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قسمت اول: ویژگیهاي بازي والیبال نشسته 

ایـن رشـته ورزشـی بـه انـواع .  می شودوالیبال ورزشی است که توسط دو تیم در یک زمین بازي که به وسیله یک تور به دو نیمه تقسیم شده، انجام  

هدف این بازي این است که توپ را از بـاالي با توجه به شرایط خاص افراد برگزار می شود تا امکان بهره مندي براي افراد مختلف مهیا شود. مختلف  

عالوه بر تواند براي برگشت دادن توپ (تور عبور داده و در زمین تیم حریف وارد نماید و از انجام این اقدام توسط تیم حریف جلوگیري کند. هر تیم می

 تماس با توپ در هنگام دفاع)، به آن سه ضربه بزند. 

شـود. رد و گیرد، بدین صورت که توپ توسط زننده سرویس از باالي تور به زمـین حریـف زده میتوپ به وسیله یک سرویس در جریان بازي قرار می

یا این که یک تیم نتواند توپ را به طور صـحیح   خارج شوداز زمین بازي  یابد که توپ به زمین بازي برخورد نماید یا  بدل شدن توپ تا زمانی ادامه می

 برگشت دهد. 

(به آن سیستم امتیاز رالی می گویند). زمـانی کـه تـیم  کسب می نمایدیک امتیاز   است  در والیبال تیمی که برنده یک رالی (رفت و برگشت توپ) شده

آورد و بازیکنـان ایـن تـیم، موقعیـت گیـرد و حـق زدن سـرویس را بـه دسـت مـییک امتیاز میشود، این تیم  کننده توپ، برنده یک رالی میدریافت

 دهند.هاي ساعت به صورت چرخشی تغییر میگیري) خود را در جهت عقربه(جاي

ات بعدي مـورد اشـاره قـرار در صفح کهباشد  می  (FIVB)والیبال    جهانیقوانین فدراسیون    همسو بافلسفه قوانین و قوانین داوري پاراوالیبال جهانی  

 گرفته است.
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 بخش یک

 فلسفه قوانین و داوري

 مقدمه

هاي ورزشی رقابتی و تفریحی در جهان بوده و یکی از تعداد معدود رشته هاي ورزشی معلـولین والیبال نشسته یکی از موفق ترین و معروف ترین رشته

تکنولوژي و تجهیزات متکی نیستند. این ورزش، سریع و مهیج بوده و عملکرد آن انفجاري است. با ایـن وجـود، والیبـال است که در آن ورزشکاران به 

باشدکه این تعامالت تیمی و همراستا و منسجم، باعث می شود این ورزش از جایگاهی منحصـر بـه فـرد در   داراي چندین عنصر حیاتی و شراکتی می

 میان بازي هاي رالی برخوردار باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والیبال گام هاي بزرگی را در راسـتاي تطبیـق دادن بـازي والیبـال بـا   و فدراسیون جهانی پارا  (FIVB)والیبال    جهانیدر سال هاي اخیر، فدراسیون  

 رداشته است. بامروزي  مخاطبان

 بازیکنان، مربیان، داوران، تماشاچیان و یا مفسران به دالیل زیر تدوین شده است: –فراتر از جامعه والیبال این متن با هدف جلب نظر 

هاي بهتري را به کـار گیرنـد و بازیکنـان امکـان توانند ساختار تیمی و تاکتیکنماید، مربیان میدانستن قوانین به انجام بهتر این بازي کمک می •

 خود را به طور کامل به منصه ظهور برسانند.هاي   یابند که مهارتمی

 دهد.دانستن ارتباطات میان قوانین، به داوران و مسئولین امکان تصمیم گیري بهتر را می •

روي والیبال به عنوان یک ورزش رقـابتی تمرکـز بر  هاي اصلی مورد نیاز براي داوري موفق را مشخص و تدوین کند،    این مقدمه قبل از اینکه کیفیت

 نماید.می

 ورزشی رقابتییک رشته والیبال به عنوان 

باشد. این هنده بهترین توانایی، روحیه، خالقیت و هنرنمایی ورزشکار مینماید. رقابت نشان د گیري میمسابقه از توان و استعداد نهفته ورزشکاران بهره

ها را فراهم نمایند. به غیر از چنـد مـورد اسـتثناء، والیبـال بـه تمـامی گردند که امکان به ظهور رساندن تمامی این کیفیتاي تدوین میقوانین به گونه

 م در عقب زمین (براي دفاع و زدن سرویس) عمل نمایند. حمله) و هزمان دهد که روي تور (در می امکانبازیکنان 

 

 

 چرخش

 اقدام(عمل) 
  

  
تقسیم بندي   دفاع

 زمین بازي 

 بازي تیمی

 پاس کاري 
 سرویس 

 حرکت سیال

 حمله
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هاي خاص متمایز و اصلی خـود ویلیام مورگان، خالق ورزش والیبال، هنوز هم این رشته را به رسمیت خواهد شناخت چرا که والیبال عناصر و مشخصه

 یگر بازي هاي داراي تور/توپ/راکت، دارد عبارتند از: را طی سال هاي متمادي حفظ کرده است. برخی از ویژگی هاي مشترکی که والیبال با د

 سرویس  •
 سرویس) نوبت انجامچرخش ( •
 حمله •
 دفاع •
 

تاکیـد  اما والیبال در میان بازي هاي داراي تور، ورزشی منحصر به فرد است چرا که این رشته روي حرکت  مستمر توپ در هوا، «توپ در حال پـرواز»

 بازیکنان خود پاس کاري نماید، قبل از اینکه آن را به زمین تیم حریف برگرداند.دهد که تا حد مشخصی توپ را بین میدارد و به هر تیم اجازه 

اي، به سـمت جلـو سـوق داده معرفی یک بازیکن متخصص دفاع بنام لیبرو (یا بازیکن آزاد)، بازي والیبال را از نظر مدت زمان رالی و بازي چند مرحله

 در قانون سرویس، عمل سرویس را از یک روش ساده براي به جریان انداختن توپ، به یک سالح تهاجمی تغییر داده است. است. اصالحات 

هاي بازیکنان در زمـین، ایده چرخش با این هدف پیاده شده که بازیکنان امکان چرخش در تمامی نقاط زمین را داشته باشند. قوانین مربوط به موقعیت

 هاي جالبی را در بازي پیاده کنند. پذیري باشند و بتوانند تاکتیک دهد تا داراي قدرت انعطافه میها اجاز به تیم

دهد که تماشـاگران نمایند. این چارچوب به بازیکنان اجازه می ها و توان (حریف) استفاده میها، تاکتیکاز این چارچوب براي مقابله با تکنیک  بازیکنان

 آورند. و بینندگان را به وجد 

 شود. و خالصه این که سیماي والیبال روز به روز بهتر و بهتر می

 تر نیز خواهد شد.تر و سریعتغییر خواهد یافت، حتی بهتر، قويورزشی همزمان با تکامل این بازي، تردیدي وجود ندارد که این رشته 

 جایگاه داور در این چارچوب

 باشد:در عدالت و ثبات (درستی) راي می صحیح داوريجوهره یک 

 داور با تمامی شرکت کنندگان با انصاف و عدالت برخورد کند. •

 داور در نظر تماشاگران عادل و منصف نگریسته شود. •

ذیل، به بازیکنان امکان رقابت باشد. باید نسبت به داور اعتماد وجود داشته باشد تا داور با رعایت موارد این موارد نیازمند عنصر مهم و حیاتی اعتماد می

 را بدهد:

 دقت نظر در قضاوت. •

 درك اینکه چرا قانون نوشته شده است. •

 عمل نمودن به عنوان یک سازمان دهنده کارآمد. •

 اجازه دادن به تداوم جریان مسابقه و هدایت کردن مسابقه به یک نتیجه. •

قوانین براي جریمه کـردن رفتارهـا و اقـدامات ناعادالنـه و برخـورد بـا رفتارهـاي عمل نمودن به عنوان یک آموزش دهنده از طریق استفاده از   •

 غیرورزشی.
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دن ترویج و ارتقاء بازي از طریق فراهم نمودن زمینه بروز عناصر جذاب و دیدنی بازي و امکان دادن به بهترین ورزشکاران براي بـه ظهـور رسـان •

 .هایشان و شاد و سرگرم نمودن عمومبهترین توانایی

توانیم بیان نماییم این است که یک داور خوب از قوانین براي تبدیل کردن مسـابقه بـه یـک میـدانی بـراي عملـی نمـودن و آخرین  نکته اي که می

 تجربیات تمامی افراد دست اندرکار، استفاده خواهد کرد.

قوانین را به عنوان مرجع و مبناي فعلـی توسـعه ایـن رشـته ورزشـی   این  باید بگوئیماید،  خطاب به آن دسته از افرادي که این مطالب را مطالعه نموده

اي شما (داوران)، بزرگ، مد نظر قرار دهید ولی توجه داشته باشید که این چند پاراگراف ارائه شده قبل از قوانین ممکن است از اهمیتی برابر با قوانین بر

 تان در این ورزش، برخوردار باشد.با توجه به جایگاه
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 بخش دوم
 قسمت یک 

 بازي
 

 

ظ  ب   :نضس  ٍّ مه  ق     ف  غض

ل  -1 ث ق ژ نغ ٌّ  “ 

 این منطقه شامل زمین بازي و منطقه آزاد بوده و بایستی به شکل مستطیل، متقارن و یکسان باشد.

 )2ابعاد (شکل   -1-1

متر در هـر  3که پهناي آن حداقل وسیله منطقه آزادي  باشد. این زمین به  متر می  6متر و عرض آن    10طول آن    وشکل مستطیل بوده    زمین بازي به

 باشد، احاطه شده است.طرف می

 7حـداقل باشد. بلندي و ارتفاع فضاي آزاد بازي از سطح زمین بـازي، فضاي آزاد بازي عبارت از فضاي باالي منطقه بازي بوده و فاقد هرگونه مانع می

 باشد.متر می

متــر از  4حــداقل و رسمی فدراسیون جهانی پاراوالیبال،   اي و مسابقات جهانیقهرمانی منطقه  مسابقات  اندازه منطقه آزاد در

باشد. شایان ذکر است ارتفاع فضاي آزاد در مسابقات جهــانی حــداقل   متر از خطوط انتهایی می  6    خطوط کناري (جانبی) و

 باشد.سطح زمین بازي میمتر از  10

 سطح زمین بازي  -2-1

 گونه خطري براي بازیکنان نداشته باشد. بازي  افقی و مسطح بوده و طوري طراحی شده باشد که هیچ بایستی سطح زمین بازي صاف،  -1-2-1

 باشد.هاي) ناصاف و لغزنده ممنوع میبر روي سطوح (زمین

هاي چـوبی فقط از مواد مصـنوعی و یـا الیـهو رسمی فدراسیون جهانی پاراوالیبال  اي و مسابقات جهانیقهرمانی منطقهمسابقات سطح زمین بازي در 

 تأیید شده باشد.فدراسیون جهانی پاراوالیبال  اي) تشکیل شده و بایستی این سطوح قبل از مسابقات فوق، به وسیله مسئولین(تخته

 بازي روشن باشد. در میادین سرپوشیده، بایستی رنگ سطح زمین  -2-2-1

باشــد.   رنگ خطوط سفید مــیو رسمی فدراسیون جهانی پاراوالیبال    اي و مسابقات جهانیهاي منطقهقهرمانیمسابقات  در  

 کنند.شوند، استفاده میراحتی از یکدیگر تمایز داده میهاي مختلفی که بهبراي زمین بازي و منطقه آزاد از رنگ

سفت و و مواد  خطوط زمین بازي از لوازم    کشیدنمتر سراشیبی داشته و  میلی  5تواند به ازاي هر متر،  ) میهاي روبازسالن  سطح زمین روباز (  -3-2-1

 ممنوع می باشد.سخت 

 )2خطوط زمین بازي (شکل   -3-1

 سطح زمین و خطوط دیگر متفاوت باشد.باشد. این خطوط بایستی به رنگ روشن بوده و رنگ آنها با رنگ  متر میسانتی 5پهناي کلیه خطوط    -1-3-1
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 خطوط مرزي  -2-3-1

 شوند.زمین بازي را مشخص کرده و این خطوط جزو ابعاد زمین بازي محسوب می  دو خط کناري و دو خط انتهایی،

 خط مرکزي   -3-3-1

پهناي این خط به طور مساوي به هر دو نیمه زمین کند ولی کل متر تقسیم می 5×  6زمین بازي را به دو قسمت مساوي و به ابعاد  محور خط مرکزي،

 بازي تعلق دارد. این خط از زیر تور، از یک خط کناري تا خط کناري دیگر زمین بازي امتداد یافته است.

 

 خط حمله  -4-3-1

ــ  2خط حمله که لبه پشتی آن به فاصله  در هر زمینی، باشــد و میمتر از پشت خط مرکزي امتداد یافته است، بیانگر منطقه جل

مسابقات جهانی و رسمی فدراسیون جهانی پاراوالیبال و مسابقات قهرمانی منطقه اي، خــط حملــه بــا اضــافه   در  ).2(شکل  

سانتیمتر امتداد می یابد که ایــن   5سانتی متري با پهناي    15نمودن خطوط شکسته از خطوط کناري زمین با پنج خط کوتاه  

متر کشیده می شوند. خط محدوده مربی ( به صورت   75/1ز یکدیگر و مجموعا به طول  سانتیمتر ا  20خطوط کوتاه با فاصله  

 15متر از آن) شامل خطوط کوتاه  75/1یک خط شکسته اي که از خط حمله تا انتهاي زمین به موازات خط جانبی و با فاصله 

 الیت مربی کشیده می شود.سانتیمتر از یکدیگر براي مشخص نمودن محدوده فع 20سانتیمتري است که با فاصله 

 )2و  1bمناطق و نواحی (شکل   -4-1

 منطقه جلویی  -1-4-1

  کنند. وسیله محور خط مرکزي و لبه پشتی خط حمله مشخص (محدود) می منطقه جلویی را به در هر زمینی،

 یابد. منطقه جلویی از خطوط کناري تا انتهاي منطقه آزاد امتداد می

 سرویسمنطقه   -2-4-1

 متر بوده و در پشت خط انتهایی قرار دارد.  6پهناي منطقه سرویس 

اند، محـدوده شـده و متري که در پشت خط پایان و در امتداد خطوط کناري کشیده شـده  سانتی  15خط کـوتاه و    2وسیله    بهاز نظر جانبی  این منطقه  

 شوند. خط جزو پهناي منطقه سرویس محسوب می 2این 

 )1-1باشید که منطقه سرویس در عمق، به انتهاي منطقه آزاد امتداد یافته است. (شکل  توجه داشته

 منطقه تعویض بازیکنان   -3-4-1

 خط حمله و میز ثبت امتیازات) 2گردد. (فاصله بینخط حمله تا میز منشی و ثبت امتیازات محدود می 2منطقه تعویض از امتداد 

 جایگزینی (تعویض) لیبرومنطقه   4-4-1

د منطقه جایگزینی (تعویض) لیبرو قسمتی از منطقه آزاد در همان طرف نیمکت تیم است که با امتداد خط حمله تا خط انتهاي زمین مشخص و محـدو

 شده است. 

 (Warm-up)منطقه گرم کردن بازیکنان   -5-4-1
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متر   3× 3حدودا و رسمی فدراسیون جهانی پاراوالیبال  مسابقات جهانیاي و منطقه قهرمانیمسابقات اندازه این منطقه در 

، در غیر این صورت توسط نماینده فنی مشخص می شود. نیمکت و در بیرون منطقه آزاد قرار داردقه بوده و در دو گوشه منط

 ). 1a,1b(شکل 

 

 منطقه جریمه  -6-4-1

ها قرار داشته  و یک از تیم باشد. توجه داشته باشید که این منطقه در پشت نیمکت هرصندلی می 2متر بوده و داراي   1×    1اندازه منطقه جریمه تقریبا  

 )1a,1bمتري مشخص شوند. (شکل  سانتی 5وسیله خطوط قرمز رنگ و  به می توانند

 دما و درجه حرارت زمین بازي  -5-1

 ایت) باشد.درجه فارنه  50گراد (درجه سانـتی 10دماي زمین بازي نباید کمتر از 

 25دماي زمین بازي نباید بــیش از  اي و مسابقات جهانی و رسمی فدراسیون جهانی پاراوالیبال  منطقه  در مسابقات قهرمانی

 درجه فارنهایت) باشد. 61گراد (درجه سانتـی 16درجه فارنهایت) و کمتر از  77گراد (درجه سانتـی

 نور و روشنایی  -6-1

بایستی میزان نور و روشنایی زمین اي و مسابقات جهانی و رسمی فدراسیون جهانی پاراوالیبال  منطقه  در مسابقات قهرمانی

 گیرند.متر باالتر از سطح زمین بازي اندازه می لوکس بوده و میزان این روشنایی را یک  1500×1000بازي 

 )3ها (شکلتور و تیرك -2

 ارتفاع و بلندي تور  -2-1

 5متـر و  1متر و بـراي بانــوان سانتی 15متر و  1صورت عمودي و در باالي خط مرکزي زمین قرار گرفته و بلندي آن براي مردان   تور  به  -1-1-2

 باشد.متر میسانتی

ه و نباید از ارتفاع رسمی و بیش از ارتفاع تور را از مرکز زمین بازي اندازه گرفته و بایستی بلندي آن در باالي خطوط کناري دقیقا یکسان بود  -2-1-2

 متر تجاوز کند. سانتی 2

 )3ساختار (شکل   -2-2

هـاي  سانتی متر میباشـد) و انـدازه سـوراخ 25-50متر بوده (پهناي باند در هر طرف  7متر الی    سانتی  50متر و    6متر، طول آن    سانتی  80عرض تور  

  نخ مشکی تهیه شده است.متر بوده و از سانتی 10مربعی شکل آن 

 متر طول داشته باشد.   7اي و مسابقات جهانی و رسمی فدراسیون جهانی پاراوالیبال، تور باید منطقه در مسابقات قهرمانی

شـده اسـت؛ در متري در قسمت باالي تور قرار داشته و از کرباس سفید رنگ و دو الیه تشکیل یافته و در سراسـر آن دوختـه   سانتی  7یک باند (نوار)  

که قسمت باالیی تور  بندند تا این ها میکه طناب تور را از آن عبور داده و سپس به تیرك هریک از طرفین انتهایی باند یک سوراخ وجود داشته تا این

 .را سفت و محکم نگهدارد
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ها بسته و در نتیجه قسمت باالیی تور وسیله آن به تیركرا بهشایان ذکر است که در داخل باند، یک کابل (سیم) قابل ارتجاعی وجود دارد تا اینکه تور  

 طور افقی) نگهدارند.را سفت و محکم (به

هـا  بایستی آن را به تیـركرد شده و طنابی سانتیمتر، مانند قسمت باال وجود دارد که از میان آن  5یک باند افقی دیگر به پهناي  در قسمت پایینی تور

 قسمت پایینی تور را سفت و محکم نگهدارید.که  ببندید تا این

 

 نوارهاي (باندهاي) کناري  -1-3

 )3(شکل  دهند.صورت عمودي بر روي تور بسته و در باالي هریک از خطوط کناري قرار می ) نوار سفید رنگی را به2دو (

 شوند.از تور محسوب می عنوان بخشی متر بوده و به سانتی 80متر و بلندي آنها  سانتی 5پهناي این باندها 

 هاآنتن  -2-3

 60متر و  1متر و طول آن  میلی 10باشد تشکیل شده و قطـر آن ها از یک فلز قابل ارتجاعی که از جنس فایبرگالس و یا امثال آن مییک از آنتن  هر

 باشد.متر می سانتی

 ).3دهند (شکل از باندهاي کناري قرار میها را در جهت مخالف تور و در بخش خارجی لبه هریک یک از آنتن هر

متر آن با نوارهاي رنگی (ترجیحا قرمز و سفید) مشـخص سانتی  10ها در باالي تور قرار گرفته و  یک از آنتن  متر از هرسانتی  80توجه داشته باشید که  

 شده است.

 ).5و  3کند (شکل مشخص می عنوان بخشی از تور محسوب شده و فضاي عبور توپ از طرفین تور را ها بهآنتن

 هاتیرك  -3-3

شـوند. بلنـدي متري و در قسمت خارجی خطوط کناري نصـب می 1متري الی نیم ها جهت نگهداشتن تور به کار برده شده و در فاصله تیرك-1-2-2

 ) 3باشند. (شکل متر بوده و ترجیحا قابل تنظیم میسانتی 25متر و  یکها تیرك

هــاي نگهدارنــده تــور را در تیركاي و مسابقات جهانی و رسمی فدراسیون جهانی پاراوالیبــال منطقه  در مسابقات قهرمانی 

و باید الیی داشته باشد. تیرك ها باید در زمین فرو رفته باشد، کنند  متري قسمت خارجی خطوط کناري نصب می  یکفاصله  

 مگر آن که فدراسیون جهانی پاراوالیبال براي آن مسابقه اجازه دهد تیرك ها آزاد نصب شوند. 

 وجود داشته باشد. نباید در این محوطه موانع و یا لوازم خطرناك .شوندو بدون سیم در زمین نصب می ها به صورت مدور و صاف بودهتیرك  -2-2-2

 لوازم و تجهیزات اضافی  -4-3

 شوند.تعیین میفدراسیون جهانی پاراوالیبال  وسیله قوانین و مقرراتکلیه لوازم و تجهیزات اضافی به

 هاتوپ -4

 استانداردها  -1-4

 شکل کروي بوده و از چرم نرم و یا مصنوعی ساخته شده و کیسه داخلی آن از الستیک و یا موادي نظیر آن تهیه شده باشد.  بایستی توپ به

 گردد. رنگ توپ روشن و یک رنگ بوده و یا اینکه از چندین رنگ تشکیل می
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گی که جنس آنها از چرم مصنوعی هاي رناز توپ  فدراسیون جهانی پاراوالیبال  و مسابقات جهانی  مسابقات رسمیبایستی در 

 استفاده نمائید. تأیید شده است، فدراسیون جهانی پاراوالیبال بوده و توسط استانداردهاي

 باشد.  گرم می 260-280متر و وزن آن  سانتی 65-67محیط توپ 

 )to 4.61 psi 4.26متر مربع باشد. (سانتی - کیلوگرم 0-325تا  0-300بایستی فشار داخـلی تـوپ 

)294.3 to 318.82 mbar or hPa( 

 ها هم شکل بودن توپ  -2-4

  بایستی از نظر استانداردهائی از قبیل محیط، وزن، فشار، نوع و غیره یکسان باشند. شوند،که در مسابقات بکار برده می هایی کلیه توپ

اســتفاده مــی فدراسیون جهانی پاراوالیبال  مسئولین  مورد تائید    هاي  توپاز    ، بین المللی، کشوري و لیگمسابقات جهانیدر  

 ) 3-1( هماهنگ شده باشد.با فدراسیون جهانی پارا والیبال مگر اینکه این مسأله قبال شود 

 توپ پنجسیستم   -3-4

در مــی شــود.  توپ استفاده  پنج  از    و رسمی فدراسیون جهانی پاراوالیبال  اي و مسابقات جهانیقهرمانی منطقهمسابقات  در  

عدد تــوپ در  یکهاي منطقه آزاد و یک از گوشه عدد توپ در هر یک دهند:شش توپ را در مناطق ذیل قرار می صورت،این  

 ).10پشت هر داور (شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) تیمکنندگان (بازیکنان و اعضاي ت : شرک2صل ف

 هاي شرکت کنندهتیم -4



18 

 ترکیب تیم  -1-4

بـا بـازیکن  2حـداکثر  شـامل "تحـت بـازنگري"یـا  "تاییـد شـده"با کالسبندي بین المللی بازیکن    12حداکثر  می توانند  ها  یک از تیم  هر  -1-1-4

همـراه  نیـز مـی تواننـد و یـک پزشـک فیزیوتراپ یک مک مربی،حداکثر دو کیک مربی، ) داشته باشند. MD/VS2(“حداقل معلولیت”  کالسبندي

 .باشند

 IPCو بر اساس قوانین جدید کالسبندي فدراسیون جهانی، که می بایست این قوانین منطبق با آیین نامه هاي کالسبندي   2018توجه: از اول ژانویه  

 شدند. VS2و  VS1تبدیل به  MDو  Dمی شد، کالسبندي هاي 

 کنترل وارد شده و در بازي و بخش رسمی گرم کردن شرکت کنند.  / امتیازات درج شده است می توانند به منطقه مسابقه هبرگتنها نام افرادي که در 

 سرپرست تیم یا خبرنگار تیم نمی توانند در منطقه کنترل بنشینند یا پشت نیمکت بایستند. 

و فیزیــوتراپ بایستی پزشک تــیم    و رسمی فدراسیون جهانی پاراوالیبال  اي و مسابقات جهانیقهرمانی منطقهمسابقات  در  

  تأیید شده باشد. پاراوالیبال پزشکی فدراسیون جهانی وسیله مسئولین قبال بهجزئی از کادر تیم بوده و 

 کنند.وي را در برگ امتیازات ثبت می نامعنوان کاپیتان تیم معرفی کرده و  بازیکن دیگري را به  ،لیبروبه غیر از بازیکن   -1-1-4

در مسابقه شرکت کنند. پـس از اینکـه توانند وارد زمین شده و  که اسامی آنها در برگ امتیازات قید شده است می  دسته از بازیکنانی  فقط آن  -2-1-4

 توانند اسامی بازیکنان را تغییر دهند.دیگر نمی (لیست تیم در ورقه امتیازي الکترونیکی) مربی و کاپیتان تیم برگ امتیازات را امضا کردند

 محل استقرار اعضاي تیم  -2-4

نیمکت تیم خودشان نشسته و یا اینکه در محل گـرم کـردن ورزشـکاران مربوطــه کنند بر روي  که بازي نمی  دسته از بازیکنانی  بایستی آن  -1-2-4

طور موقتی از روي نیمکت بلنـد شـوند   توانند بهمربی و سایر اعضاي تیم بر روي نیمکت بنشینند ولی توجه داشته باشید که می.  حضـور داشتـه باشند

 ). 5-2-3(قانون 

 ).1a,1bازات و بیرون از منطقه آزاد قرار دارند (شکـل ها در کنار میز ثبت امتی هاي تیمنیمکت

 .حضور داشته باشند گرم نمودنتوانند در طول مسابقات بر روي نیمکت نشسته و در جلسه تیم میترکیب فقط اعضاي   -2-2-4

 توانند خود را بدون توپ و به شرح زیر گرم کنند:کنند میآن دسته از بازیکنانی که بازي نمی  -3-2-4

  warm-up. در طول بازي: در مناطق 1-3-2-4

 هاي فنی: در منطقه آزاد و در پشت منطقه بازي خود.ها و تایم اوتدر طول تایم اوت  -2-3-2-4

اصله بـا مـدت ف 3و  2اگر در بین ست  استفاده نمایند.خود در منطقه آزاد از توپ   نمودنتوانند جهت گرم    بازیکنان می  هاسِت  در فاصله بین  -4-2-4

 زمان اضافه تر داده شد، بازیکنان می توانند از زمین خودشان نیز استفاده کنند، البته اگر برنامه دیگري در آن انجام نشود. 

 

 . لوازم و تجهیزات3-4

 باشد:یک از بازیکنان به شرح زیر می لوازم هر

 بازیکنان می توانند بدون کفش بازي کنند.  جوراب همشکل و کفش ورزشی. ،شلوارك کوتاه یا بلندپیراهن, 
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خـود  همچنین بازیکنان می توانند از شورت یا جوراب شلواري تنگ و چسبان (مانند آنچه در دوچرخه سواري پوشیده می شود) در زیر شورت یا شـلوار

 استفاده نمایند، به این شرط که: 

 د. شلوارك بلندتر نباش / از شورت •

 همرنگ شورت یا سفید یا مشکی یا یک رنگ خنثی باشد. •

  تمامی اعضاء آن تیم که از شلوارك کوتاه استفاده می کنند، از یک نوع و ترکیب هماهنگ و یکسان برخوردار باشند. •

اده می کننـد، بایـد همـه یـک شـکل و یک لباس چسبان، بدون الیی، زیر شلوارك بلند می توان پوشید. بازیکنانی که در آن تیم از شلوارك بلند استف

 یکسان باشند.   

 مجاز به نشستن روي یک ماده (پارچه) ضخیم یا پوشیدن شورت ها یا شلوارهاي ضخیم نمی باشند. بازیکنان

ري پوشیده می شود)  ، شلوار بلند، جوراب شلواري یا شورت تنگ و چسبان (مانند آنچه در دوچرخه سواپیراهن, شورت   لیبروبه غیر از بازیکن    -1-3-4

 د.نیونیفرم هاي بازیکنان تمیز باش باشد. باید یکسانها یک از بازیکنان تیم جوراب هرطرح و رنگ و 

 و بدون پاشنه باشند. کامپوزیتها نرم و سبک بوده و کف (تخته زیرین) آنها از الستیک و یا فشک  -2-3-4

هاي داراي عالمت (خطــوط) اســتفاده مسابقات جهانی و رسمی و  منطقه اي فدراسیون جهانی پاراوالیبال، نباید از کفش  در

  نمود. 

 شماره گذاري گردد. 20ی ال 1 هاي بازیکنان از شماره پیراهن  -3-3-4

 ها متفاوت باشد.با رنگ و روشنایی پیراهن ها شماره را در وسط قسمت جلو و پشت پیراهن نوشته و رنگ و روشنایی شماره  -1-3-3-4

پهناي نواري کـه شـماره بـه  باشد.سانتی متر می 20در پشت پیراهن حداقل  سانـتی متر و 15بلندي و اندازه شماره بر روي سینه حداقل   -2-3-3-4

 باشد.سانتی متر می 2حداقل  شود،وسیله آن نوشته می

 سانتی متري را در زیر شماره سینه خود بچسباند. 2*8کاپیتان تیم یک نوار   -4-3-4

باشـد ،(بـه غیـر از یا اینکه رنگ آنها با رنگ سایر بازیکنان متفـاوت می هاي رسمی بوده و هایی را که فاقد شماره  توانند لباسبازیکنان نمی  -5-3-4

 ) بپوشند. لیبروبازیکن 

 تغییر وتعویض لوازم و تجهیزات   -4-4

 یا چند بازیکن بخواهد که: تواند از یک وداور اول می 

بدون کفش بازي کنند. در مسابقات قهرمانی منطقه اي، مسابقات جهانی و رسمی پاراوالیبال، بازي بــا پــاي برهنــه   -1-4-4

 (بدون جوراب) ممنوع است.

 هـاي)طـرح وشـماره لبـاس (لباس ها و یا پس از تعویض، عوض کنند، به شرطی که رنـگ،سِت ا در بینخود ریا پاره شده هاي خیس لباس  -2-4-4

 جدید یکسان باشد.

با سایر بازیکنـان یکسـان   4-3-3طبق قانون  ها و طرح آنها برهواي سرد بازي کند، به شرطی که رنگ لباسدر  گرمکن    با لباس تمرین و  -3-4-4

 ).لیبروباشد (به غیر از بازیکن 
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 اشیاء ممنوعه   -5-4

توانند از باند (نـوار) اسـتفاده کننـد ورزشکاران می باشد.ممنوع می ،شوندقدرت بدنی ورزشکار افزایش پوشیدن وسایلی که باعث جراحت و یا  -1-5-4

 خطرناك مجاز نیست. اقالماستفاده از ولی 

 باشد. مسئولیت این امر بر عهده خودشان می یا لنز استفاده کرده وتوانند در طول بازي از عینک و  بازیکنان می  -2-5-4

هایی که براي روي زخم مانند سر زانو یا آرنج استفاده می شوند) به عنوان یک حفاظ یا پشتیبانی استفاده  هاي فشرده شده (پد می توان از پد  -3-5-4

نثـی مـی تـوان خکرد. این نوع وسایل باید هم رنگ پوشش همان قسمتی باشد که استفاده می شود. در هر حال رنگ مشکی یا سفید یـا یـک رنـگ 

 تیم از یک رنگ استفاده کنند.   استفاده کرد، اما به طور کلی باید تمام 

 مدیران و مسئولین تیم ها -5

 باشد. ها می ها بر رفتار بازیکنان و همچنین رعایت قوانین بر عهده مربی وکاپیتان هر یک از تیم مسئولیت کنترل رهبري تیم

 باشد. بازيیا کاپیتان تواند کاپیتان تیم نمی لیبروبازیکن 

 کاپیتان   -1-5

 باشد. نماینده تیم خود در حین انتخاب زمین (شـیـر یا خط) می امتیازات را امضاء کرده و هبرگ کاپیتان تیم قبل از شروع بازي،  -1-1-5

 کنـد،پیتان بازي نمیکه کا کند. زمانیانجام وظیفه می بازيکند) به عنوان کاپیتان که خودش بازي می کاپیتان تیم در طول مسابقه (زمانی -2-1-5

 ) را به عنوان کاپیتان انتخاب کنند تا اینکه به جاي کاپیتان گیم انجام وظیفه نماید.لیبرووي یا مربی موظف هستند که یکی از بازیکنان (به غیر از 

یـا  (اصلی) به بازي برگشته باشـد و هکاپیتان اولی مگر اینکه وي تعویض شده باشد، باشد،مسئولیت تیم بر عهده کاپیتان جدید می از این لحظه به بعد،

 که سِت پایان یافته باشد. این

 و مسائل ذیل را با آنها مطرح نماید: نمودهتواند با داورها صحبت می بازيفقط کاپیتان  کلیه اعضاي تیم، ، از بیننیستزمانی که توپ در حرکت 

از تفسـیر و  بازيهاي اعضاي تیم خود را مطرح کند. اگر کاپیتان و یا اینکه سئواالت و درخواستتوضیح و تفسیر قوانین را از آنها پرسیده    -1-2-1-5

، می تواند به آن تصمیم اعتراض کند و فورا به داور اول بگوید این حق را براي خود محفوظ می دانـد کـه در انتهـاي توضیحات داور اول راضی نباشد

 ات بگذارد. بازي، یک اعتراض رسمی روي برگه امتیاز

 در رابطه با موارد ذیل اجازه بگیرد:  -2-2-1-5

a-  ،تعویض همه و یا بخشی از لوازم و تجهیزات 

b- ها، تیمو جایگیري موقعیت  بازبینی 

c-   غیره  توپ و کف زمین بازي، تور،بررسی 

  در غیاب مربیتایم اوت  درخواست تعویض و  -3-2-1-5

 باشد: در پایان مسابقه به شرح زیر میوظایف کاپیتان تیم   -3-1-5

 نماید، می نتیجه حاصله را تاییدوسیله  بدینبرگ امتیازات را امضاء نموده و  ه،نموداز داورها تشکر   -1-3-1-5
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ود را در رابطـه بـا تواند اعتراضیه رسمی خ اگر در زمان مقرر، نسبت به قضاوت داور اول مبنی بر تفسیر و اجراي قوانین معترض باشد، می  -2-3-1-5

 این مسئله تهیه کرده و در لیست امتیازات درج نماید.

 .گرددزبان انگلیسی تهیه و تنظیم به ها  یک از اعتراض هر پاراوالیبال، در مسابقات قهرمانی منطقه اي و جهانی

 مربی   -2-5

گیرد. او بازیکنان تیم خـود را در بـرگ ارنـج قیـد مربی در بیرون از زمین بازي حضور داشته و کنترل تیم خود را بر عهده می  ،در طول بازي  -1-2-5

وي بایستی مسائل فوق را با داور دوم در  نماید.هائی را جهت راهنمائی بازیکنان تیم خود در خواست می  افراد تعویضی را تعیین کرده و تایم اوت  کرده،

 ان بگذارد.می

 و سپس برگ امتیازات را امضاء  کنترل نمودهیا  امتیازات نوشته و ههاي بازیکنان تیم خود را در برگ اسامی و شماره مربی قبل از شروع بازي،  -2-2-5

 نماید. می

 باشد:وظایف مربی در طول بازي به شرح زیر می  -3-2-5

 موقع امضاء کرده و قبل از شروع بازي تحویل داور دوم و یا مسوول ثبت امتیازات بدهد، برگ آرنج امتیازات را بهقبل از هر ست،   -1-3-2-5

 گاهی به طور موقت از روي آن بلند شود، نشسته و بر روي نیمکت تیم خود که در نزدیکی مسئول ثبت امتیازات است،  -2-3-2-5

 را در خواست نماید،ها ها و تعویضتایم اوت  -3-3-2-5

که در منطقه آزاد که در جلوي نیمکت تیم خود قـرار دارد (از امتداد خـط حملـه تـا منطقـه  تواند همانند سایر اعضاي تیم در حالیوي می  -4-3-2-5

warm-upبه شرطی که این مسائل هیچگونه مزاحمتی بـراي  د، تیم خود بدههایی را به بازیکنان  ) بطور ایستاده و یا قدم زنان یک سري راهنمائی

  یا باعث تأخیر آن نشود. مسابقه بوجود نیاورده و

مربی از پشــت خــط در تمام مدت مسابقه والیبال،  در مسابقات قهرمانی منطقه اي ، مسابقات جهانی و مسابقات رسمی پارا

 بپردازد. خود محدوده خود به کارهاي

 کمک مربی   -5-3

 تواند در مسابقه دخالت نماید.کمک مربی بر روي نیمکت تیم خود نشسته و نمی-1-3-5

 بدون آن که مانند بازیکن وارد زمین شود تواندکمک مربی می تیم خود را ترك کند،هر دلیلی مانند جریمه مربی مجبور است به  چنانچه  -2-3-5

 بر عهده بگیرد.در زمان غیبت او هاي مربی را  مسئولیت جازه داورو با ا بازيبنا به درخواست کاپیتان  
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 » : نحوه بازي 3فصل «

  برد بازيبرد یک سِت و  کسب امتیاز، -6

 کسب یک امتیاز   -1-6

 امتیاز   -1-1-6

 :توانند با توجه به شرایط ذیل، امتیاز کسب نمایند ها مییک از تیم هر

 را با موفقیت در زمین بازي حریف بخواباند،اینکه بتواند توپ   -1-1-1-6

 که تیم حریف مرتکب خطا شده باشد، زمانی  -2-1-1-6

 شود.که تیم حریف جریمه می زمانی  -3-1-1-6

 خطا   -2-1-6

داوران خطاها را تشخیص داده و  حرکتی انجام دهند که بر خالف قانون باشد ( یا هر روشی که خالف قانون محسوب گردد)،  که بازیکنان تیمی  زمانی

 کنند:نوع جرایم را براساس قوانین ذیل تعیین می

 .گردداگر دو یا چند خطا پشت سرهم صورت بگیرد، فقط اولین خطا محسوب می  -1-2-1-6

 رالی دوباره بازي می شود. مرتکب دو یا چندین خطا شوند، خطاي دوبل محسوب شده و  همزمانطور ه ها ب اگر حریف  -2-2-1-6

 تکمیلی رالیو  رالی  -3-1-6

 پذیرد.توپ پایان می به محض توقفو  آغازکه زننده سرویس، سرویس را زده است  عبارت از ترتیب اعمال بازي بوده و از لحظه اي رالی

 توالی حرکات و اعمال بازي است که به گرفتن یک امتیاز منجر می شود.تکمیلی یک رالی 

 وارد ذیل است:ماین شامل 

 جریمه شدن یک تیم •
 از دست دادن سرویس به دلیل آن که بعد از زمان مخصوص سرویس زده شده است. •

 دهد،را ببرد، یک امتیاز کسب کرده و به زدن سرویس ادامه می رالیاگر تیمی که سرویس زده است،   -1-3-1-6

 و بایستی سرویس بعدي را بزند. نمودهرا ببرد، یک امتیاز کسب  رالیاگر تیم دریافت کننده سرویس،   -2-3-1-6

 )11برد یک سِت (شکل   -2-6

امتیاز با تیم مقابل تفاوت داشته باشد به عنوان برنده  2امتیاز کسب کرده و حداقل  25سِتی (به غیر از سِت پنجم) زودتر از حریف خود   هراگر تیمی در  

 داقلدهند تا اینکه نتایج هر دو تیم حبازي را ادامه می ) بوده و با یکدیگر مساوي باشند،24-24( 24گردد. اگر امتیاز هر دو تیم سِت محسوب می

 ). و غیره 27-25یا  26-24امتیاز با یکدیگر تفاوت داشته باشـد ( 2 

 )11برنده مسابقه (شکل   -3-6

 گردد.اگر تیمی سه سِت برده باشد به عنوان برنده محسوب می  -1-3-6
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 2کنند و اگر تیمی با اختالف ا آغاز میمساوي باشد، سِت نتیجه و نهایی (ست پنجم) ر  2-2سِت برده باشند و نتیجه    2ها  اگر هر یک از تیم  -2-3-6

 گردد.امتیاز کسب کند به عنوان برنده محسوب می 15امتیاز زودتر از حریف خود، 

 ناقص  تیم قاصر (قصور کننده) و  -4-6

 بازد.می 25-0ت را با امتیاز سِهر  و 3-0جریمه شده و مسابقه را با نتیجه براي بازي به زمین خوانده شود و از بازي سر باز زند، اگر تیمی   -1-4-6

به عنوان تیم قاصر (قصور کننده) محسوب شده   اي در وقت تعیین شده در زمین حضور نداشته باشد،اگر تیمی بدون دلیل منطقی و معقوالنه  -2-4-6

 بازد.می 6-4-1و مسابقه را با نتایج قید شده در قانون 

ت یـا امتیـازات می بـازد. تیم مذکور سِت یا مسابقه راشود، تعداد بازیکنان تیمی کم (ناقص)   ،اي از مسابقه و یا سِتاگر در هر لحظه  -3-4-6 ها و سـِ

 نگه می دارد.هاي خود را امتیازات و سِتبقیه تیم ناقص  امتیازات مورد نیاز براي بردن آن ست یا بازي به تیم حرف داده می شود.

 ساختار بازي  -7

  ) زندزمین بازي و تیمی که اولین سرویس را در سِت اول میتعیین ( شیر یا خط  -1-7

 اندازد.شیر یا خط می ، داور اول جهت تعیین زمین و زننده اولین سرویس در سِت اول،بازيقبل از شروع 

 اندازد.شیر یا خط می مجددا جهت تعیین زمین و زننده اولین سرویس، در سِت پنجم (ست نهائی) نیز،

 گیرد.هاي هر دو تیم صورت میشیر یا خط با حضور کاپیتان  -1-1-7

 تواند یکی از مراحل ذیل را انتخاب نماید:برنده شیر یا خط می  -2-1-7

  سرویس بزند یا سرویس دریافت بکند،  -1-2-1-7

 زمین بازي را انتخاب کند.  -2-2-1-7

 باشد.از آن بازنده شیر یا خط می دومین انتخاب،

 دهد.اولین چرخش را در کنار تور انجام می تیمی که زننده اولین سرویس است، مداوم و پی در پی باشد،  warm-upداد جلسات اگر تع  -3-1-7

  warm-up رسمی جلسه  -2-7

رصت دارند که خود را دقیقه ف 6 تنهاها هر یک از تیم کننده قرار داده باشند،هاي شرکتزمین بازي را در اختیار تیم اگر قبل از شروع مسابقه، -1-2-7

 خواهند داشت. warm-upدقیقه فرصت جهت  10ها در غیر این صورت هر یک از تیم ،آماده نماینددر کنار تور 

دقیقــه در کنــار  10رمانی جهان و قهرمانی منطقه اي، تیم ها می توانند با هم هدر مسابقات مورد تایید پاراوالیبال جهانی و ق

 تور خود را گرم کنند. 

ها تقاضاي گرم کردن به صورت جداگانه (پشت سر هم) در کنار تور را داشته باشند، در این صـورت هـر تـیم هاي تیماگر هر یک از کاپیتان  -2-2-7

 دقیقه خود را گرم کند. 5 دقیقه یا به مدت 3تواند به مدت می

دقیقه در   5در مسابقات مورد تایید پاراوالیبال جهانی و قرمانی جهان و قهرمانی منطقه اي، تیم ها می توانند به طور جداگانه  

 کنار تور خود را گرم کنند. 

 دهد.ین چرخش را در کنار تور انجام میتیمی که زننده اولین سرویس است، اول مداوم و پی در پی باشد، warm-upاگر تعداد جلسات   3-2-7
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  تیم رنج ا هبرگ  -3-7

 حـداکثر یکـی از ایـن شـش بـازیکن بـه عنـوان حـداقل معلولیـتو    داشـته باشـندحضـور  شش بازیکن در زمین بازي  با  ها  هر یک از تیم  -1-3-7

)MD/VS2(  بازیکن از این قانون تبعیت کنند. 6 قانون مباز ه نیز در زمین حضور داشته باشد، لیبرواگر بازیکن  باشد.کالسبندي شده 

 IPCو بر اساس قوانین جدید کالسبندي فدراسیون جهانی، که می بایست این قوانین منطبق با آیین نامه هاي کالسبندي   2018توجه: از اول ژانویه  

 ند.شد VS2و  VS1تبدیل به  MDو  Dمی شد، کالسبندي هاي 

 زمین بازي بوده و ترتیب چرخش بازیکنان را در طول سِت رعایت نمایند.هر تیم در  ، بیانگر ترتیب چرخش بازیکنانشده توسط هر تیمبرگ ارنج ارائه 

قید نموده اشت ) یا دستگاه الکترنیکی (اگر در بازي وجود دمربوطه  هارنج تیم خود را در برگ مربی تیم موظف است که قبل از شروع هر سِت،  -2-3-7

یا به صورت خودکار به دست مسئول ثبت امتیازات  امضاء نموده و تحویل داور دوم و یا مسوول ثبت امتیازات بدهد و این برگ را پس از تکمیل کردن،

 می رسد.

  . شوندتعویضی آن لیست تلقی میعنوان بازیکنان ه ارنج قید نشده است، ب هکه اسامی آنها در برگ دسته از ورزشکارانی آن  -3-3-7

 )لیبروبازیکن استثناء ( به 

کـه تعـویض قـانونی  مگر این توانید تغییري در آن بدهید،رنج را تحویل داور دوم و یا مسئول ثبت امتیازات دادید، دیگر نمیا هزمانی که برگ -4-3-7

 (عادي) صورت بگیرد.

 ، موارد ذیل رقم می خورد:ارنج و موقعیت آنها در زمین بازي هنان قید شده در برگعدم هماهنگی اسامی بازیکدر صورت   -5-3-7

ارنج و موقعیت آنها در زمین بازي مشاهده گردد، بایسـتی جـاي   هاسامی بازیکنان قید شده در برگ  اگر قبل از شروع سِت، ناهماهنگی بین  -1-5-3-7

 گردد.اي متوجه تیم مذکور نمیگونه جریمه رنج مرتب کرده و هیچا هبازیکنان را بر طبق برگ

رنج قید نشده اسـت، ا هداورها و مسئولین مربوطه متوجه بشوند که بازیکنی در زمین حضور دارد ولی اسم او در برگ ،اگر قبل از شروع سِت  -2-5-3-7

 گردد.اي متوجه تیم مذکور نمیرنج قید شده است تعویض کرده و هیچگونه جریمها هبایستی او را با بازیکنی که اسم وي در برگ

ه صورت عادي و بدر زمین حضور داشته باشند، بایستی ارنج  هثبت نشده در برگاگر مربی بازیکن (بازیکنان) بخواهد بازیکن (بازیکنان)   اما  -3-5-3-7

 ها) در برگ امتیازات قید خواهد شد.و مسلما این تعویض (تعویض کندهاي) قانونی تقاضاي تعویض (تعویضبا عالمت دست، 

مشاهده شود، بازیکنان تیم خاطی باید در جایگاه صـحیح خـود قـرار   است مغایرتدر برگه ارنج نوشته شده  که  آنچه    باچنانچه بعدا جایگیري بازیکنان  

امی گیرند. امتیازات تیم رقیب به قوت خود باقی خواهد ماند و همچنین آنان یک امتیاز گرفته و سرویس بعـدي نیـز بـه ایشـان داده خواهـد شـد. تمـ

 .  نموده ابطال خواهد شدامتیازاتی که تیم خاطی از زمان خطا تا زمان مشخص شدن خطا دریافت 

م او در برگه امتیازات درج نشده است، امتیازات تیم رقیب به قوت خود باقی خواهد ماند و همچنین آنان چنانچه بازیکنی در زمین باشد که نا  4-5-3-7

) را، چنانچه الزم باشد، 25-0یک امتیاز گرفته و سرویس بعدي نیز به ایشان داده خواهد شد. تیم خاطی تمام امتیازات گرفته شده و/یا ست هاي خود (
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م نشده به زمین از دست خواهد داد و این تیم باید یک برگه ارنج جدید ارائه داده و یک بـازیکن ثبـت نـام شـده جدیـد در از زمان ورود بازیکن ثبت نا

 همان جایگاه بازیکن ثبت نام نشده به زمین بفرستد. 

 

 محل استقرار بازیکنان   -4-7

ها در محل اصلی خود و بر طبـق قـانون چرخشـی ن هر یک از تیمگیرد، بایستی کلیه بازیکناوسیله زننده سرویس صورت میه  که سرویس بايلحظه

 حضور داشته باشند (به غیر از زننده سرویس) 

 گردد:شرح زیر شماره گذاري (تعیین) میه محل استقرار بازیکنان ب  -1-4-7

 نمایند:هاي ) ذیل را تصاحب (اشغال) میهاي (محلشمارهعنوان بازیکنان ردیف جلو تلقی شده و ه سه بازیکنی که در طول تور هستند، ب  -1-1-4-7

 سمت چپ  ردیف جلو، : 4شماره

 وسط   ردیف جلو، : 3شماره 

 سمت راست  ردیف جلو، : 2شماره 

 کنند:هاي) ذیل را تصاحب (اشغال) میهاي (محلسه بازیکن دیگر به عنوان بازیکنان ردیف عقب تلقی شده و شماره  -2-1-4-7

 سمت چپ  ردیف عقب،  :5شماره 

 ردیف عقب، وسط  : 6شماره 

 ردیف عقب، سمت راست  : 1شماره 

 بازیکنان  هاي مربوط بینمحل  -2-4-7

 هر یک از بازیکنان ردیف عقبی موظف هستند که نسبت به بازیکنان جلوئی مربوطه دورتر از تور قرار بگیرند.  -1-2-4-7

 در زمین قرار بگیرند. 7-4-1عقب موظف هستند که بر طبق قانون بازیکنان ردیف جلو و   -2-2-4-7

 نمایند: هاي آنها با زمین تعیین کرده و کنترل میباسنمحل استقرار بازیکنان را بر طبق موارد ذیل و بر اساس نحوه تماس   -3-4-7

هاي بازیکن ردیف عقبی مربوطه، نزدیک خط به باسنبت هاي خود را نسباسن بایستی هر یک از بازیکنان ردیف جلوئی حداقل بخشی از   -1-3-4-7

 مرکزي نگهدارد.

زدیک ن هاي بازیکن میانی ردیف خود،باسنهاي خویش را نسبت به باسنبایستی هر یک از بازیکنان سمت راست (چپ) حداقل بخشی از    -2-3-4-7

 خط کناري راست (چپ) نگهدارد.

 توانند در زمین خود و منطقه آزاد پراکنده شده و در جاهاي مختلف مستقر شوند.بازیکنان می به محض اینکه سرویس زده شد،  -4-4-7

 )11اند (شکل جرایم تیمی که بازیکنان آن در جاي اصلی خود مستقر نشده  -5-7

. اگر بـازیکن گرددقرار) تلقی میاگر در حین سرویس یکی از بازیکنان در جاي اصلی خود قرار نگرفته باشد، به عنوان خطا (خطاي محل است  -1-5-7

 از طریق یک تعویض غیر قانونی در زمین باشد و بازي شروع شود، این خطا به عنوان یک خطاي جایگیري تلقی شده و جریمه آن مانند یک تعـویض

  غیر قانونی است.
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در نظـر گرفتـه خواهـد  خطاي محل استقرار از قبلخطاي زننده سرویس  ،اگر زننده سرویس در حین اجراي سرویس مرتکب خطا شده باشد  -2-5-7

 .شد

 شود، فقط خطاي استقرار گرفته می شود. اگر سرویس پس از زدن سرویس خطا   -3-5-7

 باشد:میشرح زیر ه جرایم خطاي محل استقرار ب  -4-5-7

  تیم خاطی به یک امتیاز جریمه شده و سرویس را به حریف واگذار خواهند کرد.  -1-4-5-7

 نمایند.محل استقرار بازیکنان را مرتب می  -2-4-5-7

 چرخش بازیکنان در زمین   -6-7

وسیله ترتیب سـرویس و محـل اسـتقرار بازیکنـان کنتـرل ه ارنج تیم صورت گرفته و در طول سِت ب هبرگ بر اساسترتیب چرخش بازیکنان    -1-6-7

 گردد.می

بـازیکنی کـه در   چرخنـد:میاین ترتیـب  بازیکنان این تیم در سمت عقربه ساعت و به    دریافت کننده قرار است سرویس بزند،  زمانی که تیم  -2-6-7

بـود بـه محـل   1چرخد)، بازیکنی که در محل استقرار شـماره  رود (میو جهت زدن سرویس می  1بوده به محل استقرار شماره    2محل استقرار شماره  

 چرخند.و بقیه بازیکنان نیز به این صورت می رفته 6استقرار شماره 

 ) 11جریمه چرخش نادرست (شکل   -7-7

 باشد:اگر سرویس تیمی بر اساس ترتیب چرخش بازیکنان صورت نگرفته باشد خطاي چرخشی محسوب شده و جرایم آن به شرح زیر می  -1-7-7

  یک امتیاز و سرویس را به حریف واگذار خواهد کرد.تیم مذکور مسئول ثبت امتیاز با دمیدن در سوت بازي را نگه می دارد و   -1-1-7-7

، اگر تنها بعد از اتمام یک رالی که با یک خطاي چرخش شروع شده، خطاي چرخش مشخص شود، فقط یک امتیاز، بدون در نظر گرفتن نتایج آن رالی

 می شود.   به تیم حریف داده

 . شودمرتب تیم خاطی دوباره سپس ترتیب چرخش بازیکنان   -2-1-7-7

مسئول ثبت امتیازات موظف است که زمان دقیق خطاي مذکور را معین کرده و کلیه امتیازاتی را که تیم مذکور پس از خطـاي  عالوه بر این، -2-7-7

 ماند.غییر نیافته و به قوت خود باقی میکنند ولی امتیازات تیم مقابل تفوق بدست آورده است حذف می

فقط یک امتیاز و دادن سرویس   تیم مذکوربراي  اگر تشخیص زمان دقیق خطاي فوق غیر ممکن باشد، هیچگونه امتیازي (امتیازاتی) را حذف نکرده و  

  به حریف تنها جریمه می باشد.
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 بازياجراي هاي  : حالت4فصل 

 نحوه بازي  -8

 توپ در حال بازي (جریان)   -1-8

 باشد.کند، توپ در حال بازي (جریان) میزمانی که داور اول دستور زدن سرویس را صادر می

 توپ در خارج از بازي   -2-8

 گردد.بازي تلقی میتوپ در خارج از  دمد، در آن لحظه،که یکی از داوران به علت بروز خطا و یا امثال آن بر سوت خود می زمانی

3-8-in Ball   11و  12داخل بودن توپ (شکل( 

 .گرددداخل محسوب می کند،که توپ با زمین بازي و حتی خطوط آن تماس پیدا می زمانی

4-8-out  Ball   12و  11خارج یا اوت بودن توپ (شکل ( 

 باشد که:توپ زمانی خارج و یا اوت می

 )، 12کامال بیرون از خطوط کناري باشد (شکل  کند،زمین تماس پیدا میبخشی از توپ که با   -1-4-8

 )،12از قبیل سقف و یا افراد بیرون از زمین تماس پیدا کند (شکل  توپ با اشیاء خارج از زمین،  -2-4-8

 )12،5شکـل ها و یا بخشی از تور در بیرون از خطوط کناري تماس پیدا کند ( ها، تیركطناب ها،توپ با آنتن  -3-4-8

 گذشـته باشـد  بخشـی از تـوپ و یـا همـه آن از بیـرون فضـاي عبـور، توپ در حین عبور از سطح عمودي تـور، ،10-1-2به غیر از قانون  -4-4-8

 ).10-1-2قانون (

  .توپ کامال از فضاي زیر تور عبور کند  -5-4-8

 بازي با توپ  -9

تواننـد تـوپ را از اطـراف شویم بازیکنـان می) ولی یادآور 10-1-2خود بازي کنند (به غیر از قانون ر زمین و محوطه دها موظف هستند هر یک از تیم

 . نیز جـمـع آوري کنندخود منطقه آزاد 

 ضربات تیم   -1-9

 یک ضربه عبارت است از هرگونه تماس با توپ توسط یک بازیکن در خالل بازي. 

اگر تیمی ضـربات بیشـتري وارد  توانند جهت برگرداندن توپ به زمین حریف، حداکثر سه ضربه (عالوه بر دفاع) بر توپ وارد کنند.ها میهر یک از تیم

 گردد.تیم مذکور مرتکب خطاي چهار ضرب می کند،

 هاي (ضربات ) مداوم و پی در پی ماست  -1-1-9

 ). 14.4.2و  14.2و  9.2.3 تواند دو ضربه مداوم بر توپ وارد کند (به غیر از قوانینیک بازیکن نمی
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  هاي هم زمانتماس  -2-1-9

 بازیکن در یک لحظه و هم زمان با یکدیگر با توپ تماس پیدا کنند. 3یا  2ممکن است 

شوند (به غیـر ) ضربه تلقی می3( 2ها به عنوان  کنند، همان تماسدر یک لحظه با توپ تماس پیدا می  ی) بازیکن هم تیم3(  2که    زمانی  -1-2-1-9

شـده و تصـادم و  به عنوان یک ضربه تلقی از دفاع). اگر این بازیکنان هم زمان با یکدیگر به توپ برسند ولی فقط یکی از آنها با توپ تماس پیدا کند،

 گردد.برخورد بازیکنان به عنوان خطا محسوب نمی

افتد (بـازي ادامـه حریف (بازیکن) هم زمان با یکدیگر توپ را در باالي تور لمس کرده و توپ پس از آن لحظه به جریان می  2که    زمانی  -2-2-1-9

خطـاي تـیم مقابـل بـه  اگر چنین توپی به بیرون از زمین برود، توپ وارد کند. تواند سه ضربه دیگر نیز برتیمی که گیرنده توپ است می کند)،پیدا می

 آید.می شمار

مجـددا   رالـی ایـن خطاي دوبل محسوب شـده و و توپ را نگهدارند، ضربه بزنندتوپ به حریف هم زمان با یکدیگر در باالي تور  2اگر  -3-2-1-9

ر کوتاه باشد که در روند و تداوم بازي خللی ایجاد نکند (بازي را متوقف نکند)، نگه داشـتن کوتـاه شود. اما زمانی که این تماس اضافی آن قدتکرار می

 توپ مجاز است. 

  ضربه کمکی  -3-1-9

  به توپ از افراد هم تیم خود و یا اشیاي دیگر کمک گرفته و یا حمایت شوند. ضربهتوانند در زمین بازي جهت هیچ یک از بازیکنان نمی

توانند او را متوقف کـرده و یـا بـه او می ی(در حال تماس با تور بوده و غیره) بازیکنان هم تیم  است اگر بازیکنی در حال ارتکاب خطا باشد،  شایان ذکر

 عقب برگردانند.

 هاي ضربه خصوصیات و ویژگی  -2-9

 بدن تماس پیدا کند. ءتواند با هر یک از اعضاتوپ می  -1-2-9

 می توانید توپ را در هر مسیري بلند کنید. ضربه به توپ وارد کنید، لذا مجاز نیستید توپ را گرفته و یا هل بدهید. تنهاشویم یادآور می  -2-2-9

 ها هم زمان با یکدیگر باشند.هاي مختلف بدن تماس پیدا کند، به شرطی که این تماستواند با قسمتتوپ می  -3-2-9

 :ئیاستثناموارد 

ها در حین اجراي یـک عمـل به شرطی که این تماس توانند ضربات مداوم بر توپ وارد کنند،یک یا چند بازیکن دفاعی می در حین دفاع، -1-3-2-9

 صورت گرفته باشند.

ها در حین اجـراي ستواند در اولین ضربه تیم با اعضاي مختلف بدن و هم زمان با یکدیگر تماس پیدا کند به شرطی که این تماتوپ می  -2-3-2-9

 یک عمل صورت گرفته باشند.

 خطا در حین بازي  -3-9

 . کندچهار ضربه بر آن وارد می ،تیمی که قبل از برگرداندن توپ چهار ضربه:  -1-3-9

 گیرد.میکمک  هاي خود و یا اشیاء موجود در زمین،از هم تیمی به توپ در زمین بازي،ضربه بازیکنی که جهت  ضربه کمکی:  -2-3-9

 ) 11(شکل . کند)دهد (پرت میرا هل می بازیکن بر توپ ضربه وارد نکرده و به جاي آن توپ را گرفته و یا آن گرفتن توپ:  -3-3-9



29 

   . با دو عضو (بخش) از بدن وي تماس گرفته است پشت سر هم دو ضربه بر توپ وارد کرده و یا توپ  پشت سر همبازیکن  تماس دوبل: -4-3-9

 

کند با آن بـازي کنـد، بخشـی از که بازیکن در حال بازي کردن با توپ بوده و یا اینکه سعـی می  زمانی  بلند کردن بدن از زمین (بلند شدن):  -5-3-9

 ).9-4-1قانون به غیر از شود (هایش از زمین بلند میها تا شانهیعنی بخشی از کپل بدن وي،

 تماس با زمین بازي  -4-9

ها با زمین بازي تماس داشته باشـند، باسن و شانهمدت مسابقه، در خالل حرکات بازي، بازیکنان از طریق قسمتی از بدن خود، بین  در طول    -1-4-9

باشد، مگر این که این حرکات شامل ضربه سرویس، دفاع یا یک ضربه اما به هنگام حرکات بازي با توپ قطع کوتاه این تماس با زمین بازي مجاز می

رار زمانی که توپ کامالً باالتر از نوك تور است، باشد، (قطع تماس باسن با زمین بازي در هنگام زدن سرویس، انجام دفاع یا حمله در زمان ق  حمله در

 باشد)داشتن توپ باالتر از نوك تور، مجاز نمی

 باشد.به هنگام بلند شدن، باال آوردن بدن یا قدم زدن (در زمین بازي) مجاز نمی  -2-4-9

 تور  قرار گرفتن توپ در کنار (نزدیک) -10

 عبور کردن توپ از تور  -1-10

فضاي عبور بخشی از سطح عمـودي تـور بـوده و بـه  بایستی از باالي تور و فضاي عبور بگذرد. شود،توپی که به زمین حریف فرستاده می -1-1-10

 گردد:شرح زیر محدود می

 باالئی تور،از پایین، تا لبه   -1-1-1-10

 ها و امتداد فرضی آنها، ن از طرفین، به وسیله آنت  -2-1-1-10

 سقف.  تااز باال،   -3-1-1-10

را با ضربات تـیم  توانید آنکه بخشی از آن به فضاي خارجی رفته باشد، می  رفته و یا اینحریف  اگر توپی از سطح تور کامال به منطقه آزاد    -2-1-10

 به شرطی که: برگردانید،

  بازیکن با زمین حریف تماس پیدا نکند،  -1-2-1-10

  عبور کرده باشد. بیرون فضاي خارجی همان سمت زمین،قسمتی از از یا سطح تور کامال از مجددا  که توپ برمی گردد، زمانی  -2-2-1-10

 تیم حریف نباید جلوي چنین حرکتی را بگیرند. 

زمانی در حال بازي به حساب می آید که کامال از سطح عمـودي  به سمت زمین حریف باشد تا  در حال رفتنتوپی که از محل فضاي پایینی    3-1-10

 تور بگذرد.   

 تماس و برخورد توپ با تور   -2-10

 .داشته باشدبا آن تماس  می تواندتوپ از تور عبور  زماندر 

 قرار گرفتن توپ در داخل تور   -3-10

 . به زمین حریف برگردانید(سه ضربه) توانید توپی را که با تور برخورد کرده است با تعداد ضربات محدود تیمی می  -1-3-10
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 کنند.و مجددا آغاز میلغو را   رالی اگر توپ از سوراخ تور عبور کرده و یا تور را پاره کند،  -2-3-10

 

 قرار گرفتن بازیکن در کنار تور  -11

 از خطوط مرزي تور عبور   -1-11

بازیکنان تیم  توپ را در اطراف تور لمس کند به شرطی که وي در آخرین ضربه حمله حریف و یا قبل از آن با تواند در حین دفاع،مدافع می -1-1-11

 . مقابل برخورد نکند

تماس با توپ در فضاي بازي زمین خـود صـورت گرفتـه سوي تور ببرد به شرطی که    تواند پس از ضربه حمله دستش را به آنبازیکن می  -2-1-11

 باشد.

 عبور از زیر تور   -2-11

هایی از بدنشان را از زیر تور وارد فضاي (زمین) حریف کنند به شرطی که با این عمـل در بـازي حریـف مداخلـه   توانند بخشبازیکنان می  -1-2-11

 نکرده باشند.

و تماس هر قسمت از بدن با زمین حریف مجاز است به شرط آن که این عمل در بازي حریف مداخلـه ریف  عبور از خط مرکزي به زمین ح  -2-2-11

 نداشته باشد.

 ).8-2تواند وارد زمین حریف گردد (قانون بازیکن می پس از اینکه توپ اوت (خارج) شد،  -3-2-11

 ر بازي تیم مقابل مداخله نکرده باشند.توانند وارد منطقه آزاد حریف شوند، به شرطی که دبازیکنان می  -4-2-11

 تماس با تور   -3-11

  .اینکه این تماس در بازي تداخل ایجاد نمایدمگر آید، طا به حساب نمیختماس با تور توسط یک بازیکن   -1-3-11

به شرطی که این عمل   ،تماس پیدا کند و شامل خود تور  که در بیرون از طول تور قرار دارند   تواند با طناب، تیرك و یا اشیائی میبازیکن    -2-3-11

 تاثیري در بازي نداشته باشد. 

 گردد.خطا محسوب نمی شود که تور با بدن حریف تماس پیدا کند،و باعث می نمودهکه توپ با تور برخورد  زمانی  -3-3-11

 خطاهاي بازیکن در کنار تور   -4-11

 ).11ن و یا قبل از حمله حریفان، با حریف و یا توپ در فضاي حریفان تماس گرفته باشد (شکل بازیکنی که در طول حمله حریفا  -1-4-11

 ).11-2-1حریف شده و بر روي بازي حریف تاثیر گذاشته باشد (قانون  فضايبازیکنی از زیر تور وارد   -2-4-11

 ).11-2-2-2(قانون شته باشد. و بر بازي حریف خود تاثیر گذابازیکنی که وارد زمین حریفان خود شده   -3-4-11

 :بازي حریف تاثیر گذاشته باشد که (در کنار دیگر عوامل)  به وسیله عوامل ذیل بربازیکنی   -4-4-11

 به وسیله تماس با باند باالي تور بین آنتن ها یا خود آنتن ها در حین بازي اش با توپ یا اقدام براي شروع بازي،  •

 همزمان با بازي با توپ از تور کمک بگیرد،  •

 به وسیله تماس با تور، نسبت به  حریف مزیت و فایده اي را به دست آورد،  •

 حریف براي بازي با توپ شود، حرکاتی را انجام دهد که مانع تالش قانونی •
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 نگهداشتن یا گرفتن روي تور •
بـازي بـا "است و سعی می کند با آن توپ بازي کند، به معناي آن است که دارد یک عمل و حرکـت   "توپ در حال حرکت"بازیکنی که در کنار یک  

 را انجام می دهد، حتی اگر هیچ تماسی با توپ پیدا نکند.  "توپ

 )9.1.3اما تماس با تور در خارج از آنتن ها خطا محسوب نمی شود (به غیر از قانون 

 

1 هللا  -2 قن ی  آ

 ن انداختن توپ به وسیله بازیکن عقب سمت راستی که در منطقه سرویس مستقر شده است.سرویس عبارت است از جریا

 اولین سرویس در سِت  -1-12

 ).6-3-2و  7-1کننـد (قانون زننده اولین سرویس در سِت اول و سِت نهایی (پنجم) را به وسیله شیر یا خط تعیین می  -1-1-12

 گردد که در سِت قبلی اولین سرویس را نزده است.آغاز میهاي بعدي با سرویس تیمی سِت  -2-1-12

 سرویس  انجامترتیب   -2-12

 ارنج قید شده است رعایت نمایند  هبازیکنان موظف هستند که ترتیب زدن سرویس را بر اساس مواردي که در برگ  -1-2-12

 ). 7-3-1و  7-3-2(قانون 

 گردد:یس بعدي بر اساس موارد ذیل تعیین میزننده سرو  پس از اولین سرویس در هر سِت،  -2-2-12

کـه بـه جـاي وي وارد  به نفع همان تیم ختم شده باشد، بازیکنی که قبال سرویس زده بود (و یا فردي  رالیاگر تیمی سرویس زده و آن    -1-2-2-12

 زند.زمین شده است)، مجددا سرویس بعدي را می

بـازیکنی کـه از   .زنـدگیرنده) سرویس ختم شده باشد، سرویس بعدي را پس از چرخش بازیکنان میبه نفع تیم دریافت کننده (  رالیاگر    -2-2-2-12

 کند) سرویس خواهد زد.رود (حرکت میقسمت جلوئی و سمت راست زمین به منطقه عقب زمین می

 صدور دستور داور جهت زدن سرویس   -3-12

دستور زدن سـرویس را   نین استقرار زننده سرویس در منطقه سرویس (توپ) مطمئن شد،که داور اول از آمادگی دو تیم جهت بازي و همچ  پس از این

 ).11(شکل  کندصادر می

 )11نحوه زدن سرویس (شکل   -4-12

  مـچ، تواند با یک دست و یا قسمتی از دستش (انگشـتان،می نمایدبه هوا پرتاب (رها) خود  پس از اینکه زننده سرویس توپ را از دستهاي -1-4-12

 بازو) بر توپ ضربه وارد کند.  ساعد،

 . باشدباشد. دریبل یا حرکت دادن توپ در دستها مجاز میبار باال انداختن یا آزاد کردن توپ (به هنگام زدن سرویس) مجاز می فقط یک  -2-4-12

سرویس، باسن زننده سرویس نباید با زمین بازي (شامل خط انتهائی زمین) یا زمین خارج از منطقه سرویس تماس پیدا کند. در لحظه زدن    -3-4-12

توانند با زمین بازي و یا منطقه آزاد خارج منطقه سـرویس تمـاس قسمت کف پا (پاها)، قسمت باالي مچ پا (پاها) یا دست (دستهاي) زننده سرویس می

 ).12 داشته باشد (شکل
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 زننده سرویس بعد از زدن ضربه، می تواند به خارج از منطقه سرویس یا داخل زمین برود. 

 ).11از اولین سوت داور براي سرویس، سرویس بزند (شکل  ثانیه بعد 8زننده سرویس باید ظرف   -4-4-12

 شود.یگیرد و تکرار مسرویسی که قبل از سوت داور، زده شود، مورد قبول قرار نمی  -5-4-12

 ) 11ایجاد مانع و حفاظ در حین زدن سرویس (شکل   -5-12

 بازیکنان تیم زننده سرویس نباید بازیکنان تیم مقابل را به طور انفرادي و یا گروهی از دیدن مسیر توپ و زننده سرویس، جلوگیري کـرده و  -1-5-12

 ممانعت نمایند.

 یـا زند، ممانعت و حفاظ را در حین اجراي سرویس با حرکاتی از قبیل تکـان دادن دسـتهایک یا گروهی از بازیکنان تیمی که سرویـس می  -2-5-12

تا زمانی که توپ بـه فضـاي که بازیکنان تیم مقابل نتوانند    اینمی توانند به صورت گروهی کنار هم بنشینند تا    و یاانجام می دهند  حرکت به طرفین  

 ).6مسیر توپ را تشخیص دهند (شکل عمودي تور برسد، زننده سرویس را دیده و 

 دهند. خطاهایی که در حین سرویس رخ می  -6-12

 خطاهاي سرویس   -1-6-12

مقابل در جاهـاي اصـلی خـود مسـتقر حتی اگر بازیکنان تیم  ،دهنداگر زننده سرویس مرتکب یکی از خطاهاي ذیل شود، سرویس را به تیم مقابل می

 نشده باشند. زننده سرویس:

 کرده باشد. ضترتیب زدن سرویس را نق  -1-1-6-12

 )،12-4سرویس را به طور صحیح و مناسب نزده باشد (قانون   -2-1-6-12

 خود را از زمین بلند کند، هاي  کپل  -3-1-6-12

 دهند.که پس از زدن سرویس رخ می خطاهائی  -2-6-12

بـازیکن در  مگـر آن کـهگـردد (ز اینکه سرویس به طور صحیح زده شد، اگر توپ (سرویس) یکی از شرایط ذیل را داشته باشد خطا محسوب میپس ا

 ):12-7-2محل اصلی خود مستقر نشده باشد) (قانون 

کامال از فضاي عبور سطح عمودي تور عبـور نکـرده که   سرویس (توپ) با یکی از بازیکنان تیم زننده سرویس تماس پیدا کرده و یا این  -1-2-6-12

 ).11باشد (شکل 

 ).11(شکل توپ به بیرون از زمین رفته باشد   -2-2-6-12

 ).12-5توپ از مانع عبور کرده باشد (قانون   -3-2-6-12

 دهند.هاي مربوطه رخ میسرویس و عدم استقرار صحیح بازیکنان در محلي خطاها  -7-12

اگر زننده سرویس در حین زدن سرویس مرتکب خطا شود (سرویس نادرست، عدم چرخش صحیح و غیره) و بازیکنان تیم مقابل در جاهاي   -1-7-12

 شود.اصلی خود مستقر نشده باشند، به عنوان خطاي سرویس تلقی شده و تیم زننده سرویس جریمه می

پس خطا شده باشد (بیرون از زمین برود، از مانع عبور کـرده و غیـره ) عـدم اسـتقرار صـحیح ولی اگر سرویس را به طور صحیح بزنند و س  -2-7-12

 اعالم می نمایند. بازیکنان بر خطاي سرویس ارجعیت داشته و خطاي عدم استقرار صحیح را 
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1 ل -3 غع ل چ ی“  ت

 ضربه حملهمشخصات   -1-13

 شوند.د توپ به زمین حریف هدایت شود به عنوان ضربات حمله محسوب میشونکلیه حرکات به غیر از سرویس و دفاع که باعث می  -1-1-13

توانید یک ضربه آهسته بـر تـوپ اگر در حین حمله، ضربه آشکار بر توپ وارد کرده و یا توپ را با دست نگرفته و یا پرتاب نکرده باشند، می  -2-1-13

 وارد کنید.

 گردد.کند، عمل ضربه حمله تکمیل میتور عبور کرده و یا اینکه با حریف مقابل تماس پیدا میکه توپ کامال از سطح عمودي  لحظه اي  -3-1-13

 حمله به سمت سرویس حریف مجاز است.   -4-1-13

 هائی براي ضربه حمله  محدودیت  -2-13

 در فضاي بازي خود با توپ تماس گرفته باشد.در هر ارتفاعی، اقدام به ضربه حمله نماید به شرطی که   تواندبازیکن قسمت جلوئی زمین می  -1-2-13

 .تواند در شرایط ذیل در هر ارتفاعی، ضربه حمله را از پشت منطقه جلو تکمیل نمایدبازیکن قسمت عقب زمین می  -2-2-13

 هاي بازیکن نباید با خط حمله تماس پیدا کرده و یا از باالي آن عبور کند.در حین ضربه، کپل  -1-2-2-13

 ).1-4-1هایش را در داخل منطقه جلوئی قرار دهد (قانون تواند پس از ضربه حمله، کپلبازیکن می  -2-2-2-13

تـوپ قسمتی از   تواند ضربه حمله را در منطقه جلوئی تکمیل نماید به شرطی که در لحظه تماس وي با توپ،بازیکن قسمت عقبی نیز می -3-2-13

 ) D8شکل ( باشد.تور لبه باالي پایین تر از 

 خطاهاي ضربه حمله   -3-13

 ).13-2-1زند (قانون بازیکن توپ را در زمین (فضاي) بازي تیم مقابل ضربه می  -1-3-13

 ).8-4کند (قانون بازیکن توپ را با ضربه خود به بیرون از زمین هدایت می  -2-3-13

  . زندبازیکن قسمت عقب زمین، از قسمت جلوئی زمین بر توپ ضربه میکه توپ کامال در باالي تور قرار گرفته است و  لحظه اي  -3-3-13

 ).11، شکل 9-2-4کند (قانون از زمین بلند می راخود  هايبازیکن در حین ضربه زدن، کپل  -4-3-13

 ).19-3-1-2و قانون  11کند (شکل بر آن ضربه وارد می  لیبروکه توپ کامال در باالي تور قرار گرفته و بازیکن  لحظه اي  -5-3-13

) و در باالي توپ فرستاده و یکی از بازیکنان هـم تـیم 19-3-1-4به منطقه جلوئی (قانون  خود    پاس را با انگشتان  لیبروکه بازیکن    زمانی  -6-3-13

 ).11(شکل  زندخود بر آن ضربه می

1 ح -4  گس

 دفاع کردن   -1-14

بدون در نظر گرفتن ارتفـاع تمـاس بـا دارند تا اینکه  را در باالي تور نگه می  خود  دفاع عبارت از عملی است که بازیکنان کنار تور دستهاي  -1-1-14

، اما در لحظ تماس با توپ، قسـمتی از بـدن توانند دفاع کنندمیفقط بازیکنان قسمت جلوئی زمین    از آمدن توپ از زمین حریف جلوگیري نمایند.توپ  

 باید باالتر از باالي تور باشد.
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 تصمیم و اقدام بازیکن جهت دفاع   -2-1-14

 گردد.توپ تماس نگرفته باشد، تصمیم جهت دفاع تلقی می اگر بازیکنی اقدام به دفاع نموده ولی با

 دفاع کامل   -3-1-14

 ). 7(شکل  گردد.کند، دفاع کامل میفع (دفاع کننده) تماس پیدا میکه توپ با مدا زمانی

 دفاع گروهی   -4-1-14

 گردد.کند، دفاع گروهی محسوب مییا سه بازیکن جلوئی نزدیک هم دفاع کرده و توپ با یکی از آنها برخورد می 2که  زمانی

 تماس دفاع   -2-14

ها در حین اجراي یک عمل صورت گرفته  لی (سریع و مداوم) با توپ داشته باشند به شرطی که این تماسهاي متوا  توانند تماسیک یا چند مدافع می

 باشند.

 دفاع در زمین (فضاي) حریف  -3-14

مقابـل سوي تور و زمین حریف قرار دهد به شرطی که این عمل تاثیري در بازي تـیم   را در آن  خود  ها و بازوهاي  تواند در حین دفاع دستبازیکن می

 توانید توپ را در آن سوي تور (زمین حریف) لمس نمائید.که حریف حمله را انجام نداده است نمی نداشته باشد. بنابراین زمانی

 دفاع و ضربات تیم   -4-14

جهـت   پـس از دفـاع،تواند سه ضـربه دیگـر بنابراین، هر تیم می ).9-1گردد (قانون دفاع (تماس دفاع) به عنوان ضربه تیم محسوب نمی -1-4-14

 برگرداندن توپ بر آن وارد کند.

 صورت بگیرد.  تواند به وسیله هر یک از بازیکنان از جمله فردي که در حین دفاع با توپ تماس گرفته است،اولین ضربه پس از دفاع، می  -2-4-14

 دفاع بر روي سرویس   -5-14

 می توانید بر روي سرویس حریف دفاع کنید.

 ) 11فاع (شکل خطاهاي د  -6-14

 باشند:خطاهاي دفاع به شرح زیر می

 ).14-3مدافع توپ را در زمین حریف و همزمان با ضربه حمله حریف و یا قبل از آن، لمس کرده باشد (قانون   -1-6-14

ــازیکن  -2-6-14 ــا ب ــین و ی ــان قســمت عقــب زم ــرویکــی از بازیکن ــرده و در آن ســهی لیب ــاع شــرکت ک ــا در عمــل دف ــرده و ی ــاع ک  م باشــد دف

 ).19-3-1-3و  14-14،5-1(قوانین 

 ).14-1-4و  14-1-3  ،9-2-4را از زمین بلند کند (قوانین  خود  هايکه مدافع در حین دفاع و یا در حین تکمیل دفاع، کپل زمانی  -3-6-14

 ).8-4بیرون رفته باشد (قانون   توپ پس از دفاع،  -4-6-14

 زمین حریف و بیرون از آنتن دفاع کرده باشد.که مدافع توپ رادر  زمانی  -5-6-14

 کند.براي ایجاد یک سد (دفاع)، فردي یا گروهی تالش می لیبروبازیکن    -6-6-14
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 و تاخیرات  توقف ها : 5فصل 

 قانونی در بازي  توقف هاي -15

  .اطالق می شود کامل و سوت داور اول براي سرویس بعدي رالیبین یک به زمان توقف 

  شوند.قانونی بازي محسوب می توقف هايها به عنوان  تعویض و تایم اوتتنها 

 هاي قانونی  تعداد تعلیق  -1-15

 ) تعویض داشته باشند.6) تایم اوت گرفته و شش (2حداکثر دو ( توانند در طول هر سِت،ها میهر یک از تیم

تعداد تایم اوت ها را می توان طبق توافق با حامیان مالی، پخش رسانه و بازاریابی  در مسابقات رسمی و جهانی پارا والیبال،  

 تا یک عدد تقلیل دهند. 

 ها  ترتیب و توالی تعویض  -2-15

تعویض بازیکنان را یکی پـس از دیگـري انجـام داده و درخواست جهت تایم اوت و یک درخواست جهت  2یا  1توانند ها میهر یک از تیم  -1-2-15

 نیاز نیست که بازي را از سر بگیرند ارائه نمایند.

هاي مداومی را جهت تعویض بازیکنان ارائه داده و توجه داشته  تواند در طول تعویض بازیکن، درخواستتوجه داشته باشید که یک تیم نمی  -2-2-15

 ).15-5، 15-6-1نند در طول یک تعلیق، تعویض شوند (قانـون توایا سه بازیکن می 2باشید که 

اخـراج از مسـابقه بین دو درخواست تعویض از یک تیم یک رالی کامل خواهیم داشت (به استثناء یک تعویض اجباري که بدلیل آسیب و یا   -3-2-15

  ) 15-8/  15-7/  15-5-2است. (

 قانونی  توقفدر خواست جهت   -3-15

 انجام گیرد.تواند کاپیتان تیم مییا در در زمان غیبت مربی توسط مربی توسط فقط درخواست توقف قانونی بازي   -1-3-15

 تعویض قبل از استارت ست مجاز است و بعنوان یک تعویض صحیح در آن ست ثبت می گردد.   -2-3-15

 تایم اوت و تایم اوت فنی   -4-15

اوت باشد) و داور سـوت را در و در این لحظه توپ نباید در جریان بوده (می گیرد این درخواست با نشان دادن عالئم دستی مربوطه صورت   -1-4-15

 شد.جهت سرویس نزده با

 ثانیه می باشند.  30کلیه تایم اوت هاي مورد درخواست 

) و سپس عالمــت دســت بــراي درخواســت تــایم اوت buzzerمسابقات جهانی و قهرمانی منطقه اي، استفاده از زنگ (  در

 الزامی است. 

دو زمان اضافه   می رسد    16و    8به امتیاز    برترو زمانی که تیم    4تا    1در مسابقات جهانی و قهرمانی منطقه اي در ست هاي  

 تایم "ثانیه اي  60

 اعمال می شود. بطور خودکار  "اوت هاي فنی



36 

توانــد دو تــایم اوت (وقــت ت پنجم)، وقت استراحت فنی وجود ندارند، فقط هر تــیم میکننده نتیجه بازي (سِتعیینسِت    در

 ثانیه اي را درخواست نماید. 30استراحت) 

 که در کنار نیمکت مربوطه است، بروند. به منطقه آزادي(اعم از تایم اوت هاي فنی) ها  بازیکنان موظف هستند که در طول کلیه تایم اوت  -2-4-15

 

 تعویض و جایگزینی بازیکنان   -5-15

امتیازات نوشته و این بازیکن بجاي بازیکنی که قرار   هرا در برگ  )لیبروبازیکن    استثناء(به  تعویض عبارت از این است که اسم بازیکن ذخیره    -1-5-15

 . شودوارد زمین می است زمین را ترك کند،

با نشـان دادن عالمـت دسـت مربـی (و یـا   براي یک بازیکن در زمان بازي ایجاد می شود این کارزمانی که تعویض بدلیل آسیب جسمی    -2-5-15

  انجام می شود. کاپیتان بازي) 

 هاي تعویض  تعداد و محدودیت  -6-15

تواند از زمین خارج شده و مجددا به زمین برگردد ولی بایستی توجه داشته باشید که رنج تیم قید شده است میابازیکنی که اسم او در برگ    -1-6-15

 گردد.طول سِت صورت گرفته و در حین برگشت به زمین،به محل استقرار قبلی خود برمیاین عمل فقط یکبار در 

تواند بجاي بازیکنی که اسم او در برگ ارنج قید شده است وارد زمین گردد ولی توجه داشته باشید که این عمل فقط یک بازیکن ذخیره می  -2-6-15

 شود که وي در حین تعویض از زمین خارج شده است.ایشان فقط بجاي بازیکنی وارد زمین می یکبار در طول سِت صورت گرفته و در حین تعویض

 ). 15-9-2(قانون  می باشد.قوانین کالسبندي گردد، غیر قانونی و نقض  شکستنمنجر به که تعویضی   -3-6-15

 تعویض استثنائی   -7-15

بطور قانونی تعویض گردد ولی اگر این امر ممکن   به بازي ادامه دهد بایستیبه دلیل جراحت یا بیماري  تواند  ) که نمی  لیبرو(به غیر از بازیکن    یبازیکن

بهره مند شود. لطفا توجه داشته باشـید کـه   15-6  هاي قید شده در قانونتواند از تعویض استثنائی و بدون توجه به تعداد تعویضتیم مذکور می  باشد،ن

 مطابقت داشته باشد. 7-3-1ز تعویض استثنائی، برگ ارنج با قانون بایستی پس ا

خواهد جـایگزین و جایگزین وي) بازیکن دیگري که می  لیبرو(به غیر از بازیکن    شود،اي که بازیکنی در زمین مجروح مییعنی لحظه  تعویض استثنائی

 وي (بازیکن زخمی) شود، نباید در زمین باشد. بازیکن زخمی تعویض شده مجاز نیست مجددا وارد مسابقه شود.

ي آن ست مسابقه ثبت در برگه امتیازات بعنوان تعویض هالیکن    به حساب آورد  عاديتوان در هر مورد به عنوان یک تعویض  تعویض استثنائی را نمی

  می شوند. 

 تعویض بازیکن خاطی   -8-15

 گردد. اگر این امر غیـر ممکن باشد، تیم به عنوان تیم ناقص تلقی می گردد.می بازیکن خاطی بطور قانونی تعویض 

 تعویض غیر قانونی   -9-15

به عنـوان تعـویض غیـر قـانونی تلقـی آنگاه  دنباش 7-3-1و  15-6 یقانونمواد هاي قید شده در ها بیش از تعداد تعویضاگر تعداد تعویض  -1-9-15

 ). 15-7در قانون  موارد مندرجگردد (به غیر از می
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 تصمیمات ذیل را به مورد اجرا خواهند گذاشت:آنگاه اگر تیمی یک تعویض غیرقانونی انجام داده باشد و بازي نیز ادامه داشته باشد   -2-9-15

 )، 6-1-3(قانون  یک امتیاز و سرویس به حریف خود می دهد.تیم مربوطه جریمه شده و   -1-2-9-15

 . کنندتعویض را تصحیح می  -2-2-9-15

امتیازات تیم مقابل تغییر نکرده و همچنان به قوت خود بـاقی  کنند.حذف می امتیازاتی را که تیم خاطی از لحظه خطا بدست آورده است،  -3-2-9-15

 ماند.می

 انتعویض بازیکن  -10-15

 ).1b، شکل 1-4-3(قانون  شود.می تعویض در منطقه تعویض انجام   -1-10-15

 باشد.از ثبت بازیکن تعویضی در سِت امتیازات و اجازه ورود و خروج بازیکنان از زمین بازي می ندنیاز جهت تعویض عبارتزمان مورد   -2-10-15

3a-10-15-  تعویض زمانی است که در خالل یک توقف قانونی، بازیکن یا بازیکنان تعویضی به منطقه تعویض واردشده، آماده بازي   درخواست واقعی

 انجام تعویض نیازي به عالمت دادن تعویض ندارد مگر آنکه تعویض بدلیل آسیب جسمی و یا قبل از شروع ست باشد. مربی براي  باشند.

3b-10-15  ،16-2(قانون  می شود.دستور تعویض صادر نشده و تیم مذکور به خاطر همین تاخیر، جریمه  چنانچه این مراحل انجام نگیرد.( 

3c-10-15  داور  ویض توسط مسئول ثبت امتیاز یا داور دوم به ترتیب و به وسیله زنگ یا سوت افراد مربوطه انجام می شود.تایید و اعالم درخواست تع

 دوم تعویض را انجام می دهد. 

 کنندجهت تسهیل تعویض از تابلوهاي شماره دار استفاده می  ،WOVDدر مسابقات قهرمانی منطقه اي و مسابقات جهانی 

  .(زمانی که از ادوات الکترونیک استفاده می شود)

 ها در زمان درخواست انجام تعویض مشخص اگر یک تیم قصد انجام بیش از یک تعویض بطور همزمان را داشته باشد، تعداد تعویض  -4-10-15

چند تعویض غیر قانونی باشد چنانچه یک و یا  ها به ترتیب، یک جفت از بازیکنان بعد از جفت دیگر، انجام گیرند.صورت، این تعویض  گردد. در اینمی 

 آنگاه تعویض قانونی انجام می شود و موارد غیر قانونی مردود خواهد بود و طبق تاخیر انجام شده منجر به محرومیت می شوند. 

 هاي بی مورد درخواست  -11-15

 شوند:تلقی می در بازي هاي ذیل به عنوان تعویض بی مورددرخواست تعویض  -1-11-15

 در طول بازي و یا در حین سوت داور جهت زدن سرویس و یا پس از آن   -1-1-11-15

 به وسیله یکی از اعضاي غیر مجاز تیم   -2-1-11-15

 در تعویض دوم توسط همان تیم در زمان توقف به استثناء موارد بیماري / آسیب جسمی بازیکن حاضر در زمین   -3-1-11-15

 هاي قانونی.  ها و تعویض پس از اتمام تایم اوت  -4-1-11-15

شود، باید بدون هیچگونه عواقب یگذارد یا باعث تاخیر در آن نمدر مسابقه که بر بازي تاثیري نمیاز طرف یک تیم اولین درخواست نابجا   -2-11-15

 (پی آمدهاي) دیگر رد شود.

 که منجر به تاخیر شده باشد.توسط همان تیم در بازي  بیشتردرخواست نابجاي هر گونه   -3-11-15

 تاخیر در بازي  - 16
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 انواع تاخیر  - 1-16

 باشد:شامل مراحل ذیل میگردد ً تاخیر ً نامیده شده و عمل بی مورد تیمی که باعث تعویق ادامه بازي می

 تاخیر در تعویض،  -  1-1-16

 ادامه تعلیق (معطل کردن) پس از صدور دستور داور جهت شروع بازي، -  2-1-16

 )، 15-9 درخواست تعویض غیر قانونی (قانون -  3-1-16

 )، 15-11-3 هاي بی مورد (قانون تکرار درخواست -  4-1-16

 نان و اعضاي تیم. تاخیر بازي به وسیله بازیک -  5-1-16

 جرایم تاخیر - 2-16

 . ردیگمیرا در بر تیـم کل اعضاء طار تاخیر” “جریمه تاخیر ” و “ اخ -  1-2-16

 ماند.جرایم تاخیر در طول مسابقه به قوت خود باقی می -  1-1-2-16

 کنند.میاز جمله اخطارها را در لیست امتیازات درج در بازي  کلیه جرایم تاخیر  -  2-1-2-16

 . باشدمسابقه “ اخطار تاخیر ” می ها در طولجریمه اولین تاخیر توسط هر یک از اعضاي تیم -  2-2-16

دومین تاخیر و یا تاخیرهاي بعدي توسط هر یک از اعضاي همان تیم در طول همان سِت خطا محسوب شده و جریمه آن ً جریمه تـاخیر ً   -  3-2-16

  دي به حریف داده می شود.یک امتیاز و سرویس بعبوده و 

 گذارند.هاي بعدي تاثیر می آنها به قوت خود باقی مانده و در سِت قبل از ها و یا سِت جرایم تاخیر بین -  4-2-16

 هاي استثنائی در بازي تعویض -17

 مصدوم (مجروح) شدن بازیکن -1-17

که توپ در جریان است) حادثه اي شدید رخ داده و بازیکنی مجروح شـود، داور موظـف اسـت کـه بـازي را فـورا   اگر در طول بازي (زمانی  -1-1-17

 نگهداشته و به دستیار پزشکی اجازه بدهد که جهت مداواي بازیکن مصدوم وارد زمین شود. 

 کنند.بازي را شروع می  پس از مداواي بازیکن،

 بهبود نمایـدکه  دهند تا اینهاي قانونی و استثنائی تعویض شود سه دقیقه به ایشان فرصت می  نتواند از طریق تعویضاگر بازیکن مصدوم    -2-1-17

 توانند از این موقعیت در طول مسابقه استفاده نمایند.توجه داشته باشید که هر یک از بازیکنان فقط یک بار می لیکن

 . گردد بازیکن دیگري را جایگزین وي کند، تیم به عنوان تیم ناقص تلقی میو تیم مذکور نتواند  بهبود نیابداگر بازیکن 

 گذارند.عوامل خارجی که در بازي تاثیر می  -2-17

بازي را با اگر هر گونه عامل خارجی در طول بازي رخ داده و در بازي تاثیر بگذارد، داور موظف است که بازي را متوقف کرده و پس از رفع این مشکل، 

 د.نمایسرویس قبلی آغاز  تکرار

 تاخیرهاي مداوم و طوالنی   -3-17
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اگر عوامل غیرمترقبه اي باعث تأخیر مسابقه شوند، داور اول به همراه مسئولین برگزارکننده مسابقات و در صورت امکان با حضـور یکـی از   -1-3-17

 شرایط عادي اتخاذ نمایند.اعضاي کمیته کنترل مسابقات، موظف هستند که تصمیماتی را نسبت به برقراري 

 کنند:ساعت باشد به شرح زیر عمل می 4اگر یک و یا چند مورد تأخیر رخ داده و مدت زمان آنها کمتر از   -2-3-17

بلـی و اگر بخواهند مسابقه را در همان زمین آغاز کنند، سِتی را که در آن وقفه به وجود آمده بود، به طور عادي و بـا همـان امتیـازات ق  -1-2-3-17

هاي قبلی نیز به قـوت خـود بـاقی  دهند. الزم به توضیح است که امتیازات سِتهاي مربوطه ادامه می  و محل  بازیکنان اخراجی)(به استثنائ    بازیکنان

 مانند.می

کرده ولی بـازي را بـا همـان  لغودیگري آغاز کنند، سِتی را که در آن وقفه به وجود آمده بود، بازي  ولی اگر بخواهند مسابقه را در زمین    -2-2-3-17

 مانند.هاي قبلی همچنان به قوت خود باقی می کنند. الزم به توضیح است که امتیازات سِتافراد و همان ارنج آغاز می

و مسابقه دیگري را از اول آغاز لغو نموده  ساعت باشد، این مسابقه را    4بیش از    ولی اگر یک و یا چند مورد تأخیر رخ داده و مدت زمان آنها  -3-3-17

 کنند. می

 هاسِتتعویض زمین بازي و فاصله بین -18

 ها سِت فاصله بین  -1-18

 طول می کشد.سه دقیقه . تمامی این فاصله ها اطالق می شود ها بین سِتبه زمان زمانی فاصله  

 کنند.ها را در لیست امتیازات ثبت میها را تعویض کرده و ارنج جدید تیم زمین  فاصله،در طول این 

 دقیقه افزایش دهند.  10هاي دوم و سوم را تا  سِت توانند فاصله بینهاي شرکت کننده میباتوجه به درخواست مسئولین برگزارکننده مسابقات، تیم

 تعویض زمین   -2-18

 ها موظف هستند که پس از هر سِت زمین را عوض کنند.به غیر از سِت پنجم (نهایی) تیم  -1-2-18

ویض کرده و بازیکنان در همان ها را تعها بدون تأخیر زمیندست یافت، تیم 8ها به امتیاز در سِت نهایی (پنجم) به محض اینکه یکی از تیم  -2-2-18

 شوند.محل مربوطه مستقر می

کننـد، امتیـازات را در حـین ها را تعـویض می) انجام ندهند، به محض اینکه متوجه این اشتباه شدند، زمین8اگر این تعویض را در وقت مناسب (امتیاز  

 مانند.ها تغییر نداده و همچنان به قوت خود باقی میتغییر زمین

 

 

 : بازیکن لیبرو 6صل ف

 بازیکن لیبرو -19

 تعیین بازیکن لیبرو  -1-19

  را به عنوان بازیکن لیبرو تعیین نماید.خود بازیکن دفاعی  حداکثر دو  از میان لیست بازیکنان خود می تواندهر تیم   -1-1-19

 در محل مشخص شده ثبت گردد. و  لیبرو باید قبل از مسابقه در برگه امتیازات انبازیکنهمه نام   -2-1-19
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تلقـی خواهـد شـد. چنانچـه بـازیکن لیبـرو  که قبل از شروع مسابقه توسط مربی تعیین می شود، به عنوان بازیکن عمل کننده    لیبروبازیکن    3-1-19

 خواهد بود. رزرو لیبروباشد، این بازیکن به عنوان  لیبروبه عنوان  دیگري

   داشته باشد. در زمین حضور می تواند در تمام مدت تنها یک لیبرو 

 تجهیزات  -2-19

پیش بند ویژه بازیکن لیبرو) بپوشد و پیراهن این بازیکن حداقل باید از نظر رنگ با پیراهن دیگر اعضاي تیم -بازیکن لیبرو باید یک یونیفرم (یا پیراهن

 تواند داراي طرح متفاوت با دیگر بازیکنان باشد اما باید همانند یونیفرم دیگر اعضاي تیم شماره گذاري شود.بازیکن لیبرو میمتمایز باشد. یونیفرم 

 ).4-3قانون (

دوم باید شماره خود را داشــته، امــا نــوع و رنــگ   WOVD  ،Liberoدر مسابقات قهرمانی منطقه اي ، مسابقات جهانی و  

 اصلی باشد. لیبروپیراهنش باید مانند 

 اقدامات در برگیرنده بازیکن لیبرو  -3-19

 اقدامات (اعمال) بازي  -1-3-19

 تواند جایگزین هر یک از بازیکنان ردیف عقب شود. بازیکن لیبرو می  -1-1-3-19

محدود به عمل کردن به عنوان یک بـازیکن ردیـف بازیکن لیبرو  اگر در لحظه تماس با توپ، توپ کامال باالتر از نقطه باالئی تور باشد  -2-1-3-19

 ).13-3-5و  13-2-2باشد،. ( قوانین  عقب بوده و مجاز به کامل کردن یک حمله از هر جا ( شامل زمین بازي و منطقه آزاد ) نمی

 تواند سرویس بزند، دفاع نماید یا براي انجام دفاع ( ایجاد سد ) تالش نمـاید. ازیکن لیبرو نمیب  -3-1-3-19

 ).14-6-6 و 14-6-2و  12-4-1( قوانین 

گـر تواند یک ضربه حمله را از باالي تـور کامـل نمایـد، ااگر توپ از پاس سرانگشتی بازیکن لیبرو در منطقه جلو وي بیاید، بازیکن نمی  -4-1-3-19

 ).13-3-6تواند آزادانه به توپ ضربه بزند. (قانون انجام دهد، مییا از بیرون از آن بازیکن لیبرو همان عمل را از پشت منطقه جلو 

 جابجائی بازیکنان  -2-3-19

 ).15-5د. (قانون آیبه حساب نمیعادي  بازیکن لیبرو به عنوان تعویض تعویض  -1-2-3-19

مگر آنکه جریمه منجر به ( لیبرو وجود داشته باشددو مورد تعویض بازیکن   بینکامل  باشند، اما باید یک رالی  حدودیت نمیها داراي ماین قبیل تعویض

 قادر به انجام بازي نباشد و سبب ناقص نمودن رالی شود). شود و یا لیبرو  4چرخش لیبرو به موقعیت 

را می توان انجام داد و می توان این کار را با هر لیبرو انجام داد. لیبرو تنها می تواند با بازیکن جایگزین بـراي آن تعویض مرتب بازیکن    -2-2-3-19

 و یا لیبرو رزرو تعویض شود.  پست 

تعویض لیبرو را اجازه و   باشدنموده   کنترلتواند وارد زمین بازي شود مگر اینکه داور دوم ارنج شروع را  در آغاز هر سِت، بازیکن لیبرو نمی  -3-2-3-19

  ).12-1 و 7-3-2(قوانین  با یک بازیکن داده باشد

 گیرند. است صورت میکه توپ در خارج از بازي  ها فقط قبل از سوت سرویس و یا زمانی تعویضسایر   -4-2-3-19
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بایـد در کاپیتان بازي عویضی که بعد از سوت براي زدن سرویس اما قبل از زدن سرویس انجام شود، نباید رد شود، اما بعد از پایان رالی ت  -5-2-3-19

  جریان قرار گیرد که این کار یک رویه مجاز نیست و تکرار آن منجر به جریمه تاخیر در بازي می شود. 

تاخیر و توقف در بازي شده و باعث جریمه تاخیر می شوند. انتخاب تیمی که باید سرویس بعدي را   فورا باعثهاي همراه با تاخیر تعویض  -6-2-3-19

 ).16-2قانون (بزند، بر اساس نتیجه جریمه تاخیر مشخص خواهد شد. 

  وارد زمین شده یا از آن خارج شوند لیبرومنطقه تعویض (جابجایی) از  توانندفقط میشونده بازیکن لیبرو و بازیکن جایگزین   -7-2-3-19

 ).D.laقانون (

 و یا در برگه امتیاز الکترونیک ثبت شود. چنانچه یک مرتبه استفاده شود) تعویض لیبرو باید در برگه کنترل لیبرو (  -8-2-3-19

 (همراه با سایر موارد):  تعویض غیر قانونی شامل موارد ذیل می گردد  -9-2-3-19

 بین تعویض لیبروها رالی کامل انجام نشده باشد.  •

 غیر از لیبرو رزرو و یا بازیکن معمولی جایگزین شده باشد. لیبرو با یک بازیکن  •

 مد نظر قرار می گیرد. بازیکنان تعویض غیر قانونی روند به همان صورت لیبرو غیر قانونی تعویض 

بدلیل تاخیر ایجاد شـده  رپیش از آغاز رالی بعدي اعالم شود آنگاه این کار توسط داوران تصحیح می شود و تیم مذکونی لیبرو  چنانچه تعویض غیر قانو

 جریمه می شود. 

 چنانچه تعویض غیر قانونی لیبرو پس از ضربه سرویس اعالم شود آنگاه پیامدهاي آن همانند تعویض غیر قانونی است. 

 لیبرو جدید یک بازیکن تعیین مجدد   -4-19

 چنانچه لیبرو بدلیل آسیب دیدگی، بیماري، اخراج از بازي قادر به بازي نباشد.   -1-4-19

 لیبرو به هر دلیلی قادر به بازي نیست و در غیاب مربی کاپیتان تیم اجازه چنین کاري را دارد. ن از سوي مربی اعالم شود که بازیک

 تیم همراه با یک لیبرو   -2-4-19

 قادر به انجـامبراي تیم موجود باشد و یا تیم تنها یک ثبت نام داشته باشد و این لیبرو   19-4-1در زمانی که تنها یک لیبرو طبق قانون    -1-2-4-19

هر یک از بازیکنانی که در لحظه تعیین مجدد در زمین نمی باشـند بازي نباشد آنگاه مربی (و یا کاپیتان تیم در غیاب مربی) می تواند براي ادامه بازي  

 به استثناء تعویض بازیکن). را بعنوان لیبرو انتخاب نماید (

دیگر تعویض می شود و یا فورا و بطور مسـتقیم بـا یـک لیبـرو یک بازیکن معمولی  چنانچه لیبرو قادر به انجام بازي نباشد آنگاه وي با    -2-2-4-19

  تعیین مجدد باشد نمی تواند در مدت باقی مانده در زمین بازي نماید.   تحتچند بازیکن لیبرویی که  تعویض می گردد. هرتعیین شده مجددا 

بـازیکن لیبرویـی کـه .  قرار می گیـردآنگاه وي نیز تحت تعیین مجدد    نباشدحضور نداشته  ادامه بازي در زمین    درتوانی  ناچنانچه لیبرو در زمان اعالم  

 اعالم شده است قادر به ادامه بازي نیست نمی تواند در ادامه بازي در زمین حضور داشته باشد. 

 تعیین مجدد قرار می دهد. مربی و یا در غیاب وي کاپیتان تیم با داور دوم ارتباط می گیرد و وي را در جریان   -3-2-4-19

 چنانچه لیبرو تعیین شده مجدد اعالم نماید که قادر به انجام بازي نیست آنگاه انجام انتخاب لیبرو تعیین شده مجددا امکان پذیر است.   -4-2-4-19
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از حقـوق چنانچه مربی درخواست نماید که کاپیتان تیم باید بعنوان لیبرو تعیین شود آنگاه این کار مجاز است لـیکن کاپیتـان تـیم بایـد    -5-2-4-19

 هدایت تیم چشم پوشی نماید. 

یحات و برگه کنترل لیبرو ثبـت بازیکنان تعیین شده بعنوان لیبرو باید در برگه امتیازات در بخش توضدر موضوع تعیین مجدد لیبرو تعداد    -6-2-4-19

 شود ( و یا چنانچه از یک مورد استفاده می شود از برگه امتیازات الکترونیک استفاده شود). 

 لیبرو  2تیم داراي   -3-4-19

حق داشتن انجام بازي تنها آنگاه تیم یک نفر از آنها قادر به بازي نباشد زمانی که تیم در برگه امتیاز خود دو لیبرو ثبت نموده باشد لیکن   -1-3-4-19

 با یک لیبرو را دارد.  

 مگر آنکه لیبرو دیگر قادر به ادامه بازي نباشد.در این مواقع تعیین مجدد میسر نمی باشد لیکن 

 خالصه   -5-19

حـق آنگاه وي فورا با لیبرو رزرو جایگزین می گردد. چنانچه تیم تنها یک لیبرو داشته باشد آنگـاه    شودچنانچه لیبرو از زمین مسابقه اخراج    -1-5-19

  انجام تعیین مجدد را دارا است. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رفتار شرکت کنندگان  اخالق و: 7فصل 

 یاخالق الزامات -20

 اخالق و رفتار ورزشکارانه  -1-20

 .و از آن ها تبعیت نمایندمطلع بوده  نشسته هستند از قوانین رسمی والیبالکنندگان موظف شرکت  -1-1-20
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 بازیکنان موظف هستند با اعمال و رفتار ورزشکارانه خود و بدون اینکه با داوران بحث کنند، تصمیمات آنها را بپذیرند.  -2-1-20

 د نسبت به این مسئله معترض بوده و این مسئله را با داور درمیان بگذارد.تواناگر بازیکنان نسبت به تصمیم داور مشکوك باشند، فقط کاپیتان تیم می

گذارند، خودداري کرده و نباید به خطاهاي تیم خـود گیري داوران تأثیر میکه در تصمیمکنندگان موظف هستند از اعمال و رفتارهاییشرکت  -3-1-20

 سرپوش بگذارند.

 بازي عادالنه و منصفانه  -2-20

ان الق و رفتار بازیکنان جهت ایفاي یک بازي عادالنه و منصفانه، محترمانه و مؤدبانه بوده و نه تنها این مسأله را درحین برخورد بـا داوراخ  -1-2-20

 گردد.رعایت کرده، بلکه شامل سایر مسئولین، حریفان، افراد هم تیم و تماشاچیان نیز می

 ).5-2-3-4توانند در طول بازي با یکدیگر صحبت کنند (قانون تیم می ءاعضا  -2-2-20

 به آن و جریمه هاي مربوط بدرفتاري -21

 بدرفتاري جزئی   -1-21

 تیم ها را از نزدیک شدن به سطح جریمه دور نماید. بر نداشته و داور اول موظف است  اي دراگر بدرفتاري فردي جزئی و معمولی باشد، جریمه

 مرحله انجام می شود: 2این کار از طریق 

 مرحله اول: بواسطه تذکر شفاهی به کاپیتان تیم

ضـو ن است که عآنشانه تذکر رسمی به خودي خود جریمه محسوب نمی شود لیکن  مرحله دوم: با استفاده از کارت زرد به یکی از اعضاء تیم مربوطه.  

 تیم به سطح جریمه شدن در مسابقه رسیده است. تذکر مربوطه در برگه امتیاز ثبت می گردد لیکن از پیامد فوري برخوردار نمی باشد. 

 شوند.که منجر به جریمه میهاییبدرفتاري  -2-21

شته باشند، جریمه آن را نسبت به شدت بـدرفتاري، بـه حریفان، افراد هم تیم و یا تماشاچیان بدرفتاري نادرستی دا  تیمی نسبت به مسئولین،  ءاگر اعضا

 اند:سه دسته ذیل تقسیم کرده

 باشد.آمیز می اهانتهر عملی که ادبانه و جسورانه: مغایر شئونات اخالق و رفتار خوب بوده و ضمنا رفتار بی  -1-2-21

 باشد.آمیز: شامل کلمات و حرکات ناسزا و افترا میرفتار اهانت  -2-2-21

 .ی و تهدید آمیزتهاجمرفتارهاي یا فیزیکی واقعی تهاجم: درگیریهاي    -3-2-21

 

 

 

 میزان جریمه و تنبیه  -3-21

سـه حالـت جریمـه، اخـراج و رد صـالحیت و اخـراج از دور میزان جریمه و تنبیه بستگی به شدت حمله و نظریه (قضاوت) داور اول داشته و آنها را به 

 کنند:شرح ذیل در لیست امتیازات قید میمسابقات به 

 )11-6جریمه (شکل   -1-3-21
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نتیجه یک امتیاز به حریف اضافه شده و سرویس نیز بـه شوند تیم مذکور جریمه شده و در    یک از اعضاي تیم براي اولین بار مرتکب بدرفتاري  اگر هر

 ).4-1-1و  21-2-1 حریف داده می شود. (قانون 

 اخراج  -2-3-21

که در پشت نیمکـت تـیم ايبعدي در منطقه جریمه  تبعاتاگر یکی از اعضاي تیمی بالتکلیف شود، موظف هست که بقیه سِت را بدون    -1-2-3-21

 ).1a,1b، شکل 1-4-6باشد، باقی بماند (قانون خود می

  ید در منطقه جریمه باقی بماند.اخراج شود، حق خود براي دخالت در آن ست از بازي ها را از دست داده و با اگر مربی تیمی

اگر یکی از اعضاي تیمی براي اولین بار حرکت و رفتار تهاجمی داشته باشد، بالتکلیف شده و هیچگونه عواقب جـانبی (بعـدي) نخواهـد   -2-2-3-21

 داشت.

و هیچگونه عواقب جانبی (بعدي) نخواهد   اخراج شدهداشته باشد،    بی ادبانهاگر یکی از اعضاي تیم براي دومین بار در یک مسابقه رفتار    -3-2-3-21

 داشت.

 رد صالحیت و اخراج از مسابقات  -3-3-21

باید به شکل قانونی تعویض گردد و اگر در زمین گردد)    (اخراج  از دست بدهدشرکت در مسابقه را  ادامه  تیم صالحیت    ءاگر یکی از اعضا  -1-3-3-21

 و جریمه دیگري نخواهد داشت.  را تا اتمام همان مسابقه ترك کندمحل کنترل مسابقه است باید 

دون هـیچ حمله فیزیکی یا حرکتی تهاجمی تهدید آمیز یا حتی تظاهر براي یک حرکت تهاجمی داشته باشد، بـاگر فردي براي اولین بار    -2-3-3-21

 گردد.از مسابقه اخراج میعواقب دیگري 

 گردد.آمیز داشته باشد، بدون عواقب بعدي از مسابقه اخراج میاگر یکی از اعضاي تیمی براي دومین بار در یک مسابقه رفتار اهانت  -3-3-3-21

داشته باشد، بدون عواقـب بعـدي از مسـابقه اخـراج بانه و بی اداگر یکی از اعضاي تیمی براي سومین بار در یک مسابقه رفتار جسورانه   -4-3-3-21

 گردد.می

 جرایم اتخاذ شده اعمال  -4-21

شوند. گفتنی است این جرایم در لیسـت امتیـازات قیـد   است که مرتکب این عمل ناشایست می  کلیه جرایم بدرفتاري فقط مختص افرادي  -1-4-21

 و تا پایان مسابقه به قوت خود باقی خواهند ماند. شده

تنبیه خواهد شد  9و شکل  21-3اگر یکی از اعضاي تیمی رفتار ناشایست خود را در همان مسابقه تکرار کند، بر طبق قوانین مندرج در بند   -2-4-21

 کنند).اي را به ازاي خطاهاي مکرر مشخص مییمه(براي هریک از اعضاي تیم جر

 خاطر حمله یا حرکت تهاجمی نیاز به تصمیم (جریمه) قبلی ندارد. اعضاي تیم به رد صالحیتیا  اخراج  -3-4-21

 ها و یا قبل از آنهاسِتبدرفتاري در  بین  -5-21

مشخص کرده و در سِت بعدي به مـورد اجـرا   21-3طبق قانون    را برناشایست شود، جرایم آنها و یا قبل از آنها مرتکب حرکت  سِتاگر فردي در بین

 گذارند.می

 کنند:که جرایم را مشخص میهاییکارت  -6-21
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 شفاهی  مرحله اول: بصورت –بدون جریمه  اخطار:

 با نشان دادن کارت زردمرحله دوم:                            

 نشان دادن کارت قرمز با –جریمه: محرومیت 

 با نشان دادن کارت قرمز + همراه با کارت زرد  -اعمال محرومیت رد صالحیت: 

 با نشان دادن کارت قرمز + کارت زرد بصورت جداگانه  -اخراج: اعمال محرومیت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسمی دستی و عالئم  آنهاهاي مسئولیت   : داوران،2 بخش

 : داوران 8صلف

 هیئت داوران و مراحل مربوطه -22

 ترکیب  -1-22
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 گردد:هیئت داوران یک مسابقه از مسئولین ذیل تشکیل می

 داور اول  داور دوم  (منشی) مسئول ثبت امتیازات    داور خط نگهدار2(چهار ( 

 شده است. نشان داده 10 نمودارمحل استقرار آنها در 

 عنوان دستیار ثبت امتیازات الزامی است.وجود فردي به WOVDاي و مسابقات جهانی در مسابقات قهرمانی منطقه

 دستورالعمل  -2-22

 کنند:زده و به شرح زیر عمل میتوانند در طول مسابقه سوتفقط داور اول و داور دوم می  -1-2-22

 کند،بوطه صادر میداور اول دستور زدن سرویس را براي تیم مر  -1-1-2-22

 شرطی که هر دو مطمئن باشند که خطایی رخ داده و علت آن را مشخص نمایند. را اعالم کنند به رالیتوانند پایان داور اول و دوم می  -2-1-2-22

خود با درخواست تیمـی را نشـان توانند سوت بزنند تا اینکه با این عمل، موافقت و یا عدم موافقت که توپ در جریان نیست، آنها می  زمانی  -2-2-22

 دهند.

) استفاده کرده 28-1را اعالم کرد، آنها موظف هستند که از عالئم دستی رسمی (قانون   رالیکامل شدن به محض اینکه داور با سوت خود   -3-2-22

 و به شکل ذیل عمل کنند:

 نشان خواهد داد:به ترتیب اگر خطا توسط سوت داور اول مشخص شده باشد، وي موارد ذیل را   -1-3-2-22

A - ،تیمی که باید سرویس بزند 

B - ،علت و نوع خطا 

C - .(در صورت نیاز) بازیکن خاطی 

 داور دوم عالئم دستی داور اول را تکرار خواهد کرد.

 وي موارد ذیل را نشان خواهد داد: دوم مشخص شده باشداگر خطا توسط سوت داور   -2-3-2-22

A - ،علت و نوع خطا 

B - ،(در صورت نیاز) بازیکن خاطی 

C - .پس از تکرار حرکات داور اول، تیمی که باید سرویس بزند 

 دهد.یس بعدي است، نشان میبازیکن خاطی را نشان نداده و فقط تیمی را که زننده سرونه نوع خطا و نه در چنین مواردي داور اول 

  22-2-3-1، هر دو داور بر اساس دو قانون باال لیبرودر مورد خطاي ضربه تهاجمی (حمله) توسط بازیکنان عقب زمین یا بازیکنان   3-3-2-22

 عمل خواهند کرد.  22-2-3-2و 

 دهند:ینشان مبه ترتیب اگر خطاي دوبل رخ داده باشد، هر دو داور موارد ذیل را   -4-3-2-22

A - ،علت و نوع خطا 

B - ،(در صورت نیاز) بازیکنان خاطی 

C - وسیله داور اول جهت زدن سرویس مشخص شده است. تیمی که به 
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 داور اول -23

 محل استقرار  -1-23

 ).1a,1bدهد (شکـل انجام می یک طرف از تور هايطور ایستاده و در کنار یکی از تیرك داور اول وظایف خود را به

 اختیارات  -2-23

ها تسـلط دارد. در طـول مسـابقه تصـمیمات داور اول نتها کنترل کرده و بر روي کلیه مسئولین و اعضاي تیماور اول مسابقه را از ابتدا تا اد  -1-2-23

 شوند. عنوان تصمیم نهایی محسوب میبه

 ماید.تواند نظریه آنها را رد کرده و تصحیح نکنند، می(داور دوم و سایرین) اشتباه می او متوجه شود همکاراندر حین مسابقه اگر داور اول 

 تواند وي را تعویض کند.می  تواند به نحو احسن انجام وظیفه نماید،(مسئولین) نمی او ضمنا اگر داور اول تشخیص بدهد یکی از همکاران

 کند.هاي کف زمین بازي را کنترل میها و نظافتچیکنضمنا داور اول، کار توپ جمع  -2-2-23

 .گیري نماید تصمیم نیز اندکه در این قوانین قید نشدهيائل بازي و حتی بعضی از مواردتواند در رابطه با مسداور اول می  -3-2-23

 داور اول نباید اجازه بدهد که دیگران نسبت به تصمیمات وي بحث و مذاکره نمایند.  -4-2-23

توجه به قوانین موجود و تصمیم اتخـاذ  تواند توضیحاتی را بامیشایان ذکر است اگر کاپیتان تیمی نسبت به تصمیم اتخاذ شده توضیحاتی بخواهد داور 

 دهد. شده ارائه

شرطی که پس از (فورا) اتمام مسابقه اعتراض خود   تواند نسبت به تصمیم وي معترض باشد بهاگر کاپیتان تیم با توضیحات داور اول متقاعد نشود، می

 5-1-3-2و  5-1-2-1بدهد. داور اول موظف است که این حق را به کاپیتان تیم بدهد (قـوانین  را در همانجا تکمیل کرده و تحویل مسئولین مربوطه

 ).25-2-3-2و 

 باشد.هاي محل بازي در حین مسابقه و قبل از آن برعهده داور اول میمسئولیت بررسی زمین بازي، لوازم و تجهیزات، شرایط و ویژگی  -5-2-23

 هاي داور اولمسئولیت  -3-23

 باشد:شرح زیر میهاي داور اول قبل از شروع مسابقه بهوظایف و مسئولیت  -1-3-23

 نماید. هاي زمین بازي، توپ و لوازم دیگر را بررسی شرایط و ویژگی  -1-1-3-23

 هاي تیم، شیر یا خط انداخته،با حضور کاپیتان  -2-1-3-23

 کنترل کند. ها را(محل گرم کردن بازیکنان) تیم  warm-upمنطقه   -3-1-3-23

 باشد:عهده داور اول می هاي ذیل فقط بردر طول مسابقه، مسئولیت  -2-3-23

 دهد. ها نشان اخطارها را به تیم  -  1-2-3-23

 نماید. ها را مشخص جرایم تأخیرها و بدرفتاري  -2-2-3-23

 گیري نماید:در رابطه با مسائل ذیل تصمیم  -3-2-3-23

A - زننده سرویس مبنی بر ایجاد مانع و حفاظ، خطاهاي زننده سرویس، محل استقرار بازیکنان تیم 

B - گیرند (خطاهاي توپ)،که در حین بازي صورت میخطاهایی 
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C - خطاي تماس بازیکن با تور عمدتا در قسمت بازیکن مهاجم و ر باالي تو خطاهاي  

D- ،ضربه حمله (تهاجمی) بازیکن لیبرو و ضربه حمله خطاي بازیکنان عقب زمین 

E-    (تهاجمی) بر روي یک توپی که از پاس سرانگشت توسط بازیکن لیبرو در منطقه از باالي ارتفاع تور  که توسط یک بازیکن  کامل  یک ضربه حمله

  صورت گیرد، ،آیداین بازیکن می جلوي

F - 8-4-5از قسمت زیرین تور (قانون  به طور کامل عبور توپ.( 

G –  لیبرو ایجاد یک سد کامل توسط بازیکنان عقب زمین یا کوشش براي ایجاد سد توسط 

H-  و با آنتن تـور در سـمت زمـین بـازي  باشد گذشته عبور،بخشی از توپ و یا همه آن از بیرون فضاي  در حین عبور از سطح عمودي تور،توپی که

 تماس داشته باشد. 

I  –  توپ سرویس زده شده و سومین ضربه عبور نموده و یا خارج از آنتن تور در سمت زمین 

 داور اول موظف هست که در پایان بازي لیست امتیازات را بررسی کرده و سپس امضا نماید.  -3-3-23

 دومداور   -24

 محل استقرار  -1-24

 ).10و  1a,1bدهد (شکل داور دوم وظایف خود را بطور ایستاده و در بیرون از زمین و در کنار تیرکی که در روبروي داور اول قرار دارد، انجام می

 اختیارات  -2-24

 باشند رح زیر میعنوان دستیار داور اول بوده ولی یک سري اختیاراتی را جهت قضاوت در حین بازي داشته و به ش داور دوم به  -1-2-24

 ):24-3(قانون 

 نماید.جاي وي انجام وظیفه می کار خود ادامه دهد، داور دوم به اگر داور اول به عللی نتواند به

د نسبت تواند نظریه خود را در این موارتواند بدون اینکه سوت بزند، خطاهایی را که در حیطه اختیارات او نیستند بگیرد ولی نمیداور دوم می  -2-2-24

 به داور اول تحمیل نماید.

 کند.داور دوم کار مسئول (مسئولین) ثبت امتیازات (منشی) را کنترل می  -3-2-24

 دهد.اند، نظارت کرده و هرگونه بدرفتاري را به داور اول گزارش میهایی را که بر روي نیمکت نشستهداور دوم اعمال و حرکات اعضاي تیم  -4-2-24

 ).4-2-3کند (قانون کنترل می warm-upبازیکنان را در منطقه  داور دوم  -5-2-24

  کند.مورد را رد میهاي بیرا صادر کرده، مدت زمان آنها را کنترل نموده و درخواست توقف بازيداور دوم اجازه   -6-2-24

پنجمـین و ششـمین   ، کنترل نمـوده و دومـین تـایم اوت،اندها استفاده کردههایی را که هریک از تیمها و تعویضداور دوم تعداد تایم اوت -7-2-24

 کند.تعویض را به داور اول و همچنین مربی تیم مربوطه گزارش (اعالم) می

) و یا اینکه سـه دقیقـه فرصـت 15-7اگر بازیکنی در حین بازي مجروح شده باشد، داور دوم دستور تعویض استثنایی را صادر کرده (قانون    -8-2-24

 ).17-1-2دهد (قانون ازیکن مربوطه را میب بهبودجهت 
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داور دوم شرایط زمین، خصوصا قسمت جلویی زمین را کنترل کرده و ضمنا باید توجه داشته باشد که شرایط تـوپ در حـین بـازي برطبـق   -9-2-24

 باشد.قوانین و مقررات مربوطه می

 ).1-4-6کند (قانون داور دوم رفتار اعضاي تیم را در مناطق خطا نظارت کرده و رفتارهاي ناشایست آنها را به داور اول گزارش می  -10-2-24

-2-10و  24-2-5و همچنین منطقه اي وظــایف منــدرج در    WOVDدر مسابقات قهرمانی منطقه اي ، مسابقات جهانی و  

 توسط داور رزرو انجام می شود.  24

 هاي داور دوموظایف و مسئولیت  -3-24

محـل اسـتقرار (اصـلی) بازیکنـان را کـه   ها در سِت نهایی (پنجم) و یا در موارد الزامـی،داور دوم در شروع هر سِت، در حین تعویض زمین  -1-3-24

 کند.ارنج مشخص شده است، کنترل می براساس برگ

 دهد:بازي در رابطه با مسائل ذیل تصمیم گرفته، سوت زده و عالئم مربوطه را نشان می خاللداور دوم در   -2-3-24

 نفوذ به داخل زمین حریف و فضاي زیر تور،  -1-2-3-24

 کند،خطاهاي محل استقرار تیمی که سرویس را دریافت می  -2-2-3-24

 خطا با تور از قسمت پائینی آن یا تماس با آنتن از طرف زمین بازیکن مربوطه،  -3-2-3-24

یا خطاي ضربه حمله توسط بازیکنـان  عقب یا تالش براي ایجاد سد (دفاع) توسط بازیکن لیبرو بازیکنانهرگونه سد (دفاع) کامل توسط   -4-2-3-24

 لیبرو. عقب زمین یا بازیکن 

 .در خارج زمین بازي  ءتماس توپ با یک شی  -5-2-3-24

 موقعیتی نیست که این تماس را مشاهده نماید. تماس توپ با کف زمین در زمانی که داور اول در –  6-2-3-24

شـود و کند و وارد فضاي زمین حریف میاي) از خارج از فضاي عبور، از روي تور عبور میازهناقص (تا اند  رتوپی که به طور کامل یا بطو  -7-2-3-24

 کند.یا با آنتن تور نیمه زمین مربوط به داور دوم تماس پیدا می

  خطاهاي بلند شدن به ویژه به وسیله بازیکنان دفاع کننده.  -8-2-3-24

 ال و یا خارج از آنتن تور در سمت زمین خود. توپ سرویس زده شده و سومین ضربه در با  -9-2-3-24

 نماید. در انتهاي بازي برگ امتیازات را امضاء می داور دوم  -3-3-24

 

 

 

 مسئول ثبت امتیازات (منشی) -25

 محل استقرار  -1-25

ه مسئول ثبت امتیازات در کنار زمین و در روبروي داور اول و بر روي صندلی (میزي که مخصوص مسئول ثبت امتیازات است) نشسـته و انجـام وظیفـ

 ).10و  1a,1bنماید (شکل می
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 هاي منشیوظایف و مسئولیت  -2-25

 کند.وي با همکاري داور دوم لیست امتیازات را طبق قوانین مربوطه تکمیل می

 دهد.عالئمی را به داوران نشان می موارد خالف قانون را اعالم کرده یا و با استفاده از زنگ و یا وسایل صوتی دیگر خودهاي وي با توجه به مسئولیت

 باشد:وظایف منشی قبل از شروع سِت و مسابقه به شرح زیر می  -1-2-25

هـا  نماید و امضاي کاپیتانهاي جاري ثبت میشامل نام و شماره بازیکن لیبرو را بر طبق دستورالعملها طالعات و سوابق مسابقه و تیما  -1-1-2-25

 گیرد.ها را میو مربیان تیم

 کند،شماره بازیکنان را از روي برگ ارنج ثبت کرده و کنترل می  -2-1-2-25

 ها را به موقع دریافت کند، بایستی این امر را فورا به اطالع داور دوم برساند.تواند برگ ارنج تیمها) نمیبی تیم(قصور و کوتاهی مر بعللیاگر وي 

 باشد:وظایف منشی در طول مسابقه به شرح زیر می  -2-2-25

 کند.دست آمده را ثبت می امتیازات به  -1-2-2-25

 فورا پس از زدن سرویس هر گونه خطا را به داوران اعالم نماید. نماید و ترتیب زدن سرویس را براي هر تیم کنترل   -2-2-2-25

مسئول تایید و اعالم درخواست ها براي تعویض بازیکنان به وسیله استفاده از یک وسیله صوتی و کنترل شماره هـاي آنـان، و مسـئول   -3-2-2-25

 داور دوم است.ثبت تعویض هاي انجام شده و تایم اوت ها و اطالع رسانی به 

 رساند،مورد را به اطالع داوران میدرخواست تعویق بی  -4-2-2-25

 کند.داوران اعالم میفنی و همچنین کسب هشتمین امتیاز را در سِت نهایی به  هايیک از تایم اوت شروع و پایان هر  ها،پایان سِت  -5-2-2-25

 نماید. ثبت  نابجا راو درخواست هاي بی مورد و ها  همه جریمه  -6-2-2-25

 اند، ثبت کند:وسیله داور دوم اعالم شده همه موارد ذیل را که به  -7-2-2-25

 ).15-7هاي استثنایی (قانون تعویض

 ).17-1-2دهند (قانون زمان و فرصتی را که براي تسکین یافتن بازیکن مجروح می

 ).17-3هاي درازمدت (قانون تعویق

 ) و غیره.17-2هاي خارجی (قانون دخالت

 فواصل زمانی بین ست هاي مسابقه را کنترل می نماید.  8-2-2-25

 باشد:وظایف منشی پس از اتمام مسابقه به شرح زیر می  -3-2-25

 نتایج نهایی را ثبت کرده،  -1-3-2-25

اي را دال خواهد که جملـهپیتان تیم مربوطه میاي معترض باشد، با کسب اجازه قبلی از داور اول، از کااگر کاپیتان تیمی نسبت به مسأله  -2-3-2-25

 بر اعتراض خود در لیست امتیازات بنویسد.

 رساند.ها و سپس داورها میپس از اینکه خودش لیست امتیازات را امضا کرد، لیست مذکور را به امضا کاپیتان  -3-3-2-25

 دستیار(کمک) امتیاز دهنده -26
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 محل استقرار  -1-26

 دهد.مسابقه وظایف خود را در کنار منشی و در محل میز منشی انجام میدستیار منشی 

 هاي دستیار منشی:مسئولیت  -2-26

کند. وي در انجـام وظـایف اداري (دفتـري) بـه منشـی کمـک دستیار منشی نسبت به ثبت جایگزینی (تعویض) بازیکنان شامل بازیکن لیبرو اقدام می

 شود.دامه کار نباشد، دستیار منشی جایگزین وي میکند. در صورتی که منشی قادر به امی

 دهد.اقدامات ذیل را انجام می دستیار منشی قبل از شروع مسابقه و سِت -  1-2-26

 نماید.برگه کنترل بازیکن لیبرو را تهیه می  -1-1-2-26

 نماید.برگه رزرو براي ثبت امتیازات را تهیه می  -2-1-2-26

 دهد:الل مسابقه اقدامات ذیل را انجام میدستیار منشی در خ  -2-2-26

 نماید.هاي) بازیکن لیبرو را ثبت میهاي (تعویضجزئیات جایگزینی  -1-2-2-26

 نماید.هرگونه خطا در رابطه با جایگزینی (تعویض) بازیکن لیبرو را با استفاده از صداي زنگ به داوران اعالم می  -2-2-2-26

 نماید.هاي فنی را اعالم میاوت شروع و پایان تایم  -3-2-2-26

 دهد.)ها را با این تابلو نشان مینماید (امتیازات تیمتابلو امتیازات دستی روي میز منشی را فعال می  -4-2-2-26

 نماید.هماهنگ بودن تابلوهاي امتیازات را کنترل کرده و امتیاز صحیح را مشخص می  -5-2-2-26

 دهد.برگه امتیازات رزرو را به روز (تکمیل) نموده و آن را در اختیار منشی قرار میدر صورت لزوم،   -6-2-2-26

 دهد:دستیار منشی در پایان مسابقه اقدامات ذیل را انجام می  -3-2-26

 دهد.کرده و آن را براي کنترل تحویل می برگه کنترل بازیکن لیبرو را امضاء  -1-3-2-26

 نماید.امضاء میبرگه امتیازات را   -2-3-2-26

، و مسابقات منطقه اي از برگه الکترونیک امتیازات اســتفاده مــی OVDدر مسابقات قهرمانی منطقه اي، مسابقات جهانی و  

براي راهنمایی داور دوم به تیم درخواست کننده توقف و تعیــین تعــویض دستیار امتیازات بعنوان اعالم کننده تعویض    .شود

 لیبرو عمل می نماید. 

 

 

 داوران خط -27

 محل استقرار  -1-27

متري گوشه زمین بازي و در سمت راست هریـک از داورهـا   1-2خط نگهدار استفاده کنند، افراد فوق موظف هستند که در    2اگر در طول مسابقات از  

 مستقر شوند.

 ).10و  1a,1bکنند (شکل نگهدارها خطوط کناري و پایانی سمت خود را کنترل میهریک از این خط
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 خط نگهدار الزامی است. 4، حضور WOVDاي و مسابقات جهانی در مسابقات قهرمانی منطقه

کننــد، هاي زمین بازي و در امتداد فرضی خطی که کنتــرل میمتري هریک از گوشهفاصله یک تا سه  آنها در منطقه آزاد و در  

 ).10ایستند (شکل می

 هامسئولیت  -2-27

نشـان داده شـده، بـراي نشـان دادن   12گونه که در نمودار    متري) همانسانتی  40×40وظایف خود را با استفاده از یک پرچم (داوران خط    -1-2-27

 دهند:موارد ذیل، انجام می

 نمایند.که توپ در نزدیکی خط (خطوط) آنها به زمین برخورد می داخل بودن و خارج بودن توپ، در زمانی  -1-1-2-27

 ).12-3هاي توپهاي اوت با تیم دریافت کننده توپ (شکل تماس  -2-1-2-27

 نماید و غیره.کند، توپ سرویس که خارج از فضاي قانونی عبور، از روي تور عبور میتوپی که به آنتن برخورد می  -3-1-2-27

 باشد.ز زمین بازي اش در لحظه زدن سرویس میهر بازیکنی (به غیر از زننده سرویس) که حداقل قسمتی از باسن وي خارج ا  -4-1-2-27

 مربوط به زننده سرویس.  کپلخطاهاي    -5-1-2-27

 با آنتن در خالل انجام بازي با توپ یا دخالت (مشارکت) در بازي. خودي هرگونه برخورد هریک از بازیکنان در زمین  -6-1-2-27

 نماید.کند و در زمین تیم خودي به آنتن برخورد میه طرف زمین حریف عبور میتوپی که خارج از فضاي قانونی عبور، از روي تور ب  -7-1-2-27

 بنا به درخواست داور اول یک داور خط باید عالمت خود را تکرار نماید.  -2-2-27

 عالئم رسمی -28

 ).11(شکل  اندستی داور هايمتعال  -1-28

ایـن  و بایـد رسمی، علت سوت زدن (نوع خطا و یا علت متوقف کردن بازي) خود را اعـالم نماینـدداورها موظف هستند که با استفاده از عالئم دستی  

کننده را با همـان دسـت تیم خاطی و درخواست ایدشود، بدست نشان داده میمدت چند لحظه نگهداشته و اگر این عالمت با استفاده یک عالمت را به

 نشان دهد.

 )12(شکل  هاي پرچم داوران خطمتعال  -2-28

 مدت چند لحظه نگهدارند.  با استفاده از عالئم رسمی پرچم، نوع خطا را مشخص کرده و این عالمت را به ندنگهدارها موظفخط

 

 

 

 اشکال  بخش سوم: 

 

 تعـــاریـــف 
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ــابقه در خارج از منطقه آزاد می محوطه: * ــمت هایی از کف زمین مس ــاس قوانین مناطق، قس ــند که براس داوري وظایف داراري وظایف خاص باش

 باشند:باشند. این مناطق شامل منطقه گرم کردن و منطقهء جریمه میمی

ل بین رالی ها   جمع کنندگان توپ: * رویس در فواـص تند که وظیفه آنها حفظ جریان بازي از طریق دادن توپ به زننده ـس نلی هـس این افراد، پرـس

 باشد.می

آن را و در بین زمان مـسابقه  د که ـشغل آنها تمیز نگاه داـشتن کف زمین مـسابقه اـست. آنها پیش از ـشروع مـسابقه افرادي هـستن نظافت کنندگان:* 

  یز می نمایند و در صورت لزوم پس از مسابقه نیز این کار را انجام می دهند. تم

باشد که شامل تمامی فضاها تا قسمت موانع  منطقه کنترل مسابقه یک کریدوري دور تا دور زمین بازي و منطقه آزاد می منطقه کنترل مسابقه:* 

 مراجعه نمایید). 10باشد (به نمودار شکل تعیین کننده محدوده زمین میبیرونی یا حصارهاي

 شود:فضاي عبور به صورت ذیل تعریف می فضاي عبور: *

 سمت فوقانی تورنوار افقی در ق -

 آنتن تور و قسمت هاي امتداد یافته آن -

 سقف -

 توپ باید از طریق فضاي عبور به طرف زمین تیم حریف عبور نماید.

رویس) می  دریبل: ایر اقدامات و اعمال ویژه آمادگی میدریبل به معناي به زمین زدن توپ (معموالً براي آمادگی جهت زدن ـس د. ـس امل  باـش تواند ـش

 حرکت دادن توپ در دستها (دست به دست کردن توپ) باشد.

 باشد.پایین تور می: فضاي خارجی در سطح عمودي تور در خارج از فضاهاي عبور توپ و فضاي فضاي خارجی *

 باشد.که مربوط به حرکات بازي میسرپیچی از قوانین به غیر مواردي -2انجام عملی در بازي که مغایر با قوانین باشد.  -1 خطا:*

 توپ مانع از بازي حریف با به هر گونه حرکتی اطالق می شود که سبب ایجاد برتري بر علیه تیم حریف می گردد و یا حرکتی که  تداخل: *

  می گردد. 

 شود.تلفی نمی ست تعیین کننده پنجم به عنوان یک فاصلهفاصله بین پست ها: همان فاصله زمانی بین پست هاي بازي است. تغییر زمین در پ*

یم (طناب) متصـل کننده تور به تیر * ت که قسـمت باالیی این فضـا، لبه پایین تور وـس هاي تور كفضـایی پایینی: فضـاي پایینی، همان فضـایی اـس

د و تیركمی متباـش کیل میهاي تور قـس ا را تـش اي پایینی  هاي کناري این فـض ت. (فـض طح زمین بازي اـس ا همان ـس ت پایینی این فـض دهند و قمـس

 باشد.)همان فضاي  زیر تور می

یک ـشی یا ـشخـصی که در خارج از زمین بازي یا نزدیک به محدوده فـضاي آزاد بازي هـستند که مانعی براي پرواز (حرکت) توپ در  ـشی بیرونی:*

امل آن یاء خارجی ـش ر، تجهیزات تلویزیونی، میز امتیازات، تیرك هاي تور. اـش تن تور حال حرکت به وجود می آورند. به طور مثال، المپ هاي باالي ـس

 راکه قسمتی از  تور  به حساب می آیند. نمی شود، زی
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مت  عقب امتداد یافته خط انتهایی زمین،   منطقه جریمه (پنالتی): * ابقه، یک منطقه جریمه وجود دارد که در قـس در هر نیمه از منطقه کنترل مـس

 تیم در نظر گرفته شود. متر پشت لبه عقبی نیمکت 5/1در خارج از منطقه آزاد واقع شده است. هر منطقه جریمه باید حداقل  

 آورد.برد، یک امتیاز به دست می: این یک سیستم امتیاز دهی است که هر زمانی که یک تیم یک رالی را میامتیاز رالی *

ت که تعیین مجدد ت و وظیفه بازیکن دیگري را بر عهده می گیرد (به   براي: این کاري اـس ود که قادر به ادامه بازي نیـس تثناء لیبرو انجام می ـش اـس

 که در لحظه تعیین مجدد در زمین نیست. تعویض مرتب بازیکن) 

. این کار همچنین شــامل انجام می شــود که زمین را ترك نموده اســت   (چنانچه بیش از یک نفر باشــد) بازیکنی / لیبرویی  براياین کار    تعویض:

مل انجام تعویض لیبرو نیز می شـود . بازیکن معمولی می تواند با لیبرو نیز تعویض شـود. در بین تعویض ها شـامل لیبروها نیز باید یک رالی بطور کا

 شود. 

 : این کار براي بازیکنی انجام می شود که زمین مسابقه را ترك می نماید و بازیکن دیگر جاي وي را می گیرد. تعویض* 

 گیرد.ها از آنجام انجام می: منطقه تعویض، بخشی از منطقه آزاد زمین است که تعویضتعویضمنطقه  *

هاي مـسابقات : این عبارت بدین معناـست که هرچند مقرراتی در خـصوص اـستانداردها و ویژگیهاي تجهیزات و ـسالن WOVD  با موافقتطبق   *

 تواند به منظور ترویج بازي والیبال و تست نمودن شرایط جدید، ترتیبات خاصی را صورت دهد.می  WOVDوجود دارد، اما مواردي هستند که 

باشــد که تا امکان ترویج (توســعه) والیبال را از هاي معمولی می: تایم اوت فنی یک نوع تایم اوت اجباري ویژه عالوه بر تایم اوتتایم اوت فنی *

اجباري  WOVDهاي فنی براي مـسابقات جهانی و رـسمی طریق تحلیل و بررـسی بازي و ایجاد فرـصت هاي تجاري بیـشتر را فراهم ـساز. تایم اوت

 باشند.می

ـ *  : مشــخصــه هاي فنی و یا محدودیت هاي تعریف شــده از ســوي پارا والیبال جهانی براي تولید کنندگان تانداردهاي پارا والیبال جهانیاس

 قطعات. 

امل زمین بازي و منطقه آزاد)منظور از مناطق، بخش:  مناطق * ابقه (ـش الن مـس اس   هایی در ـس تند که براي هدفی خاص (یا براـس هاي محدودیتهـس

اند، این مناطق شــامل منطقه جلو، منطقه ســرویس، منطقه تعویض، منطقه آزاد، منطقه عقب و منطقه تعویض ویژه) در چارچوب قوانین تعریف شــده

 باشند.بازیکن لیبرو می

  

 بخش سوم:  

  فایل اصلی (در انتهاي قوانین و مقررات)  23الی  1از صفحه نمودارها و جداول 
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