حین بازی از  -7/6

 در پی خواهد داشت و بازیکن از بازی اخراج خواهد شد. آن بازیکن اجازه تعویض دارد.  

 . دسته بندي و کالسبندي مسابقات:  7

 . مسابقات در دو گروه مردان و زنان دسته بندی می شوند.  1/7

   کالسبندی شده باشند. B3یا   B1  ،B2، همه بازیکنان باید در یکی از کالس های   IBSA تایید شدهدر مسابقات . 2/7

 . مسابقات تيمي 8

  چنانچه تیمی با سه بازیکن در . در هر مسابقه، هر تیم می تواند در زمین سه بازیکن داشته باشد و حداکثر از سه بازیکن ذخیره نیز استفاده نماید.  1/8

به    یبازداشته باشد ،    یآن باز  یبرا  طی واجد شرا  کنیباز  کیفقط    میت  ی که یکدر هر زمانبازی را از دست خواهد داد.    ،زمین مسابقه حاضر نشود

 .رسد یم انیپا

و بازیکنانی . عالوه براین، در طول بازی، هر تیم می تواند در روی نیمکت حد اکثر سه نفر همراه داشته باشد. بنابراین، تعداد کل افراد روی نیمکت  2/8

 خواهد شد. تاخیر در بازی    - تیمی  جریمه  تخطی از این قانون منجر به نفر خواهد بود.  9که در زمین بازی می کنند جمعاً 

بازیکن . چنانچه بازیکنی که روی نیمکت تیم می نشیند جزء بازیکنان تیم نیست، مراتب باید هنگام انداختن سکّه به داور اطالع داده شود و این  3/8

منجر به ترک ورزشکار از روی  ایت این مقرّرات   باید پیراهن مخصوصی که کمیته برگزاری در اختیار او قرار می دهد را بر تن داشته باشد. عدم رع

 ذخیره می شود.   تکمنی

 ) مسئولين(   . داوران9

نفر وقت   1نفر وقت نگهدار و    1نفر منشی،    1نفر داور دروازه،    4دو نفر داور،     ،   IBSA تایید شده   تورنومنت های  در بازیهای پارالمپیک و  .  1/9

 منصوب می شوند.     Back- up Timer 1و  نگهدار ده ثانیه

المللی گلبال  راهنمای    کتابچه  در  مسئولین. وظایف  2/9 بین  .     IBSAمسئولین فنی  نمایندگانقید شده است  کتابچه    فنی در  وظایف داوران و 

   قید شده است.   نمای مسئولین فنی بین المللی گلبالراه

 قبل از آغاز بازي  -Bبخش 

 . انداختن سکّه:  10

ر بازی . نماینده تیم باید راس ساعت مقرّر در محل انداختن سکّه حضور داشته باشد. عدم حضور به موقع برای سکّه انداختن به پنالتی تیمی تاخی1/10

تیم برای منجر خواهد شد و تیمی که تاخیر داشته است حق انتخاب پرتاب یا دریافت توپ  و چپ یا راست زمین را از دست خواهد داد. اگر هر دو  

برنامه بازی از سمت چپ میز داوران با توپ شروع می کند و به هر دو تیم پنالتی تاخیر بازی داده ( A)تیم  انداختن سکّه حاضر نشده باشند، تیم اوّل  

 می شود.  

هنگام انداختن سکّه از نماینده تیم درخواست می شود برگه الین آپ تیم را تکمیل کند تا اطمینان حاصل در  قبل از آنکه تیم وارد زمین شود،  .  2/10

تن شود که  اسامی و شماره بازیکنان صحیح هستند و اسامی نفراتی که در طول بازی روی نیمکت می نشینند نیز مشخّص شود. چنانچه هنگام انداخ
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رگه الین آپ بازی قبلی استفاده می شود و چنانچه بازی قبلی وجود نداشته باشد از اسامی و سمت های تیم بر سکّه برگه الین آپ ارائه نشود از ب

 اساس فرم های ثبت نام ارسال شده برای کمیته برگزاری استفاده خواهد شد.   

های اضافی را نیز در اختیار تیم قرار می دهد و این . در بازی هایی که الزم است برنده مشخّص شود، عالوه بر برگه الین آپ، داور برگه پرتاب 3/10

قصور در این کار منجر به از دست دادن حق انتخاب برای زدن  برگه در زمان سکّه انداختن برای پرتاب های اضافی، دوباره به داور داده می شود.  

برگه الین آپ ارائه ندهد؛ آنگاه تیم فاده می شود. چنانچه هیچکدام از  از برگه امتیازات بازی برای تعیین ترتیب بازیکنان استو یا دفاع می گردد.    تابپر

A   .بازی با توپ را آغاز می کند 

 دارد.   . نماینده فنّی یکی از داوران را برای انداختن سکّه منصوب یا وی را تایید می کند و این داور هدایت برنامه سکّه انداختن را بر عهده4/10

را شروع کند.   است( ر )چپ یا    اند پرتاب توپ یا دفاع را انتخاب کند،  یا می تواند  انتخاب کند که در کدام سمت زمین بازی. برنده سکّه می تو5/10

 انتخاب باقیمانده به تیم مقابل تعلق میگیرد.   

یمی انجام می دهد که در اوّلین پرتاب شروع . در پایان  هر نیمه، تیم ها زمین و نیمکت ها را تعویض می کنند. اوّلین پرتاب نیمه دوّم بازی را ت6/10

 بازی دفاع کرده است.  

زمان  . فقط به بازیکنان واقعی در برگه الین آپ اجازه بازی داده می شود. کلیه اعضای تیم که اسامی آنها در برگه الین آپ قید شده است ، در7/10

باید در زمین بازی یا روی نیمکت تیم حضور داشته باشند. عدم رعایت این مقرّرات  به  )با زدن سوت داور و یا سایر عالئم شروع بازی (  شروع بازی  

 بازیکنانی که حضور ندارند منجر خواهد شد.  سه پنالتی تیمی به خاطر تاخیر بازی برای هر یک از 

 . گرم کردن: 11

 می شود در نیمه دفاعی تیم ) نیمه زمین متعلق به تیم( به گرم کردن بپردازند. توپ تیم نباید وارد زمین تیم مقابل شود.  . به بازیکنان اجازه داده1/11

 تیم پنالتی رفتار غیر ورزشی  . چنانچه توپ تیم وارد زمین حریف شود، داور به تیم پرتاب کننده هشدار می دهد و در صورت تکرار )بار دوّم( به2/11

می شود و حتی ممکن است بازیکن و یا مربی از  جریمه تیممنجر به رفتار غیر ورزشی بدلیل هر گونه ضربه اضافی در نیمه تیم حریف  شود. داده می

   ادامه بازی محروم شوند.  

 بازي ت. مد12

 دقیقه ای انجام می شود.   12دقیقه است که بازی در دو نیمه  24. زمان بازی گلبال 1/12

دقیقه فاصله وجود دارد. در بازی های پارالمپیک و مسابقات قهرمانی جهان فاصله زمانی بین  5. بین پایان یک بازی و شروع بازی بعد حد اقل 2/12

 یقه خواهد بود.  دق 15پایان یک بازی و شروع بازی بعد حد اقل 

   بوق هشدار بازهم زده می شود. قبل از آغاز هر نیمه ثانیه  90همچنین  دقیقه قبل از شروع بازی بوق هشدار زده می شود. 5.  3/12

ثانیه   90؛ بطوری که داوران بتوانند چشم بندهای آنها را  حاضر باشند  بازی  بازیکنانی که قصد شروع بازی در هر نیمه را دارند باید در زمین  -  4/12

 می شود.  تیمی / فردی بدلیل تاخیر در بازی  پنالتیتخطی از قوانین منجر به اعمال کنترل نمایند. قبل از شروع نیمه بازی 

 دقیقه خواهد بود.   3.  فاصله زمانی بین دو نیمه بازی 5/12
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اعالم می کند، تمامی تیم ها و بازیکنان  باید برای شروع بازی آمادگی   صوتیعالئم  سایر    گو و یاداز طریق بلن  را  ”time“. وقتی داور پشت میز  6/12

 کامل داشته باشند. عدم رعایت این قانون به پنالتی تیمی یا انفرادی تاخیر در بازی منجر خواهد شد.  

   .  به محض پایان وقت، نیمه بازی تمام شده تلقی می شود.7/12

 در حين بازي – Cبخش 

 . پروتکل بازي 13

ایند  . داوران از تماشاگران درخواست می کنند موبایل های خود را خاموش کنند و در زمانی که توپ در جریان بازی قرار دارد سکوت را رعایت نم1/13

یک ، توپ را به سمت بازیکنی که به مرکز نزد  "   ”centreو به دنبال آن با اعالم    ”quiet please“و بازی شروع می شود. داوران با اعالم  

 را اعالم می کند.   ”play“تر است پرتاب و آن را در اختیار تیمی که باید پرتاب اوّل را انجام دهد قرار می دهند. سپس داور سه بار سوت می زند و 

 شروع به کار می کند.  ثانیه ای  10و ساعت  . به محض این که داور سوت را می زند ساعت اصلی2/13

به پایان     ”extra throws“یا    ”half time”    ،“game”    ،“overtime“. داور هر یک از نیمه های بازی را با سوت یا اعالم های  3/13

د که قبل از  می رساند. با این عالمت، پایان نیمه اعالم می شود و بازیکنان می توانند به چشم بندهای خود دست بزنند. داور باید اطمینان حاصل نمای

 پایان نیمه خطای منجر به پنالتی بروز نکرده است.  

با سوت داور متوقف می شود و با سوت مجدد او بازی از سرگرفته می شود. در   ثانیه ای  10ساعت   بازی. به استثنای زمان زدن پنالتی، ساعت  4/13

 زمان زدن پنالتی ساعت مسابقات کار نمی کند.  

متری جلوی تیرک دروازه  نزدیک تر به مکانی که توپ    5/1. برای باز گرداندن توپ به بازی، داور یا داور دروازه توپ را در خط جانبی در فاصله  5/13

   ’play‘فرمان   یکبار در سوت خود می دمد ورا می دهد؛  "سکوتلطفا  "داور فرمان  خارج شده است،  آن را به زمین می زند. سپس از زمین

دروازه حریف بگذرد؛ و خط چنانچه توپ از روی خط مرکزی مجددا آغاز می شود.  "بازی"ثانیه و فرمان  10 همزمان با ساعتبازی ساعت می دهد. 

  تیم می تواند توپ را در اختیار بگیرد.  

خارج    نیپرتاب شود که توپ را از زم  یدر جهتمدافع برخورد کند    میبه ت  نکهیبدون او    یاز خط کنار  یمیاز ن  ش یب  یپرتاب، توپ  نیاگر در ح.  6/13

 دوباره تنظیم   متوقف و نیز  ثانیه    10  ساعتبازی متوقف می شود.    ساعت   کند.   ی را صدا م  "outآ"بار سوت او را زده و    ک یکند، ، داور  

رجوع شود.(    13.5این کار توسط داور و یا داور دروازه انجام شود. )به قانون  در هر زمان و برای بازگشت مجدد توپ زمین باید    می شود. 

فرمان    و دستور    ”quiet please“داور  زند  بازی و ساعت  می دهد.    ”play“داده، سپس سوت می  با دستور    10ساعت  ثانیه 

“play”  .مجددا تنظیم می شوند   

بار سوت    کیحرکت دهد، داور    نیخارج از زم  یباشد و توپ را در جهت  یاز خطوط کنار   یمیاز ن  شیمسدود شود و ب  میدر محوطه ت  ی اگر توپ  .7/13

در هر زمان و برای بازگشت مجدد توپ ثانیه متوقف می شوند.    10ساعت بازی و ساعت    کند.   یماعالم  را    "blocked out"زند و    ی خود را م

زند و  داده، سپس سوت می ”quiet please“رجوع شود(. داور فرمان   13.5زمین باید این کار توسط داور و یا داور دروازه انجام شود. )به قانون 

      مجددا تنظیم می شوند.  ”play“ثانیه با دستور  10می دهد. ساعت بازی و ساعت  ”play“دستور 

متری تیرک دروازه،  به زمین زده شد و به بازی برگشت، داور    5/1. هر وقت ساعت بازی متوقف شد و توپ بوسیله داور یا داور دروازه در فاصله  8/13 

 می کند، حتی اگر هیچ یک از بازیکنان اقدام به برداشتن توپ نکرده باشند.    ”play“، سوت زده و اعالم   ”quiet please“با گفتن 
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 بازی منجر خواهد شد. در کمک اضافی برای جهت یابی در زمین ممنوع است. عدم رعایت این قانون به پنالتی فردی به خاطر تاخیر . 9/13

دیگر، الزم   . بعد از موقعیت پنالتی،  بازیکنان می توانند برای ورود به دروازه به کمک داور یا داور دروازه جهت یابی نمایند. چنانچه در هر زمان 10/13

 باشد داور برای جهت یابی مجدد به بازیکنی  کمک کند، به خاطر تاخیر بازی، اعالم پنالتی فردی خواهد شد.   

توپ پرتاب شده در زمین تیم مدافع، بدون این که هیچ یک از بازیکنان تیم مدافع با آن تماس گرفته باشند،  از حرکت باز بایستد، آن  . چنانچه  11/13

  قانون سپس داور یا یکی از مسئولین، طبق  می کند.    ’Dead Ball‘اعالم  داور  می نامند. داور سوت می زند و    ’Dead Ball‘را توپ مرده یا  

 را در اختیار تیم مدافع قرار می دهند. چنانچه توپی بدون این که بازیکنان تیم مدافع با آن تماس بگیرند با تیرک افقی / عمودی دروازهتوپ    5-13

تا زمانی که توپ کامالً متوقف نشده است،  می شود.  ’Dead Ball‘برخورد کند و در محدوده تیم یا در نیمه اوّل منطقه خنثی متوقف شود، اعالم 

 داور نباید سوت بزند.  

، )برای مثال پزشکی و یا تنظیم تجهیزات(  آن  دلیلدر نظر گرفتن  و با کسب اجازه از داور بدون    یک عضو تیم، در زمان توقف رسمی بازی.  12/13

عدم رعایت این قانون به پنالتی   ندارد.اجازه ترک زمین بازی داده می شود. فردی که زمین را ترک کرده است تا پایان نیمه حق برگشت به زمین را  

 بازی منجر خواهد شد.  در تیمی به خاطر تاخیر

ر  . برای اطمینان از جریان مطلوب بازی، فقط زمانی داور برای پاک کردن زمین،  اعالم تایم آوت می کند که به تشخیص او ایمنی بازیکنان د13/13

 معرض خطر قرار گرفته است. پاک کردن زمین فقط در زمان توقف رسمی بازی انجام می شود.  

 امتياز دهي 14

) به ضمیمه   توپی که در جریان بازی است کامالً از روی خط دروازه عبور کند،  گل به ثمر رسیده استدر هر زمانیکه ساعت بازی کار می کند و  .  1/14

ر برای داور دو بار سوت می زند و گل را اعالم می کند. با اوّلین سوت داور، ساعت بازی متوقف می شود. توپی که داو.  مراجعه فرمایید (    1شماره  

 ادامه بازی پاس می دهد اگر وارد دروازه شود گل محسوب نمی شود.   

 محسوب می شود . گل  کیکه توپ به طور کامل از خط دروازه عبور کند،  یاما زمان ، متوقف شده است ، یکه ساعت باز یپنالت حیندر  .2/14

 اگر چشم بند بازیکنی که دفاع می کند بر اثر برخورد با توپ حرکت کند یا جدا شود، تا زمانی که توپ تحت کنترل قرار می گیرد و   .  3/14

   بالک آوت یا گل می شود، می توان به بازی ادامه داد.  

 .  . تیمی که در پایان زمان بازی بیشترین گل را به ثمر رسانده است برنده اعالم می شود4/14

 برسد، بازی متوقف و خاتمه می یابد.   10. هرگاه اختالف امتیازات دو تیم به 5/14

 . تايم آوت تيم 15

ثانیه ای داده می شود. در نیمه اوّل بازی هر تیم موظف است از حد اقل یک تایم آوت خود    45تایم آوت    4. در طول بازی به هر تیم اجازه  1/15

 نمایند.   استفاده کند، در صورت عدم استفاده، این تایم آوت باطل می شود. وقتی یک تیم اعالم تایم آوت کرد، هر دو تیم می توانند از آن استفاده

 در مدت زمان قانونی ملغی خواهند شد.  استفاده نشده های تایم اوت . در زمان اضافی، به هر تیم فقط اجازه یک تایم آوت داده می شود.  2/15

ند درخواست تایم . تیمی که کنترل توپ را در اختیار دارد می تواند درخواست تایم آوت نماید. وقتی سوت توقف بازی به صدا در آمد، تیم می توا3/15

 آوت نماید. 
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رجوع شود(  1)به ضمیمه ، درخواست تایم آوت  ”time out“تیم می توانند با دادن عالمت تایم آوت به داور و یا با گفتن  . هر یک از اعضاء 4/15

؛ لیکن باید قبل از اعالم تایم تایم اوت نمایدهر یک از اعضای تیم قبل از آنکه توپ را در اختیار بگیرند می تواند با اشاره دست خود درخواست  نمایند.  

   عدم رعایت این قانون منجر به جریمه تیمی بدلیل مربیگری غیر قانونی می شود. در آید. اوت شفاهی منتظر بماند تا توپ به کنترل وی 

 . تایم آوت زمانی شروع می شود که داور با ذکر نام تیم متقاضی تایم آوت، آن را اعالم می کند. با اعالم تایم آوت، افراد روی نیمکت  5/15  

 می توانند وارد زمین شوند.  

پایان زمان تایم آوت با عالمت صوتی به  ثانیه قبل از    15ثانیه ای تایم آوت را ثبت می کند و    45ثانیه ، زمان    10. یکی از وقت نگهدار های  6/15

کنند  ینم یکه در حال حاضر باز میت ی اوت تمام اعضا میتا پایاندر  ثانیه نواخته می شود. 45عالمت صوتی بعدی در پایان  تیم ها هشدار می دهد.

 شود  یم یدر باز ریتاخ - یمی ت مهیموارد منجر به جر نیا تیعدم رعاباشند.   میت  مکتیدر محوطه ن دیبا

 را اعالم می کند.   ”seconds 15“ثانیه نواخته شد، داور شفاهاً  15. وقتی عالمت صوتی 7/15

ت . قبل از پایان تایم آوت، می توان تعویض را اعالم کرد. اگر تیمی که درخواست تایم آوت کرده است، قبل از پایان زمان تایم آوت درخواس8/15 

آن پنالتی   تعویض کند، تایم آوت و تعویض هر دو برای تیم محاسبه می شوند. چنانچه این تیم بعد از پایان زمان تایم آوت درخواست تعویض نماید، به

پس از    ثانیه، داور اعالم تعویض می نماید و سپس تعویض انجام می شود. چنانچه تیم  45وت  آدر پایان تایم  تاخیر بازی داده خواهد شد.    –تیمی  

 خطای تیمی تاخیر در بازی می شود.   ب وت درخواست تعویض نماید مرتکآپایان وقت تایم 

 ، حد اقل یک پرتاب باید انجام شده باشد تا این تیم بتواند درخواست تایم آوت بعدی یا تعویض نماید. . وقتی تیمی اعالم تایم آوت می کند9/15

تایم آوت، یا در نیمه دوّم بازی درخواست بیش از سه تایم آوت، یا در زمان اضافی    4. چنانچه تیمی در طول زمان بازی درخواست بیش از  10/15

 تاخیر بازی داده می شود.  -، درخواست تیم پذیرفته نمی شود و بالفاصله به آن پنالتی تیمی درخواست بیش از یک تایم آوت نماید

به یک جریمه  در غیر اینصورت    متوقف شود    دیبا  مکتین  یاز روتمام ارتباطات    را اعالم می کند ،    "  quiet please "که داور    یهنگام  .11/15

 شود.  یم  منجر ی رقانونیغ  یگریمرب - تیمی 

 . تايم آوت داور  16

 . داور هر زمان که بخواهد می تواند اعالم تایم آوت نماید.  1/16

اور دروازه  . چنانچه یک داور به علت رفتار تیمی که مالکیت توپ را در اختیار دارد سوت بزند و اعالم تایم آوت داور نماید، توپ باید در اختیار د2/16

. (بازی از سر گرفته  5/13متری تیرک دروازه توپ را به زمین می زند و  )طبق قانون    5/1آوت ، داور دروازه در فاصله  قرار گیرد. در پایان زمان تایم  

 می شود.  

 . تایم آوت داور محدودیت زمانی ندارد.  3/16

نداده است، بازیکنان داخل زمین را راهنمایی    ”quiet please“. در حین تایم آوت داور، افراد روی نیمکت می توانند تا زمانی که داور فرمان  4/16

(Coaching  .نمایند.  به محض درخواست سکوت از سوی داور، مربیگری باید متوقف شود )  به پنالتی 11/15عدم رعایت سکوت، طبق قانون  ،

 تیمی منجر خواهد شد.  
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 . تايم آوت پزشکي17

ثانیه است. در صورت بروز آسیب دیدگی یا بیماری، داور می تواند اعالم تایم آوت پزشکی نماید. در پایان   45. زمان تایم آوت پزشکی حداکثر  1/17

 ثانیه، داور ضمن مشورت، تعیین می کند که آیا ورزشکار قادر به ادامه بازی هست یا خیر.  45

 ثانیه را محاسبه می کند.   45ثانیه نیست، زمان  10اندازه گیری زمان ثانیه که در حال  10. زمان نگهدار 2/17

ثانیه( نیز این عالمت   45ثانیه قبل از پایان زمان تایم آوت پزشکی، یک عالمت هشدار سوتی نواخته می شود. در پایان زمان تایم آوت )  15.  3/17

 تکرار می شود. 

ص داور، بازیکن قادر به ادامه بازی نباشد، بازیکن باید تعویض پزشکی شود. ولی مربی می تواند با . چنانچه در پایان تایم آوت پزشکی، به تشخی4/17

 استفاده از تعویض عادی این بازیکن را دوباره به زمین باز گرداند.  

اجازه ورود به    گریداور به افراد د  نکهی مگر اد  . در زمان تایم آوت پزشکی، فقط یک نفر از افراد روی نیمکت تیم می تواند وارد زمین بازی شو5/17

ثانیه قبل از پایان وقت تایم آوت به    15در پایان تایم آوت پزشکی، فردی که وارد زمین شده است باید به نیمکت خود باز گشته باشد.    را بدهد. نیزم

ی که وارد زمین شده در پایان تایم آوت پزشکی به نیمکت  تیم هشدار داده می شود. چنانچه بیش از یک نفر از روی نیمکت تیم وارد زمین شود، یا فرد

چنانچه بیش از یک نفر از روی نیمکت تیم وارد زمین شود، فورا جریمه تیمی داده می   خود باز نگشته باشد، به تیم پنالتی تاخیر بازی داده خواهد شد. 

. چنانچه بازیکن آسیب دیده توانایی ادامه بازی نداشته باشد؛ بازیکن باید قبل از زدن  استفاده نمایدپزشکی  ثانیه   45تواند از تایم آوت   یشود و تیم نم

 انتخاب شود.   پنالتی و در این شرایط بازیکن از طرف مربی تیم مقابل نمی تواند برای دفع ضربه   شودتعویض  پنالتیربه ض

 . قانون خون18

دیدگی، دچار خونریزی شده است، باید تایم آوت پزشکی اعالم شود. بازیکن از زمین خارج   . چنانچه داور مشاهده کند که بازیکنی به علت آسیب1/18

دپیچی  می شود و تا قطع خونریزی، باندپیچی محل خونریزی و در صورت لزوم تعویض لباس،  مجاز به بازگشت به زمین نخواهد بود. قطع خونریزی، بان

باید در طول زمان تایم آوت پزشکی انجام شود. در غیر این صورت، تعویض پزشکی انجام می    محل خونریزی و در صورت لزوم تعویض لباس بازیکن

 شود.   

 . چنانچه بازیکن به دلیل خونریزی تعویض شود، تعویض پزشکی صورت گرفته و مربی می تواند با استفاده از تعویض عادی، بازیکن را به زمین2/18

 رعایت شده باشد.   18/ 1 مادهداور،  مقرّرات  باز گرداند، مشروط بر این که به تشخیص 

 . قبل از شروع مجدد بازی کلّیه سطوح آلوده باید تمیز شده باشند.  3/18

ر این که . چنانچه بازیکن پیراهن اضافی با همان شماره به همراه نداشته باشد، می تواند از یک پیراهن با شماره متفاوت استفاده نماید، مشروط ب4/18

 اند.  دهیپوش یدر آن باز میآن ت کنانیباز  ریباشد که سا یهمان رنگ دیبا  راهنیپ رنگ داور هماهنگ شود و تغییر شماره اعالم شود. با 

   بازيکن تعويض. 19

تعویض انجام دهد. حداقل یکی از این تعویض ها باید در نیمه اوّل بازی صورت گیرد. در غیر این صورت،   4. در طول بازی هر تیم می تواند  1/19

 این تعویض منتفی خواهد شد.  

 . در طول وقت اضافی بازی، هر تیم می تواند فقط یک تعویض انجام دهد. 2/19
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 ش از یک بار تعویض نمود.  . یک بازیکن را می توان بی3/19

. تیمی که کنترل توپ را در اختیار دارد می تواند درخواست تعویض نماید. وقتی ساعت بازی متوقف شده است هر یک از دو تیم می توانند  4/19

 درخواست تعویض نمایند.  

) به ضمیمه شماره   تعویض را به داور اطالع دهددرخواست     ”substitution“. هر یک از اعضای تیم می تواند با عالمت دست و یا گفتن  5/19

هر یک از اعضای تیم قبل از آنکه توپ را در اختیار بگیرند می تواند با اشاره دست خود درخواست تایم اوت نماید؛ لیکن باید قبل از    .رجوع شود(  1

  ون منجر به جریمه تیمی بدلیل مربیگری غیر قانونی می شود.   در آید. عدم رعایت این قاناعالم تایم اوت شفاهی منتظر بماند تا توپ به کنترل وی 

 . وقتی داور نام تیم متقاضی تعویض را اعالم کرد، تعویض صورت می گیرد.  6/19

رد زمین . وقتی داور تعویض را اعالم کرد، تیم درخواست کننده تابلو های تعویض ، با شماره بازیکنی که زمین را ترک می کند و بازیکنی که وا7/19

     عدم رعایت این قانون منجر به جریمه تیمی بدلیل تاخیر در بازی می شود.   می شود ، را باال می برد.

زمین  . در مسابقاتی که پچینگ چشم انجام می شود، وقتی داور تعویض را اعالم کرد، بازیکنی که وارد زمین می شود باید پچ زده آماده ورود به 8/19

 باشد. هر گونه تاخیر در زمان تعویض از سوی بازیکن یا مربی وی، پنالتی تیمی تاخیر بازی را باعث خواهد شد.  

عویض می توان درخواست تایم آوت نمود. چنانچه تیمی که درخواست تعویض کرده است ، قبل از پایان تعویض، برای تایم آوت . قبل از پایان ت9/19

 عالمت بدهد، هم تعویض و هم تایم آوت برای تیم منظور خواهد شد.  

جام داد، حداقل یک پرتاب باید صورت گرفته باشد وقتی تیمی تعویض را انهر تیم می تواند بطور همزمان بیش از یک تعویض داشته باشد ،  . 10/19

به محض ورود بازیکن به زمین، تعویض کامل تلقی می شود. عدم رعایت این قانون  تا همان تیم بتواند مجدداً درخواست تعویض یا تایم آوت نماید.  

 منجر به جریمه تیمی بدلیل تاخیر در بازی می شود.     

تیم و شماره بازیکنی که از زمین خارج می شود را اعالم کرد،  بازیکنی که باید از زمین خارج شود می تواند چشم   . به محض این که داور نام11/19

 وارد زمین  بند و آی پچ خود را بردارد و  به نیمکت تیم مراجعه نماید. داور دروازه باید به بازیکن کمک کند تا از زمین خارج شود و  بازیکنی که 

ت تیرک نزدیک تر به نیمکت تیم هدایت نماید. چنانچه بازیکنی که از زمین خارج می شود قبل از این که داور نام تیم و شماره  می شود را به سم

 داده خواهد شد.   eyeshadeبازیکن را اعالم کند به چشم بند خود دست بزند، به او پنالتی  

 بازیکنی که مرتکب پنالتی شده است، مجاز است. . در هنگام زدن پنالتی، تعویض بازیکن، به جز 12/19

( از روی نیمکت ، تا زمانی که داور فرمان سکوت نداده است، مجاز است. چنانچه تیمی بعد از Coaching. در حین تعویض، راهنمایی ) 13/19

 از سوی داور، به راهنمایی ادامه دهد، به تیم پنالتی مربیگری غیر قانونی داده خواهد شد.    ”quiet please“فرمان 

ویض باقیمانده تیم محاسبه نخواهد شد. در زمان استراحت بین دو نیمه، تیم  . تعویض بازیکنان در زمان استراحت بین دو نیمه بازی، جزء سه تع14/19

چنانچه تیمی تعویض خود در استراحت  ها باید تعویض های خود را به داور اطالع دهند و داور این تعویض ها را در آغاز نیمه دوّم بازی اعالم می کند.  

 اطالع ندهد، به تیم پنالتی تاخیر بازی داده خواهد شد.   بین دو  نیمه را، قبل از پایان وقت استراحت، به داور

. چنانچه تیمی در زمان مقرر بازی بیش از چهار تعویض، یا در نیمه دوّم بازی بیش از سه تعویض یا در وقت اضافی بیش از یک تعویض  15/19

   هد شد.درخواست نماید، درخواست او پذیرفته نمی شود و به تیم پنالتی تاخیر بازی داده خوا



16 

 . تعويض پزشکي 20

 تیم محاسبه نخواهد شد.  ی و یک تعویض در وقت اضافی زدر طول با. تعویض پزشکی جزء چهار تعویض مجاز 1/20

به خاطر آسیب دیدگی یک بازیکن، دوبار بازی متوقف شود، این بازیکن، بنا بر تصمیم داور، در  و در وقت اضافی . چنانچه در وقت قانونی بازی  2/20

شود،  وقت باقیمانده این نیمه بازی باید از زمین خارج شود. چنانچه در نیمه بعدی بازی، مجدداً بازی به خاطر مشکل پزشکی این بازیکن متوقف  

 مان باقیمانده نیمه، حق بازگشت به بازی را نخواهد داشت.  بازیکن باید فوراً تعویض پزشکی شود و در ز

ثانیه زمان  تایم آوت پزشکی، اگر    45. بعد از اعالم تایم آوت پزشکی، داور تعیین می کند که بازیکن قادر به ادامه بازی هست یاخیر. در پایان  3/20

شود ولی مربی می تواند با استفاده از تعویض قانونی وی را مجدداً وارد بازی   به تشخیش داور، بازیکن قادر به ادامه بازی نیست، بازیکن باید تعویض 

 نماید. 

نداده است تیم می تواند با بازیکنان داخل زمین تماس داشته باشد. عدم   ”quiet please“، تا زمانی که داور فرمان  پزشکی  . هنگام تعویض4/20

 ونی منجر خواهد شد.  رعایت این قانون به پنالتی تیمی مربیگری غیر قان

   تخلف  -Dبخش 

 وقتی تیمی مقرّرات را نقض می کند، داور سوت زده، تخلف را اعالم می کند و توپ در اختیار تیمی که تخلف نکرده است قرار می گیرد.   

   . پرتاب زود هنگام21

 توپ را پرتاب نماید.   ”play“. پرتاب زود هنگام زمانی اتفاق می افتد که بازیکن قبل از فرمان 1/21

22 .Ball Over   

ه . چنانچه توپی که توسط بازیکن مدافع بالک شده است  بر روی خط مرکزی،  یا بر روی خط جانبی در منطقه خنثی ریباند نماید؛ داور سوت زد1/22

می نماید. سپس توپ در منطقه تیم مخالف که از آنجا توپ بالک آوت شده است به زمین زده می شود و بازی ادامه می   ”ball over“و اعالم  

  ”play“داده ، سوت می زند و با فرمان    "quiet please". صورت می گیرد. سپس داور فرمان  5/13  قانونطبق  یابد. به زمین زدن توپ بر  

 بازی از سر گرفته می شود.  

  . چنانچه توپ با تیرک عمودی یا افقی دروازه برخورد کند و برگشت خورده از روی خط مرکزی یا از روی خط جانبی در منطقه خنثی عبور کند، 2/22

  می کند.  " ball over"داور سوت زده و اعالم 

 می کند.  " ball over". چنانچه توپ با شیئی باالتر از سطح زمین برخورد کند، داور سوت زده و اعالم 3/22

 ball over"داور سوت زده و اعالم و از خط عبور کرده باشد؛ توپ را بطور کامل در روی خط مرکزی در اختیار داشته باشد چنانچه بازیکن . 4/22

 می کند.   "

 . این قانون در پرتاب های اضافی و پرتاب های پنالتی اعمال نمی شود. 5/22

 

 

 فردي  جريمه هاي  -Eبخش 
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پرتاب  بازیکن خاطی باید در برابر  ، شماره بازیکن و نام تیم را اعالم می کند.  نوع پنالتی  ، داور سوت می زند، رخ می دهد  درمواردی که پنالتی فردی  

  کن یدو باز نیمدافع را از ب کنیباز  ، پرتاب کننده میدفاع کند، ت ی، نتواند از پنالتاخراج  ای و ی دگید بیآس لیبه دلبازیکن خاطی   اگر پنالتی دفاع نماید.

صورت  قوانین بازی در همه ی پرتاب های پنالتی اعمال می شوند و چنانچه خطای پنالتی توسط پرتاب کننده توپ      کند.  ی انتخاب م  نیدر زم  ماندهیباق

، مگر  گرفته باشد، پرتاب محاسبه می شود ولی گل پذیرفته نمی شود. اگر خطای پنالتی توسط بازیکن مدافع صورت گرفته باشد، پرتاب تکرار می شود

کیت توپ را از این که آن پرتاب به گل منجر شده باشد. اگر بازیکن پرتاب کننده توپ را وارد دروازه خودی نماید، گل محاسبه نمی شود ولی تیم مال

 یکامل مصورت می کیرد )دوم    یپنالت  اجرایاول قبل از    یاعالم شود، پنالت  یشخص  یپنالت  تیموقع  کی  طولدر    یگرید  یاگر پنالت  دست می دهد. 

تصمیم  ”penalty declined“اگر به تیمی که پرتاب پنالتی داده شده است، از زدن پنالتی منصرف شود، باید با عالمت دست یا گفتن   ( .شود

تی ساعت خود را اطالع دهد. مالکیت توپ، برای ادامه بازی، در اختیار تیمی قرار می گیرد که از زدن پنالتی منصرف شده است. در کلیه موارد پنال

 مسابقه متوقف می شود.  

23 .Short ball 

پ را . چنانچه توپی که پرتاب شده است از زمین خارج نشود ولی قبل از رسیدن به زمین تیم مدافع از حرکت به جلو باز ماند، به بازیکنی که تو 1/23

 بال داده خواهد شد.   -پرتاب کرده است پنالتی شورت

24 .High Ball  

متر( یا بر روی آن در جلوی منطقه تیم  6) High ball. چنانچه توپی که از دست پرتاب کننده رها شده است ، حد اقل یک بار ، قبل از خط 1/24

 بال داده خواهد شد.  -پرتاب کننده،  با زمین تماس نگیرد، به پرتاب کننده پنالتی های 

25 .Long ball 

 ین پرتاب، توپ باید حد اقل یک بار نیز در منطقه خنثی با زمین تماس بگیرد. در غیر این صورت، به  ، در ح24. علی رغم قانون پاراگراف 1/25

 بال داده خواهد شد.   -پرتاب کننده پنالتی النگ

26 .Eyeshade   

 بند داده خواهد شد.  -. چنانچه بازیکنی، در حین بازی، بدون اجازه داور به چشم بند خود دست بزند، به او پنالتی چشم1/26

بند داده -. بازیکنی که در زمان پنالتی از زمین خارج شده است، حق ندارد به چشم بند خود دست بزند. در غیر این صورت، به او پنالتی چشم2/26

 خواهد شد. 

د  بازیکنی که تعویض می شود تا زمانی که داور نام تیم و شماره بازیکنی که از زمین خارج می شود را اعالم نکرده است حق ندارد به چشم بن.  3/26

   بند داده خواهد شد. -یا آی پچ خود دست بزند. در غیر این صورت، به او پنالتی چشم

 گیری  مسئول تایمبه اطالع داور می رسد. اگر توسط ده ثانیه  مسئول تایم گیریخطای چشم بند توسط داور اعالم می شود و یا توسط  -4/26

و متعاقبا  چشم بند را تائید  جریمه  جزئیات  قبل از کنترل چشم بند  اعالم می شود. داور میز    خطای ده ثانیه  صوتی  این کار با عالمت   ،اعالم شود  ده ثانیه

      اقدام متناسب را انجام می دهد. 

 . دفاع غير قانوني 27
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 . اوّلین تماس دفاعی با توپ باید بوسیله بازیکنی صورت گیرد که یک عضو یا قسمتی از یک عضو او با نقطه ای از زمین بازی در منطقه تیم1/27

 )منطقه جهت یابی و منطقه فرود( تماس دارد.  

، و یا منتهی به اخذ امتیاز شود  blocked out،  زمانی که توپ در اختیار بازیکنان است  تازمانی که بازیکن مدافع خطای دفاع مرتکب شود،    -2/27

 چنانچه توپ منتهی به گل شود جریمه ای اعالم نخواهد شد.  بازی همچنان ادامه دارد. 

 بازي  در . تاخير فردي 28

 . در آغاز هر نیمه بازی، بازیکنان باید برای شروع بازی به فرمان داور آمادگی کامل داشته باشند.  1/28

غیر از بازیکنان هم تیمی یک بازیکن که در زمین حضور دارند، هیچ کس حق ندارد برای جهت یابی مجدد به بازیکن کمک کند،  مگر بعد از  ب. 2/28

 (. 10/13تواند به بازیکن کمک کند )قانون  زه می موارد پنالتی که داور یا داور دروا

 . هر اقدامی که به عقیده داور، بازیکن عمداً برای تاخیر بازی انجام می دهد، مستوجب پنالتی تاخیر بازی خواهد بود. 3/28

    غير ورزشيرفتار فردي . 29

رفتار   مهیهر گونه جرداشته باشد، به او پنالتی رفتار غیر ورزشکارانه داده خواهد شد.    ورزشی  . چنانچه به تشخیص داور، ورزشکاری رفتار غیر1/29

عالوه براین، ورزشکاری که در    شود.  ی شود ممکن است منجر به اخراج از آن باز  یم  افتیدر  یدر طول باز  کنیباز   کیکه توسط    یشخص  یرورزشیغ

 ر ورزشی غی همچنین، هر یک از رفتارهایطول یک بازی دوبار مرتکب خطای پنالتی رفتار غیر ورزشکارانه شود از بازی اخراج خواهد شد. 

   منجر شود. و یا تورنمنت یا اخراج او از محل مسابقات  بعدی در همان تورنومنت و  می تواند به اخراج بازیکن از بازی

می شود، داور موظف است موضوع را به نماینده فنّی گزارش نماید. در صورت صالحدید    وقتی ورزشکاری از بازی یا از محل مسابقه اخراج.  2/29

تصمیم  این مسئله ونماید. بهمراه کمیته بررسی اعتراضات بدون هیچ تاخیری در مورد تعلیق ورزشکار از ادامه مسابقه تصمیم گیری می    نماینده فنّی

شود. چنانچه کمیته گزارش   IBSA مستند و کتباً به کمیته فرعی گلبالبصورت  در پایان تورنمنت،  کمیته بررسی اعتراضات باید بصورت مستدل  

ورزشکار مربوطه اجازه شرکت در تا زمان تصمیم نهایی کمیته بررسی اعتراضات،  بررسی اعتراضات نتواند در مورد این مسئله به جمع بندی برسد،  

ارسال   IBSAگلبال    یفرع  تهیبه کم  شتریب  یدگیرس  ید، موضوع براوحل نش  تورنومنت  انیاگر مشکل قبل از پا دارد.  نرا  مسابقات بعدی آن تورنمنت  

 شود.  یم

 این تعویض به عنوان یکی از تعویض های مجاز محاسبه    تعویض کرد.در طول بازی  ، می توان  است    که به این ترتیب اخراج شده  را  بازیکنی .  3/29

 می شود.  

تماس فیزیکی ایجاد نماید، فوراً از بازی و محل مسابقه  ) مسئول فنی (    عمداً با داور  قبل و در حین بازی    . چنانچه بازیکن و یا یکی از اعضاء تیم  4/29

داده شود؛    بازی  شروع یکی را برای دفاع انتخاب می کند. چنانچه پنالتی قبل از  تیم مقابل  از سایر بازیکنان  تیم مقابل برای زدن پنالتی    اخراج می شود. 

   آنگاه تیم زننده ضربه می تواند یکی از بازیکنان را برای دفاع از آن انتخاب نماید. 

 داده خواهد شد. غیر ورزشیه او پنالتی رفتار عمداً شکل توپ را تغییر دهد، بدر حین پرتاب . چنانچه بازیکنی 5/29

گلبال ممنوع است. استفاده از رزین )چسب(، عرق بدن یا هر نوع ماده خارجی دیگر که . استفاده از هر نوع ماده خارجی کمک کننده در بازی  6/29 

 داده خواهد شد.   شکار پنالتی رفتار غیر ورزشیچسبندگی سطح توپ را کاهش یا افزایش می دهد اکیداً ممنوع است و در صورت مشاهده به ورز
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 داده خواهد شد.  ر ورزشیغیآن را خیس نماید پنالتی رفتار  . به ورزشکاری که عمداً با مالیدن توپ به سطوح مرطوب 7/29

غیر به پنالتی رفتار    منجر  صورت بگیرد ،    در حالت ایستاده  هر گونه ضربه زدن عمدی به توپ با پاپس از اولین رفتار غیر ورزشی فردی  ،  .  8/29 

 خواهد شد.  فردی ورزشی

تلقی شده و منجر به   ی ورزشغیر  هرگونه ضربه به توپ که منجر به بیرون رفتن توپ از زمین و آسیب به دیگران شود با تشخیص داور رفتار  .  9/29

 دادن جریمه به بازیکن خاطی می شود. 

جریمه دریافت می کند  غیر ورزشی  خود را دستکاری نماید. در صورت چنین کاری بازیکن بدلیل رفتار    یچشمپد  بازیکن نباید در هیچ صورتی  .  10/29

   و از ادامه بازی محروم می شود. بازیکن امکان تعویض دارد. این تعویض به منزله یکی از تعویض های مجاز محسوب می شود. 

 . سر و صدا 30

شود، مرتکب تیم مدافع  بازیکن  بعد از رها نمودن توپ با ایجاد سر و صدا مانع از ردگیری توپ توسط   . چنانچه بازیکنی در حین پرتاب توپ یا1/30 

 خطای پنالتی شده است.  

از حد به    شیزدن ب  کف  ایاز حد )با پاها(، مشت زدن    شیب  دنیکوب  وانات،یح  یصداهااما نه محدود به(،  شامل )  یرضروریغ  یهر گونه صدا  -2/30

 یب  یادهایفرو یا  از حد مداوم    شی، مکالمه بکردن زبان  کیکل،  کفش  ریج ریج  یاز حد، سوت زدن، آواز خواندن، صدا  شیبا دست، کف زدن ب  نیزم

 است.   رمرتبطیغ ای مورد

 پنالتي تيمي  : Fبخش 

، نوع پنالتی و نام تیم را نیز اعالم می کند. تیمی که به آن   "Team penalty"در صورت بروز پنالتی تیمی، داور سوت می زند و ضمن اعالم  

ی پنالتی  پرتاب پنالتی داده شده است، بازیکنی که باید دفاع کند را از بین بازیکنان داخل زمین انتخاب می کند. قوانین بازی در همه ی پرتاب ها

ب تکرار می شود، مگر این که پرتاب اوّلیه به گل منجر شده باشد. اگر بازیکن اعمال می شوند چنانچه بازیکن مدافع مرتکب پنالتی شده باشد ، پرتا

آن پرتاب   پرتاب کننده اشتباهاً توپ را وارد دروازه خودی نماید، گل محاسبه نمی شود، ولی تیم مالکیت توپ را از دست خواهد داد. اگر تیمی که به

)به ضمیمه   ، تصمیم خود را اطالع دهد   ”penalty declined“با عالمت دست یا با گفتن    پنالتی داده شده است از زدن پنالتی منصرف شود، باید

 . برای شروع مجدد بازی،  مالکیت توپ به تیمی که از زدن پنالتی منصرف شده است داده خواهد شد.  رجوع شود( 1شماره 

 .  ده ثانيه 31

 فرصت دارد توپ را پرتاب و از روی خط مرکزی زمین عبور دهد.     . از زمان اوّلین تماس دفاعی تیم با توپ، تیم ده ثانیه1/31

 10. چنانچه بعد از تماس بازیکن مدافع با توپ، تایم آوت، تعویض یا الین آوت صورت گیرد و تیم توپ را تحت کنترل خود داشته باشد، ساعت 2/31

ثانیه( توپ را    10باره شروع به کار می کند و تیم باید در زمان باقیمانده )از  از سوی داور، دو   ”play“ثانیه با سوت داور متوقف می شود  و با فرمان  

 از روی خط مرکزی عبور دهد.  

از  playثانیه متوقف می شود و بازی با فرمان  10. اگر تماس بازیکن مدافع با توپ باعث بالک آوت و سپس سوت و الین آوت شود، ساعت 3/31

 سر گرفته می شود.  

 ثانیه ری ست می شود.   10الم تایم آوت داور، ساعت  . با اع4/31
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 ثانیه ری ست می شود.   10. با به ثمر رسیدن گل، ساعت 5/31

 ثانیه ری ست می شود.   10. در پایان هر نیمه بازی، ساعت  6/31

 ثانیه ری ست می شود.   10. در صورت بروز پنالتی، ساعت  7/31

 ثانیه شروع به کار می کند.  10. با اوّلین تماس بازیکن مدافع با توپ، صرف نظر از این که تیم کنترل توپ را بدست آورده است یا خیر، ساعت 8/31

ثانیه بعد از اوّلین تماس بازیکن مدافع  با توپ، تیم توپ را از روی    10یان  ثانیه در پشت میز، به داوران اطالع می دهد که در پا  10. وقت نگهدار  9/31

 خط میانی زمین عبور داده است یا همچنان توپ در اختیار تیم قرار دارد.  

 بازي:  در . تاخير تيمي 32 

توسط داوران،  بند  چشم    یبررس  و برایحضور داشته    نیدر زم  قبل از شروع بازی  هیثان  90  دیرا شروع کنند با  مهیکه قرار است هر ن  یکنانیباز.  1/32

 شروع کنند.  مهیآن ن یرا برا یباز ،بتوانند با دستور داورآمادگی داشته و اینکه 

 . هرگونه اقدام تیم که مانع از ادامه بازی شود.  2/32

 . در فاصله بین دو نیمه بازی، تعویض های انجام شده در این مدّت باید قبل از شروع نیمه بعدی به داوران اطالع داده شود.  3/32

واست . تیم نمی تواند در طول بازی بیش از چهار تایم آوت، در نیمه دوّم بازی بیش از سه تایم آوت و در وقت اضافی بیش از یک تایم آوت  درخ4/32

 نماید. 

. تیم نمی تواند در طول بازی بیش از چهار تعویض، در نیمه دوّم بازی بیش از سه تعویض و در وقت اضافی بیش از یک تعویض  درخواست  5/32

 نماید.

زیکنی که  . بازیکنی که تعویض می شود، هنگام اعالم تعویض، باید برای بازی آمادگی کامل داشته باشد و مربی باید برای نشان دادن شماره با6/32

 وارد زمین می شود و بازیکنی که زمین را ترک می کند آمادگی داشته باشد. 

     يتيم يغير ورزش. رفتار 33

 رجوع شود( 11.2)به قانون قبل از مسابقه  ) آماده سازی (  تخطی از پروتکل زمان تمرین. 1/33

 داشته باشند.   یباید رفتار ورزشتمامی اعضای تیم و همراهان آن که در بازی حضور دارند  . 2/33

می تواند به حذف از بازی یا اخراج از محل مسابقه، منجر شود و در صورتی که داور مورد را حادّ تشخیص دهد، ممکن    ی . هر نوع رفتار غیر ورزش3/33

نماینده فنّی گزارش نماید. در صورتی که است محرومیت های بیشتری را در بر داشته باشد. داور باید موضوع را برای تصمیم گیری های بعدی به  

 IBSAل  نماینده فنّی الزم تشخیص دهد، ممکن است تیم از ادامه مسابقات محروم شود. نماینده فنّی موظف است موضوع را کتباً به کمیته فرعی گلبا 

 گزارش دهد.  

 . مربيگري غير قانوني 34

 توسط داور اعالم می شود و یا توسط مسئول تایم گیری ده ثانیه به اطالع داور می رسد. اگر توسط مسئول  مربیگری غیر قانونیخطای . 1/34

م بند را  تایم گیری ده ثانیه اعالم شود، این کار با عالمت صوتی خطای ده ثانیه اعالم می شود. داور میز قبل از کنترل چشم بند جزئیات جریمه چش

 اسب را انجام می دهد.     تائید و متعاقبا اقدام متن
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ه در  . فقط اعضای تیم که اسامی آنها در برگه الین آپ قید شده است و در داخل زمین نیستند می توانند در وقفه های قانونی بازی با افرادی ک2/34

نداده است مجاز است و چنانچه بعد از فرمان   ’quiet please‘زمین هستند تماس برقرار نمایند و این تماس ها فقط تا زمانی که داور فرمان  

‘quiet please’   .تیم به تماس خود ادامه دهد، به تیم پنالتی مربیگری غیر قانونی داده خواهد شد 

 شد.  چنانچه فردی در یک بازی برای بار دوّم مرتکب خطای مربیگری غیر قانونی شود، از محل مسابقه اخراج و پنالتی تیمی اعمال خواهد. 3/34

 6.7بازیکنان طبق قانون    تیم مجاز است.مستقر بر روی صندلی  . مربیگری با استفاده از ابزار الکترونیک از میان جایگاه تماشاچیان به اعضاء    4/34

در جریان بازی شود؛ جریمه تیمی برای    تابزار الکترونیک استفاده شده سبب ایجاد مزاحممجاز به استفاده از سمعک )ابزار شنیداری( نیستند. چنانچه  

 جایگاه اعضاء تیم اخراج می شود و  روی از فرد مورد نظر و گشته خاموش باید داده می شود؛ ابزار )ابزارآالت( مورد استفاده  مربیگری غیر قانونی

    ابزار مورد نظر تحویل داور میز می شود. 

 . سر و صدا 35

که پرتاب را انجام می دهد، در زمان پرتاب توپ یا بعد از رها شدن    ،حاضر در زمینا بوسیله هر یک از اعضای تیم  . ایجاد هر گونه سر و صد1/35

 خواهد شد.   جریمهتوپ،  که مانع از ردیابی توپ توسط تیم مدافع شود منجر به 

از حد به    شیزدن ب  کف   ایاز حد )با پاها(، مشت زدن    شیب  دنیکوب  وانات،یح  یصداها)اما نه محدود به(،  شامل    یرضروریغ  یهر گونه صدا  .2/35

 یب  یادهایفریا  و  از حد مداوم    شی، مکالمه بکردن زبان  کیکفش، کل  ریج ریج  یآواز خواندن، صدااز حد، سوت زدن،    شیبا دست، کف زدن ب  نیزم

 است.   مورد

 

   پايان بازي : Gبخش 

 . وقت اضافي36

 ،  . چنانچه به علت تساوی امتیازات در پایان وقت قانونی یک بازی، الزم باشد برنده مسابقه مشخّص شود، تیم ها بازی را در دو نیمه اضافی1/36

 هر یک به مدّت سه دقیقه، ادامه خواهند داد. 

ه استراحت داده می شود و در حین این زمان استراحت، با . بعد از وقت قانونی مسابقه و قبل از شروع اوّلین نیمه وقت اضافی، به تیم ها سه دقیق2/36

 شود.     انداختن سکّه مشخّص می شود که کدام تیم باید پرتاب را انجام دهد و کدام تیم باید به دفاع بپردازد و زمین بازی هر تیم نیز مشخّص می

 . تیمی که اوّلین گل را به ثمر برساند برنده شناخته می شود.  3/36

صورتی که بازی به نیمه دوّم وقت اضافی کشیده شود، وضعیت استارت نیمه اوّل معکوس خواهد شد و تیم ها نیمکت های خود را، در سه    . در4/36

   دقیقه استراحت بین دو نیمه، تغییر خواهند داد.

 

   . پرتاب هاي اضافي37

   نشود، برنده مسابقه با پرتاب های اضافی مشخّص خواهد شد. قوانین بازی در مورد تمامی رفع. چنانچه تا پایان وقت اضافی تساوی 1/37

 پرتاب های اضافی اعمال خواهند شد. 
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 ، در اختیار مربی قرار  . وقتی الزم است برنده یک مسابقه مشخّص شود، هنگام انداختن سکّه، یک برگه الین آپ برای پرتاب های اضافی2/37

 می گیرد. این برگه باید اسامی همه ی بازیکنان برگه الین آپ بازی را شامل شود.  

 . حداقل تعداد بازیکنان در هر یک از برگه های الین آپ دو تیم، تعداد پرتاب های اضافی را تعیین می کند. 3/37

برگه    . با انداختن سکّه در آغاز پرتاب های اضافی، تیمی که باید اوّلین پرتاب را انجام دهد مشخّص می شود. در این سکّه انداختن مربی باید4/37

داختن بار اوّل به او داده شده است را تحویل دهد. بازیکنان  به ترتیبی که در برگه الین آپ مشخّص شده است پرتاب یا دفاع الین آپ که در سکّه ان

 را انجام خواهند داد.  

د و کلیه . کلیه بازیکنان باید چشم بند بر چشم داشته باشند و در نیمکت تیم باقی  بمانند تا یکی از داوران آنها را به داخل زمین راهنمایی کن5/37

 پرتاب های اضافی انجام شوند.  

( مستقر می شوند. هر back centreت ). نفر اوّل هر یک از برگه های الین آپ به همراه یک نفر داور وارد زمین می شود و در مرکز برگش6/37

رتاب اوّل را بازیکن یک پرتاب را انجام می دهد. داور با اعالم شماره بازیکن و نام تیم، بازیکن را معرفی می کند و اعالم می کند که کدام بازیکن پ

 انجام می دهد.  

قرار می گیرند و  باالتر  در جایبه ترتیب الین آپ ود؛ مابقی بازیکنان  . بازیکنی که در خالل پرتاب ها آسیب ببیند از برگه الین آپ حذف می ش7/37

 حذف می شود.  از انتها بازیکن اضافه تیم حریف به ترتیب 

د و  . در اوّلین پرتاب زوجی، تیم برنده سکّه دفاع یا پرتاب را انتخاب می کند. در دوّمین پرتاب زوجی، این عمل به طور معکوس انجام می شو8/37

 این فرایند ادامه می یابد تا برنده بازی مشخّص شود.  

همچنین  مورد قبول است ولی امتیازی به آن تعلق نمی گیرد و  رخ دهد؛ پرتاب  مهاجم  تیم  خطای فردی و یا تیمی در    درحین پرتاب توپ   . چنانچه9/37

 پرتاب تکرار می شود مگر این که گل به ثمر رسیده باشد.  در تیم مدافع روی دهد؛ خطای تیمی و یا فردی منجر به پنالتی دیگری نمی شود. چنانچه 

 . شود یشود و منجر به گل نم یمحسوب م نی پرتاب خارج از زمی، خودتیم گل به  

 

به همین ترتیب پرتاب ها ادامه می یابند تا    کند.  یپرتاب سکه پرتاب و دفاع م  جهیبر اساس نت  کنیهر باز  ن،ی در زم  کنیهر جفت باز  یبرا.  10/37

ثمر رسیده توسط یک تیم بیشتر از تعداد همه بازیکنان )حداقل تعداد نفرات برگه الین آپ( پرتاب و دفاع را انجام دهند. وقتی اختالف گل های به  

 مانده باشد برنده بازی اعالم خواهد شد.   پرتاب های باقی

 . تیمی که بیشترین گل را به ثمر رسانده است برنده شناخته می شود. 11/37

 . دهد یتوپ را از دست م تیمالک  میتمحسوب نشده اما گل ، ( شودپرتاب کننده) یدروازه خوداخل توپ د ،   توپ پرتاب نیاگر در ح.  12/37

 

 (  sudden death extra throws. گل طالئي )38

گل . چنانچه در پایان پرتاب های اضافی تساوی همچنان برقرار باشد، برنده را گل طالئی مشخّص خواهد کرد. کلیه قوانین بازی در پرتاب های  1/38

 طالئی اعمال می شوند.  
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 کرد.   . بازیکنانی که در پرتاب های اضافی شرکت کرده اند در پرتاب های گل طالئی نیز طبق برگه الین آپ شرکت خواهند2/38

 . در آغاز پرتاب های طالئی سکّه انداختن انجام می شود تا تیمی که اوّلین پرتاب را انجام می دهد مشخّص شود.  3/38

( مستقر می شوند. back centre.  نفر اوّل هر یک از برگه های الین آپ به همراه یک نفر داور وارد زمین می شوند و در مرکز برگشت )4/38

پرتاب را انجام می دهد. داور با اعالم شماره بازیکن و نام تیم، بازیکن را معرفی می کند و اعالم می کند که کدام بازیکن پرتاب اوّل هر بازیکن یک 

   را انجام می دهد.

د و این فرایند ادامه می  . در اوّلین پرتاب زوجی، تیم برنده سکّه پرتاب یا دفاع را انتخاب می کند. در دوّمین پرتاب زوجی، بر عکس عمل می شو5/38

 .  یابد تا برنده بازی مشخّص شود

ده  . پرتاب ها به همین ترتیب ادامه می یابند تا برنده مشخّص شود. هر تیمی که در پایان یک پرتاب زوجی گل بیشتری به ثمر رسانده است برن6/38

 شناخته می شود.  

   ال خواهد شد. فوق اعم 37.7، قانون . چنانچه ورزشکاری آسیب ببیند 7/38

خطای فردی و یا تیمی در تیم مهاجم رخ دهد؛ پرتاب مورد قبول است ولی امتیازی به آن تعلق نمی گیرد و    در حین پرتاب توپ    چنانچه.  8/38

مر همچنین منجر به پنالتی دیگری نمی شود. چنانچه خطای تیمی و یا فردی در تیم مدافع روی دهد؛ و پرتاب تکرار می شود مگر این که گل به ث

 رسیده باشد. 

 د.ده ی توپ را از دست م تیمالک میت  گل محسوب نشده ولی   شود،( پرتاب کننده  ) یدروازه خود اخلتوپ د توپ ،   تابپر نیاگر در ح . 9/38

 

 : اعتراض دستورالعمل و (   score sheet. امضاء برگ منشي )39

زی برگه  . بالفاصله بعد از بازی، مربی هر تیم، هر دو داور و منشی بازی برگه منشی را امضاء می کنند. چنانچه مربی  بالفاصله بعد از پایان با1/39

 مضاء نکند، حق اعتراض به نتایج بازی را نخواهد داشت.  امنشی را 

، به مدیر مسابقات اعتراضدقیقه از زمان پایان بازی مورد    30باید کتباً و ظرف    اعتراضدارند یا خیر.    اعتراض. مربیان باید قید نمایند که قصد  2/39

ولی این را کمیته برگزاری تعیین می کند    اعتراضپرداخت شود. هزینه    اعتراضباید هم زمان با تحویل    اعتراضیا نماینده وی تحویل شود. هزینه  

  اعتراضتهیه و ارائه شود. در فرم    IBSA  اعتراضباید به زبان انگلیسی و در فرم مخصوص    اعتراضیا معادل آن کمتر باشد.  یورو    100نباید از  مبلغ  

 صورت می گیرد باید قید شود. اعتراض به محل برگزاری مسابقات و انتصاب داوران پذیرفته  اعتراضشماره قانونی که بر اساس آن 

 نمی شود. 

به قوانین مورد اعتراض باید   اعتراضکه به زبان انگلیسی تکمیل شده است ارائه شود. در فرم    IBSA  اعتراضباید در فرم رسمی    اعتراض.  3/39

 ن پذیر نیست.  ، اعمال نادرست قانون باید توضیح داده شود و اعتراض به محل برگزاری مسابقات یا انتصاب داوران امکااعتراض اشاره شود . در فرم 

اطالع می دهد. به   اعتراض. نماینده فنّی، مدیر مسابقات یا نماینده منتصب از سوی آنان زمان و مکان تشکیل کمیته بررسی را به ارائه دهنده   4/39

فرصت  نیکند، اول یکه اعتراض خود را ارسال م یشرکت کننده ا  داده می شود. اعتراضهمه شرکت کنندگان فرصت بیان نقطه نظرهایشان در باره 

می دهند تا    شده است، فرصتیه قید  در اعتراضوی  نام  که    یگری سپس به طرف د.  علت اعتراض خود را مطرح نمایدرا به ایشان می دهند تا اینکه  
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در قالب مندرج   دیدر زمان ارسال فرم اعتراض ارائه شود و با دیاز اعتراض با  تیحما یبرا  یهرگونه اطالعات خود را بیان نماید.پاسخ  ای و نظرات اینکه  

برگزار   تهیکم  زاتیکه توسط تجه   بشرطیقابل قبول است،    یتالیجید  یهاضبط   ریسا  ای  دئویو  مندرج در فرم اعتراض ارائه شود.  یدر دستورالعمل ها

  .، تمام می شودیباز انیبعد از پا قه یدق 5و  آغاز شده  یاز شروع باز  قبل قهیدق 5 یبرگزار تهیکم یوهایدیضبط شده باشد. وکننده 

، نتایج آن باید کتباً به هر دو تیم ابالغ شود. هر دو  اعتراضدقیقه از زمان خاتمه جلسه بررسی    30. تصمیم کمیته برگزاری قطعی است. ظرف  5/39 

  اعتراضباید توضیح داده شود. تعیین کلیه نتایج بازی مورد    اعتراضتیم یادداشت کتبی را دریافت خواهند کرد. در یاد داشت کتبی، علل تصمیم کمیته  

 موکول خواهد شد.   اعتراضبه بعد از تصمیم گیری کمیته 

  IBSAچنانچه تورنمنت مورد تائید  بازپرداخت خواهد شد. در غیر این صورت،    اعتراض ، هزینه آن به ارائه دهنده  اعتراض بودن    . در صورت وارد6/39

واریز  تورنمنت نباشد آنگاه به حساب کمیته برگزاری IBSAمورد تائید  چنانچه تورنمنت ولی واریز خواهد شد IBSAمبلغ دریافتی به حساب باشد 

   می شود. 

 اختيارات داوران و اهانت به مسئولين  : Hبخش 

   ان. اختيارات داور40

 . در کلیه امور مربوط به ایمنی، قوانین، خط مشی ها و بازی، تصمیم نهایی را داور اتخاذ خواهد کرد.  1/40

وقف . چنانچه اختالفی بین یک تیم و یکی از داوران وجود داشته باشد، فقط سر مربی تیم می تواند با داور صحبت کند. این بحث فقط در زمان ت2/40

 بازی و فقط بعد از موافقت داور صورت می گیرد.  

 . داور موضوع را برای سر مربی توضیح می دهد.  3/40

به تصمیم داور   اعتراض. اگر مربی با این توضیحات قانع نشود، بازی باید تا پایان انجام شود و بعد از خاتمه بازی، مربی می تواند در فرم ویژه  4/40

 اعتراض نماید. 

   امه دهد به او پنالتی تیمی تاخیر بازی داده خواهد شد.. اگر مربی بعد از توضیحات اوّلیه، به بحث خود با داور اد5/40

 داوران  . اهانت به 41

گزارش خواهد شد. کمیته  گلبال در نشست   IBSA. هر رفتار سوئی که از یک شرکت کننده سر بزند، بوسیله داور کتباً به کمیته فرعی گلبال 1/41

 ، تصمیم گیری خواهد شد.   52این شرکت کننده، طبق پاراگراف  ومیتحرمبعدی خود به این موضوع رسیدگی خواهد کرد و درباره 

 

 تورنمنت   قوانين -Bبخش 

 و بازي هاي پارالمپيک    IBSA. مسابقات مصوّب  42

این حق را برای خود محفوظ می داند که در صورت لزوم نسبت به تغییر یا اصالح قوانین تورنومنت اقدام نماید، مشروط بر این   IBSAگلبال  تابعکمیته 

قوانین، مقّررات  و متمم های  م شوند.  ، کتبًا اعال www.ibsasport.org/sports/goalbal ،   کمیته گلبال   تارنمای روز زودتر در   30که  

 الزم االجراء خواهند بود.    2022اوّل ژانویه  از    آئین نامه این  

 و بازی های پارالمپیک    IBSA. مسابقات مصّوب   42/ 1

http://www.ibsasport.org/sports/goalbal
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 . تورنمنت های انتخابی بازی های پارالمپیک 42/ 1/ 1

 IBSAمسابقات گلبال قهرمانی جهان   •

    IBSAتورنمنت انتخابی بازیهای پارالمپیک  ،  IBSAمسابقات قهرمانی منطقه ای  •

   IBSA  قهرمانی جهان  تورنمنت های انتخابی  .  42/ 1/ 2

    IBSAقهرمانی منطقه ای  مسابقات   •

   IBSAگلبال    تابع دیگر تورنمنت های تعیین شده از سوی کمیته   •

   IBSAمصّوب     تورنومنت های . دیگر  42/ 1/ 3

   IBSAمسابقات قهرمانی جهان جوانان   •

 IBSA  جوانان مسابقات قهرمانی منطقه ای   •

   IBSA   تایید شده  دیگر مسابقات   •

 موارد کلی    –   تورنومنت ها تصویب  .  42/ 2

خواهند بود که برای آنها فرم درخواست تصویب    IBSAکشور یا بیشتر شرکت نموده اند، در صورتی مصوّبه     4تورنمنت های بین المللی گلبال که در آنها  

  IBSA Documents، بخش  IBSAفرم درخواست مصّوب  تورنمنت از وبسایت   قرار گرفته باشد.  IBSAتورنمنت ارائه شده و مورد تصویب  

 کشور شرکت می کنند بصورت موردی بررسی خواهند شد.    4آنها کمتر از  مسابقاتی که در  حصول می باشد.  قابل  

 : آمده است   IBSAتائیدیه مسابقات در فرم تعیین شده  . اطالعات مورد نیاز برای درخواست  42/ 3

 . نقض مقّررات در مسابقات مصوّب 42/ 4

برای    یورو جریمه تنبیه شود و   10000مورد توافق رعایت نشوند، ممکن است کشور میزبان به پرداخت حد اکثر  ، اصول  شده   چنانچه در یک تورنمنت مصّوب 

 سال  از حق درخواست مصّوبه  برای مسابقات آینده خود نیز محروم شود.    5حد اکثر   

 روش بررسی نقض مقّررات در مسابقات مصوّب   .  42/ 5

 به شرح ذیل است:  روند بررسی نقض مقررات  

   IBSAگلبال    تابع منت شکایتی را کتباً تسلیم دبیر کمیته  روز از زمان پایان تورن   28ظرف  نماینده فّنی تورنمنت یا سازمان عضو،   •

 می نماید. شکوائیه باید موارد زیر را شامل شود:   

 نام و اطالعات تماس شاکی   •

 منت نام تورن  •

 تاریخ برگزاری تورنمنت  •

 ماهّیت شکایت شرح   •

 نام و اطالعات تماس با فرد یا سازمان دیگری که از شکوائیه حمایت می کند  •
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اطالع می دهد. همچنین دبیر موظف است شکایت را به کمیته برگزاری )مدافع(    IBSAدبیر کمیته گلبال بالفاصله موضوع را به کمیته فرعی گلبال  

 اطالع دهد.  

 روز از زمان ابالغ شکایت از سوی دبیر، کتبًا به شکایت پاسخ دهد. پاسخ کمیته برگزاری باید موارد زیر را شامل شود:    28کمیته برگزاری )مدافع( باید ظرف  

 چگونگی اجرای اصول مورد توافق    -

 دالیل عدم اجرای اصول مورد توافق  -

 عواملی که مانع از اجرای اصول مورد توافق شده اند.   -

 نبودن زمینه پاسخگویی به شکایت خواهد بود.    عدم پاسخ مدافع به شکایت به منزله 

 بعد از دریافت کلیه اطالعات مورد نیاز، کمیته گلبال در نشست بعدی خود برای تنبیه متهم تصمیم گیری خواهد کرد.  

 دبیر کمیته گلبال بعد از تصمیم گیری این کمیته، نتیجه را کتباً به طرفین ابالغ خواهد کرد.   

 . امکانات و تجهيزات 43

 . سالن مسابقات 43/ 1

ا در صورت  ت محل مسابقات باید از نظر آکوستیک برای برگزاری مسابقات گلبال مناسب باشد. سیستم های تهویه و گرمایشی سالن باید بی سر و صدا باشند  

   استفاده از آنها، برای بازی مزاحمتی ایجاد نشود. 

 . ابعاد زمین گلبال 43/ 2

 باشد.  می  متر    5  حداقل متر کمتر باشد. ارتفاع سالن نیز    30×    20ابعاد کف سالنی که مسابقات گلبال در آنجا برگزار می شود نباید از  

 

 . کف سالن  43/ 3

آن را تایید نماید. در بازی های پارالمپیک، مسابقات قهرمانی جهان و مسابقات قهرمانی    IBSAکف سالن مسابقات باید صاف باشد و نماینده فّنی  .  43/ 3/ 1

 منطقه ای کف سالن باید از چوب، پالستیک یا ترکیبی از مواد مصنوعی ساخته شده باشد.  

 آغاز تورنمنت اعالم نماید.  سال قبل از  . کمیته برگزاری باید نوع کف سالن را یک  43/ 3/ 2

 . محدوده تماشاچیان 43/ 4

متر با هر یک از نقاط زمین بازی فاصله داشته باشند. این محدوده باید به وضوح عالمتگذاری یه فنس کشی شده باشد و از ورود    4تماشاگران باید حد اقل  

 تماشاچیان به فاصله نزدیکتر جلوگیری شود.  

 . تجهیزات 43/ 5

 مطابقت داشته باشند و نماینده فّنی آنها را تایید نماید.    IBSAلیه تجهیزات باید با قوانین  ک 

 (  Score board. تابلوی امتیازات ) 43/ 6

رؤیت  قابل    برای سهولت دید مربیان و تماشاچیان، باید از یک سیستم بصری نمایش امتیازات استفاده شود. تابلوی امتیازات باید از محل نیمکت تیم ها 

 باشد.  
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 . ساعت  43/ 7

ت دّوم،  در بازی های گلبال از سه عدد ساعت استفاده می شود. ساعت اوّل ، ساعت رسمی مسابقات است و از محل نیمکت ها باید قابل رؤیت باشد. ساع 

 ساعت یدکی است و ساعت رسمی مسابقات محسوب نمی شود ، مگر این که داور آن را به عنوان ساعت رسمی مسابقات اعالم کرده باشد.  

و در دقیقه آخر تا کسر دهم ثانیه را به   ی های پارالمپیک و مسابقات قهرمانی جهان، ساعت اصلی مسابقات باید از نوع ساعت های بسکتبال باشد در باز 

 صورت شمارش معکوس نشان دهد.   

 ساعت سّوم  در محل انداختن سکه قرار می گیرد و زمان انداختن سکه از طریق این ساعت مشّخص می شود.   

 . برگه های رسمی مسابقات  8/43

 در مسابقات از برگه های زیر استفاده می شود:  

   Score Sheet  -اطالعات مسابقه  •

   Score Sheet  -زمان بازی  •

   Overtime and Extra throws- Score Sheet  و پرتاب های اضافی وقت اضافی  •

 برگ ارنج   •

   اعتراضفرم  •

 اعتراض میفرم تصم •

را می توانید از    IBSAراهنمای فنّی    چه منتشر شده اند. کتاب  IBSAین برگه ها باید مشابه برگه هایی باشند که در کتاب راهنمای فنّی  ا کلیه  

 دانلود نمایید.  www.ibsasports.org/sports/goalball تارنمای

 . تابلو های تعویض  9/43

ا نشان  تابلوهای تعویض مورد استفاده مربیان قرار می گیرند و شماره بازیکنی که وارد زمین می شود و شماره بازیکنی که از زمین خارج می شود ر

 متر ارتفاع داشته باشند.  یسانت  15حداقل  دیبا شماره ها می دهند. 

 . توپ های جدید 10/43

است و یا به محض اعالم برگزاری   IBSAتحت پوشش    ماه قبل از آغاز تورنمنت  12اعالم توپ بازیها  . کمیته برگزاری ملزم به انتخاب و  1/10/43

کمیته برگزاری همه تیم های شرکت کننده را از جهت نوع توپ های مورد استفاده در تورنمنت مطلع می سازد. منت این کار باید صورت گیرد.  نتور

 توپ ها بزند.    کارخانه سازندهدست به انتخاب  IBSAموارد مذکور منجر به آن خواهد شد که کمیته تابع گلبال قصور در تبعیت از 

از توپ های نو استفاده می شود. این توپ ها در سه بازی مورد استفاده   IBSA  ابقات قهرمانی جهاندر تمامی بازی های پارالمپیک و مس.  2/10/43

  ی مسابقات  ریدر مورد سا.   قرار می گیرند و سپس جایگزین می شوند. توپ های مسابقات و توپ های تمرین باید از یک نوع )کارخانه سازنده( باشند

 است. یفن ندهینما اریدر اخت یریگ میشده است، تصم  دییتا IBSAکه توسط 

 . تمرین در سالن اصلی مسابقات11/43
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در در همه بازی های پارالمپیک، مسابقات قهرمانی جهان و قهرمانی منطقه ای ، قبل از شروع مسابقات، به هر تیم یک ساعت فرصت داده می شود 

  سالن اصلی مسابقات تمرین نماید.

 ها . چشم بند12/43

سایز و شکل   در بازی های پارالمپیک، مسابقات قهرمانی جهان و قهرمانی منطقه ای، چشم بند ها باید کامالً تیره باشند و نور را از خود عبور ندهند.

شم بند در اختیار  این چشم بند ها نیز باید به گونه ای باشد که برای استفاده کننده امکان دیدن وجود نداشته باشد. ممکن است کمیته برگزاری چ

ارائه شده    چشم بندهایقرار گرفته اند.    IBSAبازیکنان قرار دهد، با این حال فقط استفاده از چشم بندهایی مجاز است که مورد تایید نماینده فنّی  

 . ردیها قرار گ میت اریمسابقه در اخت ای نیتمر نیدر زم نیقبل از تمر  دیبا  برگزاری تهیتوسط کم

 تایید امکانات و تجهیزات. 13/43

یا نماینده منتصب از سوی    IBSAگلبال    تابعباید مورد تایید کمیته    IBSAکلیه تجهیزات و امکانات مورد استفاده در مسابقات بین المللی مصوّب   

 این کمیته قرار گیرند.  

 . اسکان 44

، محل اسکان تیم ها باید از استاندارد الزم برخوردار IBSAمنت های مصوّب  سابقات قهرمانی جهان و کلیه تورن. در بازی های پارالمپیک، م1/44

ان داده  باشد، به گونه ای که بر ورزشکاران و عملکرد آنان تاثیر منفی نداشته باشد. در صورت امکان، بازیکنان در اتاق های بیش از دو نفره اسک

 نشوند.  

 . سرویس غذائی  2/44

  گرفتن ویژگی های ورزشکاران تهیه شود و کیفیت غذا بتواند بهترین عملکرد ورزشکاران را تضمین نماید.غذا باید با در نظر 

 حمل و نقل . 3/44

  محل اسکان باید حتی المقدور نزدیک محل مسابقات باشد و وسیله نقلیه کافی برای تردّد بین اماکن فراهم شود.

 

 . مسئولين )فنّي( 45

 . داوران  1/45

   تعداد داوران مورد نیاز:. 1/1/45

در مواردی  داور مورد نیاز هستند، مگر    12، حداقل  داور باید در نظر گرفته شوند. در بازی های پارالمپیک  6در مسابقات گلبال ، برای هر سالن، حداقل   

  با نطقه ای، تعداد داوران را نماینده فنّی  که ضمن مذاکره با نماینده فنّی تصمیم دیگری اتخاذ شده است. در مسابقات قهرمانی جهان و قهرمانی م

    مشورت کمیته برگزاری تعیین می کند.

 . انتصاب داوران  2/1/45

پارالمپیک، مسابقات قهرمانی جهان1/2/1/45 داوران با تایید کمیته فرعی گلبال    و سایر رویداد های مصوّب  قهرمانی منطقه ای،  . در بازی های 

IBSA   .منصوب می شوند 
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. در بازی های پارالمپیک و مسابقات قهرمانی جهان، از یک کشور بیش از دو داور را نمی توان منصوب نمود. در مسابقات قهرمانی منطقه  2/2/1/45

 ای نیز از یک کشور حد اکثر سه داور را می توان منصوب نمود.  

 رد قضاوت نماید. . هیچ داوری نمی تواند در مسابقه ای که تیم کشور خودش شرکت دا3/2/1/45

 . گواهینامه داوران  3/1/45

باشند. در بازی های پارالمپیک و مسابقات قهرمانی جهان، کلیه   IBSA، داوران باید دارای گواهینامه مناسب از IBSAمصوّب    تورنومنت هایدر  

کلیه داوران باید گواهینامه سطح  ،    جوانان   هانیو قهرمانی ج  در مسابقات قهرمانی منطقه ایباشند.    IBSA  3داوران باید دارای گواهینامه سطح  

 را دارا باشند.  1همه داوران باید گواهینامه سطح  IBSAمصوّب  تورنومنت های برای سایر را دارا باشند.  2مهارت 

 ثانیه  10. وقت نگهدار های 2/45

 باشند.  IBSA 3ثانیه باید داوران سطح   10در بازی های پارالمپیک و مسابقات قهرمانی جهان، وقت نگهدار های  

 . داوران پشت میز  3/45

 باشند.    IBSAباید دارای مدرک رسمی   IBSAمصوب مسئولین پشت میز در مسابقات 

 . داوران دروازه 4/45

  هستند.  مسئول انتخاب و آموزش داوران دروازه  IBSAدر همه تورنمنت های مصوب کمیته برگزاری و نماینده فنی 

 . نماینده فنی 5/45

 .   حضور دارندو یا رئیس آن  IBSAمنتصب از سوی کمیته تابع گلبال  IBSAنماینده فنی   ،  IBSA کلیه تورنمنت های مصوبدر 

ارتباطات با برگزار کنندگان تورنمنت قبل از آغاز مسابقه می باشد و همچنین مسئول رعایت استانداردهای الزم در ارتباط  انجام  نماینده فنی مسئول  

 با موارد فنی از جمله موارد زیر می باشد:  

 زمین مسابقه و نشان گذاری آن   •

 هدایت تورنمنت  •

 برنامه ریزی  •

 مدیریت مسئولین فنی  •

 تائید برگه های امتیازات و تائید نتایج رسمی   •

 تائیدیه و نگهداری تجهیزات و همینطور نحوه صحیح استفاده از آنها •

 مدیریت اعتراضات •

 ( Commissionerکمیسیونر ) -. عضو هیئت 6/45

 . وظایف عمده کمیسیونر عبارتند از:  1/6/45

مسابقات مصوب    تورنومنت هایسایر  و  نظارت بر کار داوران در بازی های پارالمپیک، مسابقات قهرمانی جهان و قهرمانی منطقه ای   •

IBSA 

 )انتخاب نهایی با نماینده فنّی خواهد بود(.  بعد از مرحله دوره ای کمک به نماینده فنّی برای انتخاب داوران برتر  •

   اعتراضریاست بر کمیته  •
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 عملکرد به داوران در مسابقات مهم، به منظور اطمینان از ثبات بیشتر در عملکرد داوران.  بازخورکمک به نماینده فنّی برای ارائه سریع  •

 معرفی می کند. و یا رئیس آن  IBSA. کمیسیونر را کمیته فرعی گلبال 2/6/45 

 نمی تواند در این تورنمنت به عنوان داور انجام وظیفه نماید.   ، عنوان کمیسیونر انتخاب شده است . فردی که در یک تورنمنت به 3/6/45

 غیر پارالمپیک(  تورنومنت های. سازمان )46

 . شرکت کنندگان1/46

 شرکت کنندگان مسئولیت های زیر را بر عهده دارند: 

 رفت و برگشت به محل مسابقات  •

کمیته برگزاری در قبال بیماری یا سوانح تیم ها هیچ مسئولیتی بر عهده ندارد، مگر این که حادثه   -ح  کلیه هزینه های بیمه درمان و سوان •

 از سهل انگاری ناشی شده باشد.  

 پرداخت حق ورودیه به کمیته برگزاری قبل از مسابقات •

 . کمیته برگزاری  2/46

 کمیته برگزاری مسئولیت های زیر را بر عهده دارد:  

 ( 45تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای مسابقات )طبق پاراگراف  •

 محل اسکان تیم ها   •

 سرویس غذایی برای تیم های شرکت کننده و همراهان در طول مسابقات  •

 های مورد نیاز  ITO، کمیسیونر و ، کالسبندهاIBSAهزینه های اسکان، غذا و هزینه سفر داوران، نماینده فنّی  •

 مدال و جوایز •

 . استاندارد هاي انتخاب  47

هار منطقه برای بازی های پارالمپیک و مسابقات قهرمانی جهان گلبال معیارهای زیر باید رعایت شوند. آفریقا، آمریکا، آسیا و اقیانوسیه و اروپا چ

وند.  هستند. مسابقات قهرمانی منطقه ای در سال های متناوب بین مسابقات قهرمانی جهان و بازی های پارالمپیک برگزار می ش  IBSAمسابقاتی  

قرار گیرند و همه کشورهای عضو در منطقه حق شرکت در این مسابقات را   IBSAکلیه مسابقات منطقه ای باید مورد تصویب کمیته فرعی گلبال  

 دارند.  

  IBSAکشور در آن شرکت کرده باشند و از سوی کمیته فرعی گلبال    4منت می تواند انتخابی منطقه ای باشد که حد اقل  در صورتی یک تورن

 یا باالتر از آن باید در تورنومنت های منطقه ای قضاوت نمایند.   IBSA  2نماینده فنّی و کمیسیونر برای آن منصوب شده باشند. داوران سطح مهارت  

ماه قبل از مسابقات قهرمانی جهان گلبال برگزار شوند. مسابقات قهرمانی منطقه ای قبل از بازی های    6  تا  18مسابقات قهرمانی منطقه ای باید  

 ماه قبل از این بازی ها  برگزار شوند.  9 تا 18پارالمپیک باید 
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نخواهد شد و یک سهمیه به تورنمنت  اگر مسابقات قهرمانی منطقه ای قبل از بازی های پارالمپیک برگزار نشوند، به این منطقه سهمیه پارالمپیک داده  

، مسابقات قهرمانی منطقه ای برگزار نشود، این  IBSAرده بندی گلبال پارالمپیک واگذار خواهد شد. چنانچه قبل از مسابقات گلبال قهرمانی جهان 

   منطقه کلیه سهمیه های خود را از دست خواهد داد و سهمیه ها از طریق فرمول نسبت واگذار خواهند شد.

 . مسابقات قهرمانی جهان 1/47

 و زنان   مردانمسابقات   – انتخابی  شرایط . 1/1/47

 : تیم پذیرفته می شوند  16حد اکثر  / زنان مرداندر مسابقات قهرمانی جهان 

 کشور میزبان •

 پارالمپیک  بازیهای قهرمان •

 پارالمپیک بازیهای تیم دوّم  •

 پارالمپیک بازیهای تیم سوّم    •

 (  IBSA)از مسابقات منطقه ای  ای منطقه یقهرمان •

 (  IBSA)از مسابقات منطقه ای ای منطقه  یقهرمان •

 (  IBSA)از مسابقات منطقه ای ای منطقه  یقهرمان •

 (  IBSA)از مسابقات منطقه ای  ای منطقه یقهرمان •

   ای منطقه ینایب قهرمان •

   ای منطقه ینایب قهرمان •

   ای منطقه ینایب قهرمان •

   ای منطقه ی قهرماننایب  •

 فرمول نسبت  •

 فرمول نسبت  •

 فرمول نسبت •

 فرمول نسبت •

افت نکرده در این فرایند، تیم قهرمان منطقه برترین تیم موجود در منطقه است که هنوز )به عنوان کشور میزبان یا مدال بگیر پارالمپیک( سهمیه دری

 است.  

 . فرمول نسبت 2/47

 بر اساس فرمول نسبت، به تیمی از منطقه که باالترین امتیاز را دارد با رعایت اصول زیر واگذار خواهد شد:  هر یک از سهمیه های بال استفاده،  

تقسیم  بر تعداد کشورهای منطقه که قبالً سهمیه مسابقات   IBSAجمع کل کشورهای شرکت کننده در مسابقات قهرمانی دو سال گذشته منطقه  

 ین فرمول برای هر یک از سهمیه های موجود دوباره محاسبه خواهد شد.  قهرمانی جهان را دریافت کرده اند. ا

می تواند نیمی از سهمیه های موجود از طریق فرمول نسبت را دریافت کند. وقتی منطقه ای نصف یا بیشتر از نصف سهمیه ها را    حداکثرهر منطقه  

 دریافت کرد، در محاسبات بعدی منظور نخواهد شد.  

سهمیه   5مول نسبت اختصاص یافته باشد، هر منطقه می تواند به استفاده از این فرمول حد اکثر دو سهمیه دریافت نماید. چنانچه سهمیه به فر 4اگر 

 اکثر سه سهمیه دریافت نماید. واند به استفاده از این فرمول حدبه فرمول نسبت اختصاص یافته باشد، هر منطقه می ت
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 رنکینگ جهانی آن دارای  به منطقه ای اختصاص داده خواهد شد که تیم های  باشد؛ آنگاه سهمیه  مشابه  منطقه  و یا چند  چنانچه فرمول نسبت دو  

 . هستند IBSA ی درباالتر

 . بازی های پارالمپیک 3/47

 ند شد.  ماه قبل از این بازی ها اعالم خواه 24معیار های انتخابی بازی های پارالمپیک حد اقل 

 مردان  مسابقات  –. معیارهای انتخابی 1/3/47

 در گروه مردان پذیرفته می شوند:  تیم  8در بازی های پارالمپیک حداکثر 

 کشور میزبان •

 مقام اوّل مسابقات قهرمانی جهان •

 مقام دوّم مسابقات قهرمانی جهان •

 قهرمان منطقه )از مسابقات قهرمانی منطقه ای قبل از بازی های پارالمپیک(  •

 قهرمان منطقه )از مسابقات قهرمانی منطقه ای قبل از بازی های پارالمپیک(  •

 قهرمان منطقه )از مسابقات قهرمانی منطقه ای قبل از بازی های پارالمپیک(  •

 از بازی های پارالمپیک( قهرمان منطقه )از مسابقات قهرمانی منطقه ای قبل  •

 مقام اوّل تورنمنت رده بندی پارالمپیک •

تیم قهرمان منطقه برترین تیم موجود در منطقه است که هنوز )به  ؛    IBSAتعیین قهرمان منطقه ای و رنکینگ تورنمنت گلبال پارالمپیک    در فرایند

 ت نکرده است.  مسابقات قهرمانی جهان( سهمیه دریاف عنوان کشور میزبان یا مدال بگیر

 زنان  مسابقات  –. معیارهای انتخابی 2/3/47

 در گروه زنان پذیرفته می شوند:  تیم  8در بازی های پارالمپیک حد اکثر 

 کشور میزبان •

 مقام اوّل مسابقات قهرمانی جهان •

 مقام دوّم مسابقات قهرمانی جهان •

 قهرمان منطقه )از مسابقات قهرمانی منطقه ای قبل از بازی های پارالمپیک(  •

 قهرمان منطقه )از مسابقات قهرمانی منطقه ای قبل از بازی های پارالمپیک •

 قهرمان منطقه )از مسابقات قهرمانی منطقه ای قبل از بازی های پارالمپیک(  •

 بازی های پارالمپیک(   قهرمان منطقه )از مسابقات قهرمانی منطقه ای قبل از •

 مقام اوّل تورنمنت گلبال رده بندی پارالمپیک  •

تیم قهرمان منطقه برترین تیم موجود در منطقه است که هنوز )به عنوان    ؛IBSAگلبال پارالمپیک  تورنمنت    رنکینگ و  قهرمان منطقه  برای تعیین  

   ده است.کشور میزبان یا مدال بگیر مسابقات قهرمانی جهان( سهمیه دریافت نکر

   IBSAگلبال پارالمپیک رده بندی منت . تورن4/47

پارالمپیک  آغاز بازیهای    تامسابقات قهرمانی منطقه ای  همه  برای بازی های پارالمپیک قبل از     IBSAمنت گلبال رده بندی پارالمپیک  . تورن1/4/47

 قبل از بازی های پارالمپیک  برگزار می شوند. ماه   6تا  18مسابقات قهرمانی منطقه ای پیش از بازیهای پارالمپیک بین خواهد بود. 
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 شرکت می نمایند.   IBSAگلبال پارالمپیک رده بندی ، در تورنمنت IBSA کمیته تابعتیم زنان، از سوی   16تیم مردان و  16. حداکثر 2/4/47

تیم های حاضر بدست آمده  و رنکینگ  قبلی    IBSAجهان    گلبال  مسابقات قهرمانی  درم ها را بر اساس عملکرد آنها  تی  IBSAکمیته تابع گلبال  

  انتخاب خواهد نمود. مسابقات جهانی آن از  پسدر تورنمنت انتخابی منطقه ای 

چنانچه منطقه ای قادر به  درج شده است.  ذیل  در بخش  نام آنها  د که  نتورنمنت مردان و زنان به مناطقی تخصیص داده می شو  کینگنر.  3/4/47

  IBSAتوسط کمیته تابع گلبال  گرفتن سهمیه کامل خود نشود؛ آن تعداد سهمیه های بال استفاده بر اساس درخواست های رسیده به کمیته برگزاری  

 منتشر   بصورت ماهانهدرخواست  آخریناز زمان دریافت اولین تا   IBSAدر وبگاه رسمی گلبال  آنها فهرستد. نمی شوبه تیم ها واگذار 

 می شوند.  

 مسابقات زنان   مسابقات مردان  رديف 

 کشور میزبان کشور میزبان 1

 مقام اول اروپا  مقام اول اروپا  2

 مقام دوم اروپا  مقام دوم اروپا  3

 مقام سوم اروپا  اروپا مقام سوم  4

 مقام چهارم اروپا  مقام چهارم اروپا  5

 مقام پنجم اروپا  مقام پنجم اروپا  6

 مقام ششم اروپا  مقام ششم اروپا  7

 مقام اول آسیا اقیانوسیه  مقام اول آسیا اقیانوسیه  8

 مقام دوم آسیا اقیانوسیه  مقام دوم آسیا اقیانوسیه  9

 مقام سوم آسیا اقیانوسیه  اقیانوسیه مقام سوم آسیا  10

 مقام چهارم آسیا اقیانوسیه  مقام چهارم آسیا اقیانوسیه  11

 مقام اول قاره آمریکا  مقام اول قاره آمریکا  12

 مقام دوم قاره آمریکا  مقام دوم قاره آمریکا  13

 مقام سوم قاره آمریکا  مقام سوم قاره آمریکا  14

 مقام اول آفریقا   مقام اول آفریقا   15

 مقام دوم آفریقا  مقام دوم آفریقا  16

 

نهم رنکینگ تیم های    قرار می گیرند.تورنومنت  ؛ تیم ها بر اساس رده بندی خود در هر  IBSAدر پایان تورنمنت رنکینگ گلبال پارالمپیک  .  4/4/47

طبق مشخص می شود. تیم های بازنده مرحله یک چهارم نهایی    ( از مرحله راند رابین49قانون  تا شانزدهم بر اساس امتیازات کل و تفاضل گل )طبق  

(.  2-3، 1-4)تیم های  مسابقه دهندبا یکدیگر بصورت راند رابین باید برای کسب جایگاه پنجم تا هشتم (  49امتیازات کل و تفاضل گل )طبق قانون 

     ن برای کسب مقام هفتم و هشتم مسابقه خواهند داد. برندگان برای کسب مقام پنجم و ششم و بازندگا

 . بعد از خاتمه همه تورنمنت های انتخابی قبل از پارالمپیک، سهمیه های باقیمانده پارالمپیک با استفاده از نتایج تورنمنت گلبال 5/4/47
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 واگذار می شوند و تیم ها بر اساس ترتیب رده بندی انتخاب می شوند.  IBSAرده بندی پارالمپیک 

تیم هایی که قبالً )از طریق امتیاز میزبانی یا کسب مدال در مسابقات قهرمانی جهان یا تورنومنت گلبال قبل از بازی های پارالمپیک(    تنها.  6/4/47

 سهمیه دریافت نکرده اند برای تخصیص سهمیه مد نظر قرار خواهند گرفت.  

 منت . هدايت تورن48

 گروه بندی . قرعه کشی و 1/48

ان و بازی های پارالمپیک، تیم ها در دو گروه دسته بندی می شوند. برای اطمینان از برابری توانائی های دو گروه، سیدینگ  در مسابقات قهرمانی جه 

 )مهره چینی( تیم ها به ترتیب زیر صورت می گیرد.   

 . بازی های پارالمپیک 1/1/48

در دو قرعه کشی جداگانه در دو مسابقات قبلی  قهرمانی جهان(    و دوم  ) مقام های اوّل  آنها به طور خودکار انجام نمی شود    گروه بندیتیم هایی که  

 قرار می گیرند. قرعه کشی اوّل فقط تیم های چهار تورنومنت منطقه ای را شامل می شود. در قرعه کشی دوّم  تیم میزبان و فقط   گروه 

 تورنومنت انتخابی پارالمپیک سهمیه گرفته اند   قرار می گیرند.  تیم هایی که از طریق  

 :  Aگروه 

 مقام اوّل مسابقات قبلی قهرمانی جهان •

 قرعه اوّل قهرمان منطقه ای )قرعه کشی اوّل(   •

 قرعه سوّم  قهرمان منطقه ای )قرعه کشی اوّل(  •

 قرعه اوّل انتخابی پارالمپیک یا کشور میزبان )قرعه کشی دوّم( •

 :  B گروه

 مقام دوّم مسابقات قبلی قهرمانی جهان •

 قرعه دوّم قهرمان منطقه ای )قرعه کشی اوّل( •

 قرعه چهارم قهرمان منطقه ای )قرعه کشی اوّل( •

 انتخابی پارالمپیک یا کشور میزبان )قرعه کشی دوّم(  تورنومنت  قرعه دوّم •

 . مسابقات قهرمانی جهان 2/1/48

 سوّم  بازی های قبلی پارالمپیک( در سه قرعه کشی جداگانه   –آنها به طور خودکار انجام نمی شود ) مقام های اوّل  گروه بندیتیم هایی که 

تیم بر تر تورنومنت های منطقه ای قرار می گیرند. در قرعه کشی دوّم فقط تیم های دوّم تورنومنت   4قرعه کشی می شوند. در قرعه کشی اوّل فقط  

 می گیرند. در قرعه کشی سوّم  تیم کشور میزبان و تیم هایی که از طریق فرمول نسبت سهمیه دریافت کرده اند قرار می گیرند. های منطقه ای قرار  

 تیم هایی که در یک تورنمنت منطقه ای سهمیه دریافت کرده اند در یک گروه قرار نمی گیرند.  

 :  Aگروه 

 مقام اوّل پارالمپیک قبلی  •

 قه ای )قرعه کشی اوّل( قرعه اوّل قهرمانی منط •

 قرعه سوّم  قهرمانی منطقه ای )قرعه کشی اوّل( •

 قرعه دوّم مقام دوّم منطقه ای )قرعه کشی دوّم( فقط مردان •
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 قرعه چهارم مقام دوّم منطقه ای )قرعه کشی دوّم( فقط مردان  •

 قرعه اوّل فرمول نسبت یا کشور میزبان )قرعه کشی سوّم (   •

 قرعه سوّم  فرمول نسبت یا کشور میزبان )قرعه کشی سوّم (   •

 قرعه  پنجم فرمول نسبت یا کشور میزبان )قرعه کشی سوّم (   •

 :  Bگروه 

 مقام دوّم پارالمپیک قبلی  •

 مقام سوّم  پارالمپیک قبلی  •

 قرعه دوّم قهرمانی منطقه ای )قرعه کشی اوّل(  •

 ل( قرعه چهارم قهرمانی منطقه ای )قرعه کشی اوّ •

 قرعه اوّل مقام دوّم منطقه ای )قرعه کشی دوّم( فقط مردان   •

 قرعه سوّم  مقام دوّم منطقه ای )قرعه کشی دوّم( فقط مردان   •

 قرعه دوّم فرمول نسبت یا کشور میزبان )قرعه کشی سوّم (   •

 قرعه چهارم فرمول نسبت یا کشور میزبان )قرعه کشی سوّم (   •

 

 

 

 . سهمیه دوگانه3/1/48

ا  چنانچه کشوری سهمیه بازی های پارالمپیک یا مسابقات قهرمانی جهان را هم به عنوان میزبان و هم از طریق یکی از سهمیه های پارالمپیک ی

ریق  مسابقات قهرمانی جهان قبلی بدست آورد، سهمیه میزبانی این کشور از طریق تورنمنت انتخابی بازی های پارالمپیک برای پارالمپیک یا از ط

 فرمول نسبت برای مسابقات قهرمانی جهان واگذار خواهد شد.  

 . نوع تورنمنت 2/48

 لمپیک و مسابقات قهرمانی جهان، عبارتند از:  امنت های مورد استفاده در کلیه مسابقات قهرمانی بین المللی ، به استثنای بازی های پارتورن

( استفاده می شود. بعد  double round robinبیشتر نیست، از یک سیستم دوره ای دوبل )عدد  4. در رویدادهایی که تعداد تیم ها از 1/2/48

هایی را برگزار  از این سیستم دوره ای ، تیم های برتر مستقیماً به فینال راه می یابند. تیم های دوم و سوّم در نوعی بازی حذفی با یکدیگر دور نیمه ن

 ن با برنده نیمه نهایی بازی می کند. می کنند.  تیم اول بعد از دور راند رابی 

عدد کمتر است، از یک سیستم انفرادی دوره ای)راند رابین(  استفاده می شود. بعد از   7عدد بیشتر و از   4. در رویدادهایی که تعداد تیم ها از  2/2/48

نیمه نهایی را برگزار می کنند و   1ل با تیم چهارم بازی  تیم برتر در بازی های حذفی با یکدیگر مسابقه می دهند. تیم او  4این بازی های دوره ای،  

را برگزار می کنند. برندگان این دو دیدار برای کسب عنوان قهرمانی رقابت خواهند کرد و بازندگان نیز برای    2تیم دوم و سوّم نیز بازی نیمه نهایی  

 کسب مقام های سوّم و چهارمی به رقابت می پردازند.  

تیم کمتر است، تیم ها به دو گروه برابر تقسیم می شوند. در هر گروه از یک سیستم    16تیم بیشتر  و از    7هایی که تعداد تیم ها از    . در رویداد3/2/48

 در رویدادی هرگاه منفرد راند رابین استفاده می شود. چنانچه تعداد تیم ها فرد باشد، یکی از گروه ها یک تیم اضافه تر خواهد داشت. 
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قبل  در آن شرکت داشته است تیم انتهای گروه بزرگتر  ی کهنتایج بازیهای  ،برای رده بندی تیم های دو گروه ،نباشندآن با هم برابر دو گروه تیم های 

 می شود.  حذف 49از استفاده از قانون 

و برندگان    A1 vs. B4, B2 vs. A3دازند.  منفرد حذفی با یکدیگر به رقابت می پر  قالبتیم برتر از هر گروه در یک    4در پایان دور راند رابین،  

. بازندگان از دور مسابقات  را برگزار می کنند  2و برندگان این بازی ها نیمه نهایی    A2 vs. B3, B1 vs. A4راه می یابند.    1به نیمه نهایی  

برندگان دو بازی نیمه نهایی برای کسب عنوان قهرمانی     .شده باشد  یزیآن مسابقات برنامه ر  یبرا  جایگزین  ی ها  یباز نکهیمگر ا  حذف می شوند

 به رقابت می پردازند. بازندگان دو بازی نیمه نهایی نیز برای کسب عنوان های سوّمی و چهارمی مسابقه می دهند. 

تعداد تیم ها در هر دسته کمتر از    تیم شرکت کرده باشند، تیم ها در دسته های برابر دسته بندی می شوند و  16. چنانچه در رویدادی بیش از  4/2/48

 تیم نخواهد بود. دسته ها در ارتباط با یکدیگر مسابقه می دهند و تیم ها بر اساس عملکرد بین دسته ها انتقال می یابند.   8

قسیم شوند. در دور های ممکن است مسابقات به صورت راند رابین منفرد بین همه تیم ها برگزار شوند و یا ممکن است تیم ها به دو گروه مجزّا ت

رتر دور فینال راند رابین منفرد، چهار تیم برتر در دور های فینال به رقابت می پردازند. در صورتی که تیم ها به دو گروه تقسیم شده باشند، سه تیم ب

اهد شد. تیم هایی که امتیازات برابر دارند بر  بقیه تیم ها بر اساس نتایج جدول امتیازات انجام خو  گروه بندی. ( برگزار خواهند کرد.  2/2/49را )طبق  

، تیمی که پایین ترین نتیجه را در گروه بزرگتر کسب  51تفکیک خواهند شد. چنانچه دو گروه برابر نباشند، قبل از استفاده از قانون    51اساس قانون  

 کرده است حذف می شود.  

تیم انتهای جدول هر گروه به گروه پایین   3گروه رهبر تلقی می شود. در پایان کلیه مسابقات،    Aمی نامند و گروه    Cو    B، گروه  Aگروه ها را گروه  

 (.  Aبه گروه  Bتیم برتر هر گروه به گروه باالتر منتقل می شوند ) از گروه  3(. همچنین Bبه گروه   Aتر منتقل می شوند )از گروه 

 تیم ها گروه بندی. 3/48

ینان از برابری توانائی های گروه ها در مسابقات قهرمانی منطقه ای، سیدینگ تیم ها بر اساس نتایج مسابقات قبلی قهرمانی منطقه ای برای اطم

ی  صورت می گیرد. اگر تیمی در مسابقات قبلی منطقه ای حضور نداشته است در انتهای لیست قرار می گیرد. اگر بیش از یک تیم در مسابقات قبل

 ی حضور نداشته است، این تیم ها از طریق قرعه کشی در انتهای لیست قرار می گیرند. مثال:  منطقه ا

 : Aگروه 

 تیم اول مسابقات قبلی قهرمانی منطقه ای   •

 تیم چهارم مسابقات قبلی قهرمانی منطقه ای   •

 تیم پنجم مسابقات قبلی قهرمانی منطقه ای   •

 قهرمانی منطقه ای گذشته شرکت نکرده است. تیم اول قرعه کشی شده ای که در مسابقات  •

 سومین تیم قرعه کشی شده ای که در مسابقات قهرمانی منطقه ای گذشته شرکت نداشته است.   •

   Bگروه 

 تیم دوم مسابقات قبلی قهرمانی منطقه ای   •

 تیم سوّم مسابقات قبلی قهرمانی منطقه ای   •

 تیم ششم مسابقات قبلی قهرمانی منطقه ای   •

 تیم هفتم مسابقات قبلی قهرمانی منطقه ای   •
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 تیم دوم قرعه کشی شده ای که در مسابقات قهرمانی منطقه ای گذشته شرکت نداشته است.    •

 مسابقات مردان در مسابقات قهرمانی جهان  نحوه. 4/48

وه از یک سیستم منفرد دوره ای )راند رابین( استفاده می شود. در پایان دور راند رابین، چهار تیم تیم ها به دو گروه مساوی تقسیم می شوند. در هر گر

راه    1)برندگان این بازی ها به نیمه نهایی     B2 vs. A3  وA1 vs. B4 بر تر هر گروه در یک رقابت حذفی با یکدیگر مسابقه خواهند داد.   

راه خواهند یافت. برندگان دو بازی نیمه نهایی برای   2ه خواهند داد و برندگان آنها به نیمه نهایی  مسابق   B1 vs. A4و    A2 vs. B3می یابند(.  

 کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر دیدار خواهند کرد و بازندگان آنها نیز برای عنوان های سوّمی و چهارمی رقابت خواهند کرد. 

 جهان  مسابقات زنان در مسابقات قهرمانی شکل برگزاری. 5/48

 تیم ها به دو گروه مساوی تقسیم می شوند. در هر گروه از یک سیستم منفرد دوره ای )راند رابین( استفاده می شود.  

)برندگان     B2 vs. A3  وA1 vs. B4 در پایان دور راند رابین، چهار تیم بر تر هر گروه در یک رقابت حذفی با یکدیگر مسابقه خواهند داد.   

فت.  راه خواهند یا  2مسابقه خواهند داد و برندگان آنها به نیمه نهایی      B1 vs. A4و      A2 vs. B3راه می یابند(.    1این بازی ها به نیمه نهایی  

عنوان های  بازندگان حذف می شوند و برندگان دو بازی نیمه نهایی برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر دیدار خواهند کرد و بازندگان آنها نیز برای  

   سوّمی و چهارمی رقابت خواهند کرد.

 بازی های مردان در بازی های پارالمپیک  نحوه برگزاری. 6/48

 تیم ها به دو گروه مساوی تقسیم می شوند. در هر گروه از یک سیستم منفرد دوره ای )راند رابین( استفاده می شود. 

و تیم اول گروه  1ه نهایی مستقیماً به دور نیم Aدر پایان بازی های دوره ای، سه تیم برتر هر گروه به دور منفرد حذفی راه می یابند. تیم اول گروه 

B    نهائی برگزار خواهند شد. تیم دوم گروه    4/1راه می یابد. دو بازی    2مستقیماً به دور نیمه نهاییA   با تیم سوّم گروهB    مسابقه    1نهایی    4/1در

نهائی   4/1مه نهایی حذف می شوند. برنده  مسابقه خواهد داد. بازندگان دو بازی نی  2نهایی    4/1در    Aبا تیم سوّم گروه    Bمی دهد و تیم دوم گروه  

مسابقه    Aراه می یابد و  با تیم اول گروه    1به نیمه نهایی     2نهائی    4/1مسابقه می دهد. برنده    Bراه می یابد و  با تیم اول گروه    2به نیمه نهایی     1

 می دهد. 

  ام های سوّمی و چهارمی با یکدیگر دیدار خواهند کرد.برندگان دو بازی نیمه نهایی به فینال راه می یابند و بازندگان برای مق

 در بازی های پارالمپیک   زنانبازی های  نحوه برگزاری. 7/48

ره ای، سه  تیم ها به دو گروه مساوی تقسیم می شوند. در هر گروه از یک سیستم منفرد دوره ای )راند رابین( استفاده می شود. در پایان بازی های دو

  2مستقیماً به دور نیمه نهایی  Bو تیم اول گروه  1مستقیماً به دور نیمه نهایی  Aه به دور منفرد حذفی راه می یابند. تیم اول گروه تیم برتر هر گرو

تیم با   Bمسابقه می دهد و تیم دوم گروه  1نهایی   4/1در  Bبا تیم سوّم گروه   Aنهائی برگزار خواهند شد. تیم دوم گروه  4/1راه می یابد. دو بازی 

راه می یابد و  با    2به نیمه نهایی     1نهائی    4/1مسابقه خواهد داد. بازندگان دو بازی نیمه نهایی حذف می شوند. برنده    2نهایی    4/1در    Aسوّم گروه  

 مسابقه می دهد.   Aراه می یابد و  با تیم اول گروه  1به نیمه نهایی    2نهائی  4/1مسابقه می دهد. برنده  Bتیم اول گروه 

 برندگان دو بازی نیمه نهایی به فینال راه می یابند و بازندگان برای مقام های سوّمی و چهارمی با یکدیگر دیدار خواهند کرد. 

 . رنکينگ تيم ها در يک دور راند رابين 49
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اوی یک در پایان یک دور راند رابین، رنکینگ تیم ها بر اساس امتیازاتی که بدست آورده اند تعیین می شود. برای هر برد سه امتیاز، برای هر مس

ش های زیر امتیاز و برای هر باخت صفر امتیاز در نظر گرفته می شود. چنانچه تعداد امتیازات دو یا چند تیم برابر باشد، رنکینگ آنها بر اساس رو

 مشخّص خواهد شد:  

 خورده از گل های زده در طول دور راند رابین   تفاضل گل: کسر گل های •

تیمی که تعداد برد های آن بیشتر است در  تعداد بردهای بدست آمده در مرحله راند رابین ارزیابی می شوند.  تیم ها بر اساس    -تعداد برد ها •

 رنکینگ باالتر قرار می گیرد.  

 در رنکینگ باالتر قرار می گیرد. کمتری خورده است تیمی که در طول مسابقات تعداد گل های  -خوردهگل  •

بین تیم هایی که باید از هم جدا  و در  این بار تنها بازیهای دور راند رابین  همان دستورالعمل مجددا اعمال می شود؛ لیکن    –تفاضل گل   •

 لحاظ خواهد شد.   ؛شوند

معیارهای رنکینگ تیم ها مشخّص شود.  در نهایت  چنانچه بیش از دو تیم مساوی شده باشند، معیار های فوق به ترتیب مورد استفاده قرار می گیرند تا  

مساوی شدند؛ قرعه کشی انجام می  به همین منوال ادامه می یابد تا زمانی که رنکینگ تیم ها مشخص شود. چنانچه    از ابتدا استفاده ومجددا    فوق

    شود. 

 

 . ترک مسابقه 50

گل داده خواهد شد. چنانچه تیمی به هر دلیل مسابقه را ترک  10عدم شرکت در مسابقه به منزله باخت خواهد بود و به تیم مقابل سه امتیاز و برد با 

ینده فنّی و یا  داده خواهد شد. نتایج  قبلی خود به خود منتفی خواهند شد. چنانچه به تشخیص نما –  0 – کند، به همه تیم ها سه امتیاز با تفاضل گل 

قات را  نماینده وی، ترک مسابقه خارج از اراده و تصمیم گیری تیم صورت گرفته باشد و یا کمیته برگزاری مقصر شناخته شود، می توان برنامه مساب

    اصالح نمود.

 اکثر بازي هاي يک تيم در روز. حد51

 هیچ تیمی نمی تواند در روز بیش از سه بازی داشته باشد.   

 راج . اخ52

نّی ضمن . چنانچه بازیکن، مربی، نفر همراه تیم، داور یا یکی از مسئولین، در یک تورنمنت رفتاری مغایر با روح بازی ها داشته باشد، نماینده ف1/52

 یا اخراج این فرد یا تیم وی از مسابقات اقدام نماید.    محرومی نمودنمی تواند نسبت به  اعتراضمشورت با کمیته 

 رفتار غیر ورزشی  •

 تفاده از الفاظ رکیکاس •

 مداومت در تخلف از قوانین بازی •

 رفتار خشونت آمیز •

 پرتاب آب دهان به دیگران  •

 استفاده از کلمات سخیف و توهین به دیگران/ حتی با اشاره   •
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 عدم حضور در بازی بدون دلیل موجه  •

  ولی     جریمه ) اخراج ( فرد / تیم می شودبا اخذ مشاوره با کمیته اعتراض منجر به  از سوی نماینده فنی    در تورنمنتسوء رفتار  گزارش  . هر گونه  2/52

   تورنومنت های بعدی نمی شود . یا  شامل فرد / تیم برای تورنومنت مذکور و این محرومیت

گزارش می شود. گزارش از سوی نماینده فنی و یا سایر طرف های ذینفع بصورت   IBSAهرگونه رفتار غیر ورزشی از سوی کمیته تابع  .  3/52

این گزارش بهمراه سایر مستندات اعم از گزارش پزشکی،  مکتوب گزارش می شود. در این گزارش جزئیات رفتار غیر ورزشی توضیح داده می شود.  

   صوتی ارسال می شود.  تصاویر ویدئویی و

ل واز وصرا    IBSAفرد مربوطه و همچنین سازمان عضو    IBSAگزارش رفتار غیر ورزشی بازیکن و یا تیم، کمیته تابع  . به محض دریافت  4/52

روز به اتهامات خود   14طی  یک فرصت دفاع به فرد مربوطه و سازمان وی می دهد تا    IBSAکمیته تابع گلبال  گزارش و شرح آن مطلع می نماید.  

  پاسخ دهد و پس از آن کمیته تابع تشکیل جلسه می دهد و در مورد اعمال محرومیت ها )در صورت اثبات تخلف( تصمیم گیری می نماید. 

 ن موارد محدود نمی شود:  تصمیم های کمیته گلبال موارد زیر را شامل ولی صرفاً به ای. 5/52

 فرد یا تیم خاطی از شرکت در تورنومنت های آیندهاعمال محرومیت بر علیه  •

 از دست دادن امتیازات رنکینگ   •

   اعمال هر گونه محرومیت متناسب از سوی کمیته تابع  •

 کتباً به فرد یا تیم ذیربط و سازمان کشوری مربوطه ابالغ خواهد کرد.  روز  7طی را تصمیم اتخاذ شده    IBSAگلبال تابع . کمیته 6/52

در پاسخ روز فرصت دارد تا بصورت مکتوب به تصمیم اعالم شده پاسخ دهد.    IBSA  14مربوطه از زمان اعالم تصمیم کمیته تابع گلبال  فرد  .  7/52

 مربوطه اطالعات تکمیلی از جمله موارد زیر درج خواهند شد: 

   شده است.   رفتار غیر ورزشیی که منجر به دالیله ارائ -  

 د.  نبرای انجام رفتار غیر ورزشی مد نظر قرار گیرسایر دالیلی که باید  - 

 مد نظر قرار گیرند.   برای رفع شدت محرومیت اعمال شدهسایر مباحثی که باید  - 

بازیکن و  مکتوب  اولیه، پاسخ  تصمیم اتخاذ شده، کمیته تابع کلیه اسناد اعم از گزارش    بر علیهبه محض دریافت درخواست بررسی اعتراض  .  8/52

 IBSAارسال می کند. اعضاء اجرایی    مبنی بر بررسی موضوع درخواست  IBSAهیئت اجرایی    را برایبر علیه اتهامات مطرح شده    ویسازمان  

   اولیه را همراه با درخواست بررسی اعتراض قبل از تصمیم گیری نهایی مد نظر قرار می دهد. )گزارشات( کلیه مطالب مندرج در گزارش 

شده و محرومیت در نظر گرفته  به منزله پذیرش حکم صادر شده می باشد و آن تصمیم نهایی تلقی عدم پاسخ به تصمیم اولیه از سوی فرد و یا تیم  

   شده اعمال می شود.  

آن به فرد/ تیم و سازمان ملی آن گزارش    نتیجه نهایی تلقی شده و    ، درخواستبررسی  در مورد    IBSA. تصمیمات اتخاذ شده هیئت اجرایی  9/52

نسخه های می تواند طبق قانون  جهت ثبت در سوابق ارسال می شود. کمیته تابع گلبال    IBSAمی شود و برای اطالع مدیر ورزش های  گزارش  

برای حصول اطمینان از در اختیار هیئت اجرایی / کمیته های برگزاری و یا سازمان های مرجع تائید فعالیت ورزشکاران بویژه  تصمیمات اتخاذ شده را 

 اعمال محرومیت در شرکت در مسابقه قرار دهد.  

 . پروتکل بازی53
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مراجعه می نمایند. اسامی    check-inقبل از شروع بازی، نمایندگان هر دو تیم برای امضاء برگه امتیازات و برگه الین آپ و انداختن سکّه به محل  

 کلیه بازیکنان و افراد روی نیمکت تیم باید در برگه الین آپ قید شود.  

برای شروع بازی، چنانچه افراد اضافی که اسامی آنها در برگه الین آپ قید نشده،  روی نیمکت تیم مشاهده شوند، به  ثانیه  90انقضای مهلت بعد از 

 تیم پنالتی تاخیر بازی داده خواهد شد  و افراد اضافی نیز به بیرون هدایت خواهند شد.   

ادی از تیم که اسامی آنها در برگه الین آپ قید شده است در محل نیمکت آخر که شروع بازی اعالم می شود، چنانچه افرثانیه    90  همچنین با انقضای

 هند داشت.  تیم حضور نداشته باشند، به تیم پنالتی تاخیر بازی داده می شود و این افراد نیز تا پایان نیمه حق ورود به محدوده نیمکت تیم را نخوا

 . گرم کردن 2/53

نیم ساعت قبل از این که برای بازی فراخوانده شوند، در محلّی مناسب خود را گرم نمایند. محل گرم  به همه تیم ها فرصت داده می شود حد اقل  

  کردن برای هر دو تیم مشابه خواهد بود و حتی االمکان باید شرایط مشابه محل مسابقات را داشته باشد. توپ های گرم کردن و توپ های مورد 

 .  استفاده در مسابقات باید از یک نوع باشند

 

 

 . ورود به زمین:  3/53

در کتاب راهنمای فنّی، وارد زمین می شوند. اگر بازیکنی هنگام رژه تیم، یونیفرم     ”March In“در همه مسابقات مهم، تیم ها طبق دستورالعمل  

ود. اگر یونیفرم بازیکن تا زمان هشدار  رسمی تیم خود را بر تن نداشته باشد، از ورود او به زمین مسابقه به همراه تیم برای گرم کردن جلوگیری می ش

ه برگزاری ثانیه آماده نشده باشد، این بازیکن فرصت بازی در این مسابقه را از دست خواهد داد و فقط به عنوان غیر بازیکن با پیراهنی که از کمیت  30

 دریافت می کند، می تواند روی نیمکت تیم بنشیند.  

 . معرفی تیم ها4/53

به صف بایستند. سپس اسامی بازیکنان، مربیان و همراهان تیم ها اعالم    متری  6خط  ی، از هر دو تیم درخواست می شود در پشت  قبل از شروع باز

 می شود.  

 در طول مسابقات گرید یصداها  ای یقی موس ،بلندگو  استفاده از  .5/53

 مه ین  قهیسه دق ،یپزشک  یاوت ها  میتا   ، یمیشود، مگر در زمان استراحت ت دهیشن  دینبا  یدر طول باز  یگرید  یصداها  ای  گوینده  ،ی قیموس  گونه چیه

باز  قهیو در طول دوره پنج دق از شروع  نبا  ریسا   ای  ندگانیگو  ،یقی. موسیقبل  برا  دهنده  هشدار  عالئم  ریسا  ایداور    عالممانع    دیصداها    ی شوند. 

 ی ها استفاده شود. هر آهنگ   یدر همه باشگاه ها و در طول باز  کسان یبه طور    دیبا  گر ید  یصداها  ای  ندهیگو  ،یق ی هر گونه استفاده از موس  ،یکنواختی

 استفاده را نقض کند. ای ت یرا یگونه قانون کپ چیه دیشود نبا یکه استفاده م

 اعتراض کمیته . 6/53

مورد بررسی قرار    اعتراضات  ( بوسیله کمیته52پاراگراف  منت )طبق  عتراضات و موارد اخراج مرتبط با تورن، کلیه اIBSAتحت پوشش    تورنومنتدر  

 را افراد زیر تشکیل می دهند:   اعتراضقطعی خواهد بود. کمیته  اعتراضمی گیرد. تصمیم کمیته 
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 کمیسیونر  •

 IBSAنماینده فنّی  •

 او را منصوب می کند.     IBSA منت که نماینده فنّینفر داور تورن یک •

 مدیر مسابقات و  •

 که نماینده فنّی او را انتخاب می کند. یک نفر اضافی •

 . استثناء در مقرّرات تورنمنت  54 

 استثناء در مقرّرات تورنمنت باید: موارد هر گونه 

 درخواست شده باشد.  IBSAمنت کتباً از کمیته فرعی گلبال روز قبل از شروع تورن 60حد اقل  •

 روز از زمان درخواست، تایید کرده باشد.   21آن را ظرف  IBSAکمیته فرعی گلبال  •

   ، به تیم های شرکت کننده ابالغ شده باشد.IBSAبالفاصله بعد از تصویب کمیته فرعی گلبال  •

 

  60لزوم برخوردار است؛ البته در صورتی که بمدت هر گونه اعمال تغییرات در قوانین و مقررات تورنمنت در صورت از حق  IBSAکمیته تابع گلبال 

 /https://goalball.sport تارنمای رسمی کمیته تابع گلبال درج شود.صفحه روز بصورت مکتوب بر روی 

به قوت خود   (  1403دی ماه  11) 2024دسامبر  31الزم االجرا بوده و تا  ( 1401دی ماه  11)  2022 هیژانو 1سند از   نیمقررات و ضمائم ا ن،یقوان

 خواهد ماند.  یباق

 

 

 

 

 

 1ضميمه 

 دياگرام زمين بازي
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 عالئم با دست 
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 دروازه  

 

 

 تعيين گل بودن يا گل نبودن يک توپ 
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 آوت يا آوت نبودن توپ 

 

 


