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قسمت اول: ويژگيهاي بازي واليبال نشسته 

ايـن رشـته ورزشـي بـه انـواع .  مي شودواليبال ورزشي است كه توسط دو تيم در يك زمين بازی كه به وسيله يك تور به دو نيمه تقسيم شده، انجام  

االی هدف اين بازی اين است كه توپ را از بـبا توجه به شرايط خاص افراد برگزار مي شود تا امكان بهره مندی برای افراد مختلف مهيا شود. مختلف  

تواند برای برگشت دادن توپ )عالوه بر تور عبور داده و در زمين تيم حريف وارد نمايد و از انجام اين اقدام توسط تيم حريف جلوگيری كند. هر تيم مي

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

شـود. رد و وپ توسط زننده سرويس از باالی تور به زمـين حريـف زده ميگيرد، بدين صورت كه تتوپ به وسيله يك سرويس در جريان بازی قرار مي

يا اين كه يك تيم نتواند توپ را به طور صـحيح   خارج شوديابد كه توپ به زمين بازی برخورد نمايد يا از زمين بازی  بدل شدن توپ تا زماني ادامه مي

 برگشت دهد. 

)به آن سيستم امتياز رالي مي گويند(. زمـاني كـه تـيم  كسب مي نمايديك امتياز   است  توپ( شده  در واليبال تيمي كه برنده يك رالي )رفت و برگشت

آورد و بازيكنـان ايـن تـيم، موقعيـت گيـرد و حـق زدن سـرويس را بـه دسـت مـيشود، اين تيم يك امتياز ميكننده توپ، برنده يك رالي ميدريافت

 دهند.های ساعت به صورت چرخشي تغيير ميگيری( خود را در جهت عقربه)جای

در صفحات بعدی مـورد اشـاره قـرار  كهباشد  مي  (FIVB)واليبال    جهانيقوانين فدراسيون    همسو بان و قوانين داوری پاراواليبال جهاني  فلسفه قواني

 گرفته است.
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 بخش يك

 فلسفه قوانين و داوري

 مقدمه

تفريحي در جهان بوده و يكي از تعداد معدود رشته های ورزشي معلـولين های ورزشي رقابتي و واليبال نشسته يكي از موفق ترين و معروف ترين رشته

ليبـال است كه در آن ورزشكاران به تكنولوژی و تجهيزات متكي نيستند. اين ورزش، سريع و مهيج بوده و عملكرد آن انفجاری است. با ايـن وجـود، وا

همراستا و منسجم، باعث مي شود اين ورزش از جايگاهي منحصـر بـه فـرد در  باشدكه اين تعامالت تيمي و  دارای چندين عنصر حياتي و شراكتي مي

 ميان بازی های رالي برخوردار باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واليبال گام های بزرگي را در راسـتای تطبيـق دادن بـازی واليبـال بـا   و فدراسيون جهاني پارا  (FIVB)واليبال    جهانيدر سال های اخير، فدراسيون  

 رداشته است. بامروزی  مخاطبان

 بازيكنان، مربيان، داوران، تماشاچيان و يا مفسران به داليل زير تدوين شده است: –فراتر از جامعه واليبال اين متن با هدف جلب نظر 

های بهتری را به كـار گيرنـد و بازيكنـان امكـان توانند ساختار تيمي و تاكتيكنمايد، مربيان ميدانستن قوانين به انجام بهتر اين بازی كمك مي •

 صه ظهور برسانند.های خود را به طور كامل به من يابند كه مهارتمي

 دهد.دانستن ارتباطات ميان قوانين، به داوران و مسئولين امكان تصميم گيری بهتر را مي •

روی واليبال به عنوان يك ورزش رقـابتي تمركـز بر  های اصلي مورد نياز برای داوری موفق را مشخص و تدوين كند،    اين مقدمه قبل از اينكه كيفيت

 نمايد.مي

 ورزشی رقابتیيك رشته  واليبال به عنوان

باشد. اين هنده بهترين توانايي، روحيه، خالقيت و هنرنمايي ورزشكار مينمايد. رقابت نشان د گيری ميمسابقه از توان و استعداد نهفته ورزشكاران بهره

به غير از چنـد مـورد اسـتثناء، واليبـال بـه تمـامي ها را فراهم نمايند. گردند كه امكان به ظهور رساندن تمامي اين كيفيتای تدوين ميقوانين به گونه

 حمله( و هم در عقب زمين )برای دفاع و زدن سرويس( عمل نمايند. زمان دهد كه روی تور )در مي امكانبازيكنان 

 

 

 چرخش

 اقدام)عمل( 

  انفجاري

 انفجاري انفجاري

 دفاع
تقسيم بندي  

 زمين بازي 

 بازي تيمي

 پاس كاري 

 سرويس 

 حركت سيال

 حمله
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اص متمايز و اصلي خـود های خويليام مورگان، خالق ورزش واليبال، هنوز هم اين رشته را به رسميت خواهد شناخت چرا كه واليبال عناصر و مشخصه

 را طي سال های متمادی حفظ كرده است. برخي از ويژگي های مشتركي كه واليبال با ديگر بازی های دارای تور/توپ/راكت، دارد عبارتند از: 

 سرويس  •

 سرويس( نوبت انجامچرخش ) •

 حمله •

 دفاع •

 

چرا كه اين رشته روی حركت  مستمر توپ در هوا، »توپ در حال پـرواز  تاكيـد اما واليبال در ميان بازی های دارای تور، ورزشي منحصر به فرد است 

 بازيكنان خود پاس كاری نمايد، قبل از اينكه آن را به زمين تيم حريف برگرداند.دهد كه تا حد مشخصي توپ را بين دارد و به هر تيم اجازه مي

ای، به سـمت جلـو سـوق داده بازی واليبال را از نظر مدت زمان رالي و بازی چند مرحله  معرفي يك بازيكن متخصص دفاع بنام ليبرو )يا بازيكن آزاد(،

 است. اصالحات در قانون سرويس، عمل سرويس را از يك روش ساده برای به جريان انداختن توپ، به يك سالح تهاجمي تغيير داده است. 

های بازيكنان در زمـين، مامي نقاط زمين را داشته باشند. قوانين مربوط به موقعيتايده چرخش با اين هدف پياده شده كه بازيكنان امكان چرخش در ت

 های جالبي را در بازی پياده كنند. پذيری باشند و بتوانند تاكتيك دهد تا دارای قدرت انعطافها اجازه مي به تيم

دهد كه تماشـاگران نمايند. اين چارچوب به بازيكنان اجازه مي ( استفاده ميها و توان )حريفها، تاكتيكاز اين چارچوب برای مقابله با تكنيك  بازيكنان

 و بينندگان را به وجد آورند. 

 شود. و خالصه اين كه سيمای واليبال روز به روز بهتر و بهتر مي

 تر نيز خواهد شد.ر و سريعتتغيير خواهد يافت، حتي بهتر، قویورزشي همزمان با تكامل اين بازی، ترديدی وجود ندارد كه اين رشته 

 جايگاه داور در اين چارچوب

 باشد:در عدالت و ثبات )درستي( رای مي صحيح داوریجوهره يك 

 داور با تمامي شركت كنندگان با انصاف و عدالت برخورد كند. •

 داور در نظر تماشاگران عادل و منصف نگريسته شود. •

باشد. بايد نسبت به داور اعتماد وجود داشته باشد تا داور با رعايت موارد ذيل، به بازيكنان امكان رقابت اين موارد نيازمند عنصر مهم و حياتي اعتماد مي

 را بدهد:

 دقت نظر در قضاوت. •

 درك اينكه چرا قانون نوشته شده است. •

 عمل نمودن به عنوان يك سازمان دهنده كارآمد. •

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

عمل نمودن به عنوان يك آموزش دهنده از طريق استفاده از قوانين برای جريمه كـردن رفتارهـا و اقـدامات ناعادالنـه و برخـورد بـا رفتارهـای  •

 غيرورزشي.
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بهترين ورزشكاران برای بـه ظهـور رسـاندن ترويج و ارتقاء بازی از طريق فراهم نمودن زمينه بروز عناصر جذاب و ديدني بازی و امكان دادن به  •

 هايشان و شاد و سرگرم نمودن عموم.بهترين توانايي

توانيم بيان نماييم اين است كه يك داور خوب از قوانين برای تبديل كردن مسـابقه بـه يـك ميـداني بـرای عملـي نمـودن و آخرين  نكته ای كه مي

 هد كرد.تجربيات تمامي افراد دست اندركار، استفاده خوا

اين قوانين را به عنوان مرجع و مبنای فعلـي توسـعه ايـن رشـته ورزشـي   بايد بگوئيمايد،  خطاب به آن دسته از افرادی كه اين مطالب را مطالعه نموده

ا قوانين برای شما )داوران(، بزرگ، مد نظر قرار دهيد ولي توجه داشته باشيد كه اين چند پاراگراف ارائه شده قبل از قوانين ممكن است از اهميتي برابر ب

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

 قسمت يك 

 بازي

 

 

 امكانات و تجهيزات  :يكفصل 

 بازيمحوطه  -1

 اين منطقه شامل زمين بازی و منطقه آزاد بوده و بايستي به شكل مستطيل، متقارن و يكسان باشد.

 (2ابعاد )شكل   -1-1

متر در هـر  3كه پهنای آن حداقل وسيله منطقه آزادی  باشد. اين زمين به  متر مي  6متر و عرض آن    10طول آن    وشكل مستطيل بوده    زمين بازی به

 باشد، احاطه شده است.طرف مي

 7. بلندی و ارتفاع فضای آزاد بازی از سطح زمين بـازی، حـداقل باشدفضای آزاد بازی عبارت از فضای باالی منطقه بازی بوده و فاقد هرگونه مانع مي

 باشد.متر مي

  متر از خطوط كناری )جانبي( و 4حداقل و رسمي فدراسيون جهاني پاراواليبال،  ای و مسابقات جهانيقهرماني منطقه مسابقات اندازه منطقه آزاد در

 باشد.متر از سطح زمين بازی مي 10اع فضای آزاد در مسابقات جهاني حداقل باشد. شايان ذكر است ارتف متر از خطوط انتهايي مي 6 

 سطح زمين بازی  -2-1

 گونه خطری برای بازيكنان نداشته باشد. بازی  افقي و مسطح بوده و طوری طراحي شده باشد كه هيچ بايستي سطح زمين بازی صاف،  -1-2-1

 باشد.های( ناصاف و لغزنده ممنوع ميبر روی سطوح )زمين

های چـوبي فقط از مواد مصـنوعي و يـا اليـهو رسمي فدراسيون جهاني پاراواليبال  ای و مسابقات جهانيقهرماني منطقهمسابقات سطح زمين بازی در 

 تأييد شده باشد.فدراسيون جهاني پاراواليبال  ای( تشكيل شده و بايستي اين سطوح قبل از مسابقات فوق، به وسيله مسئولين)تخته

 در ميادين سرپوشيده، بايستي رنگ سطح زمين بازی روشن باشد.  -2-2-1

باشد. برای زمين بازی و منطقه آزاد  رنگ خطوط سفيد ميو رسمي فدراسيون جهاني پاراواليبال    ای و مسابقات جهانيهای منطقهقهرمانيمسابقات  در  

كـه تـا اينداشته باشد  يمختلف یرنگ ها یباز نيزمكه ممكن است  كنند.شوند، استفاده ميراحتي از يكديگر تمايز داده ميفي كه بههای مختلاز رنگ

 كند. زيمنطقه جلو و عقب را متما

سفت و و مواد  بازی از لوازم    خطوط زمين  كشيدنمتر سراشيبي داشته و  ميلي  5تواند به ازای هر متر،  ( ميسالن های روبازسطح زمين روباز )  -3-2-1

 ممنوع مي باشد.سخت 

 (2خطوط زمين بازی )شكل   -3-1

 باشد. اين خطوط بايستي به رنگ روشن بوده و رنگ آنها با رنگ سطح زمين و خطوط ديگر متفاوت باشد.متر ميسانتي 5پهنای كليه خطوط    -1-3-1

 خطوط مرزی  -2-3-1
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 شوند.زمين بازی را مشخص كرده و اين خطوط جزو ابعاد زمين بازی محسوب مي  انتهايي،دو خط كناری و دو خط 

 خط مركزی   -3-3-1

كند ولي كل پهنای اين خط به طور مساوی به هر دو نيمه زمين متر تقسيم مي 5×  6زمين بازی را به دو قسمت مساوی و به ابعاد  محور خط مركزی،

 تور، از يك خط كناری تا خط كناری ديگر زمين بازی امتداد يافته است. بازی تعلق دارد. اين خط از زير

 

 خط حمله  -4-3-1

مسـابقات  در (.2باشـد )شـكل متر از پشت خط مركزی امتداد يافته است، بيانگر منطقه جلـو مي 2خط حمله كه لبه پشتي آن به فاصله  در هر زميني،

ابقات قهرماني منطقه ای، خط حمله با اضافه نمودن خطوط شكسته از خطوط كناری زمـين بـا پـنج جهاني و رسمي فدراسيون جهاني پاراواليبال و مس

متـر  75/1سانتيمتر از يكديگر و مجموعـا بـه طـول    20سانتيمتر امتداد مي يابد كه اين خطوط كوتاه با فاصله    5سانتي متری با پهنای    15خط كوتاه  

 كشيده مي شوند. 

 (2و  1bمناطق و نواحي )شكل   -4-1

 منطقه جلويي  -1-4-1

  كنند. وسيله محور خط مركزی و لبه پشتي خط حمله مشخص )محدود( مي منطقه جلويي را به در هر زميني،

 يابد. منطقه جلويي از خطوط كناری تا انتهای منطقه آزاد امتداد مي

 منطقه سرويس  -2-4-1

 متر بوده و در پشت خط انتهايي قرار دارد.  6پهنای منطقه سرويس 

اند، محـدوده شـده و متری كه در پشت خط پايان و در امتداد خطوط كناری كشيده شـده  سانتي  15خط كـوتاه و    2وسيله    بهاز نظر جانبي  اين منطقه  

 شوند. خط جزو پهنای منطقه سرويس محسوب مي 2اين 

 (1-1كه منطقه سرويس در عمق، به انتهای منطقه آزاد امتداد يافته است. )شكل  توجه داشته باشيد

 منطقه تعويض بازيكنان   -3-4-1

 خط حمله و ميز ثبت امتيازات( 2گردد. )فاصله بينخط حمله تا ميز منشي و ثبت امتيازات محدود مي 2منطقه تعويض از امتداد 

 )تعويض( ليبرومنطقه جايگزيني   4-4-1

د منطقه جايگزيني )تعويض( ليبرو قسمتي از منطقه آزاد در همان طرف نيمكت تيم است كه با امتداد خط حمله تا خط انتهای زمين مشخص و محـدو

 شده است. 

 (Warm-up)منطقه گرم كردن بازيكنان   -5-4-1

قه  متر بوده و در دو گوشه منط 3× 3حدودا  و رسمي فدراسيون جهاني پاراواليبال  جهانيای و مسابقات منطقه  قهرمانيمسابقات اندازه اين منطقه در 

 (. 1a,1b)شكل توسط نماينده فني مشخص مي شود.  كه، نيمكت و در بيرون منطقه آزاد قرار دارد
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 دما و درجه حرارت زمين بازی  -5-1

 ارنهايت( باشد.درجه ف 50گراد )درجه سانـتي 10دمای زمين بازی نبايد كمتر از 

درجه   77گراد )درجه سانتـي  25دمای زمين بازی نبايد بيش از  ای و مسابقات جهاني و رسمي فدراسيون جهاني پاراواليبال  منطقه  در مسابقات قهرماني

 درجه فارنهايت( باشد. 61گراد )درجه سانتـي 16فارنهايت( و كمتر از 

 نور و روشنايي  -6-1

لـوكس   1500×1000بايستي ميزان نور و روشنايي زمين بازی ای و مسابقات جهاني و رسمي فدراسيون جهاني پاراواليبال نطقهم  در مسابقات قهرماني

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

 (3ها )شكلتور و تيرك -2

 ارتفاع و بلندی تور  -2-1

 5متـر و  1متر و بـرای بانــوان سانتي 15متر و  1صورت عمودی و در باالی خط مركزی زمين قرار گرفته و بلندی آن برای مردان   تور  به  -1-1-2

 باشد.متر ميسانتي

اع رسمي و بيش از ارتفاع تور را از مركز زمين بازی اندازه گرفته و بايستي بلندی آن در باالی خطوط كناری دقيقا يكسان بوده و نبايد از ارتف  -2-1-2

 متر تجاوز كند. سانتي 2

 (3ساختار )شكل   -2-2

هـای  سانتي متر ميباشـد( و انـدازه سـورا  25-50متر بوده )پهنای باند در هر طرف  7متر الي    سانتي  50متر و    6متر، طول آن    سانتي  80عرض تور  

  است.متر بوده و از نخ مشكي تهيه شده سانتي 10مربعي شكل آن 

 متر طول داشته باشد.   7ای و مسابقات جهاني و رسمي فدراسيون جهاني پاراواليبال، تور بايد منطقه در مسابقات قهرماني

متری در قسمت باالی تور قرار داشته و از كرباس سفيد رنگ و دو اليه تشكيل يافته و در سراسـر آن دوختـه شـده اسـت  در   سانتي  7يك باند )نوار(  

كه قسمت بااليي تور  بندند تا اين ها ميكه طناب تور را از آن عبور داده و سپس به تيرك از طرفين انتهايي باند يك سورا  وجود داشته تا اينهريك  

 .را سفت و محكم نگهدارد

ها بسته و در نتيجه قسمت بااليي تور تيرك  وسيله آن بهشايان ذكر است كه در داخل باند، يك كابل )سيم( قابل ارتجاعي وجود دارد تا اينكه تور را به

 طور افقي( نگهدارند.را سفت و محكم )به

هـا  بايستي آن را به تيـركرد شده و طنابي سانتيمتر، مانند قسمت باال وجود دارد كه از ميان آن  5يك باند افقي ديگر به پهنای  در قسمت پاييني تور

 سفت و محكم نگهداريد.كه قسمت پاييني تور را  ببنديد تا اين

 

 نوارهای )باندهای( كناری  -1-3

 (3)شكل  دهند.صورت عمودی بر روی تور بسته و در باالی هريك از خطوط كناری قرار مي ( نوار سفيد رنگي را به2دو )

 ند.شوعنوان بخشي از تور محسوب مي متر بوده و به سانتي 80متر و بلندی آنها  سانتي 5پهنای اين باندها 
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 هاآنتن  -2-3

 60متر و  1متر و طول آن  ميلي 10باشد تشكيل شده و قطـر آن ها از يك فلز قابل ارتجاعي كه از جنس فايبرگالس و يا امثال آن مييك از آنتن  هر

 باشد.متر مي سانتي

 (.3دهند )شكل قرار ميها را در جهت مخالف تور و در بخش خارجي لبه هريك از باندهای كناری يك از آنتن هر

متر آن با نوارهای رنگي )ترجيحا قرمز و سفيد( مشـخص سانتي  10ها در باالی تور قرار گرفته و  يك از آنتن  متر از هرسانتي  80توجه داشته باشيد كه  

 شده است.

 (.5و  3 كند )شكلعنوان بخشي از تور محسوب شده و فضای عبور توپ از طرفين تور را مشخص مي ها بهآنتن

 هاتيرك  -3-3

شـوند. بلنـدی متری و در قسمت خارجي خطوط كناری نصب مي 1متری الي نيم ها جهت نگهداشتن تور به كار برده شده و در فاصله تيرك  -1-3-3

 ( 3باشند. )شكل متر بوده و ترجيحا قابل تنظيم ميسانتي 25متر و  يكها تيرك

متـری قسـمت   يـكهای نگهدارنـده تـور را در فاصـله  تيركای و مسابقات جهاني و رسمي فدراسيون جهاني پاراواليبال  منطقه  در مسابقات قهرماني 

و بايد اليي داشته باشد. تيرك ها بايد در زمين فرو رفته باشد، مگر آن كه فدراسيون جهاني پاراواليبـال بـرای آن كنند  خارجي خطوط كناری نصب مي

 مسابقه اجازه دهد تيرك ها آزاد نصب شوند. 

 وجود داشته باشد. نبايد در اين محوطه موانع و يا لوازم خطرناك .شوندو بدون سيم در زمين نصب مي ها به صورت مدور و صاف بودهتيرك  -2-3-3

 لوازم و تجهيزات اضافي  -4-3

 شوند.تعيين ميفدراسيون جهاني پاراواليبال  وسيله قوانين و مقرراتكليه لوازم و تجهيزات اضافي به

 هاتوپ -4

 استانداردها  -1-4

 شكل كروی بوده و از چرم نرم و يا مصنوعي ساخته شده و كيسه داخلي آن از الستيك و يا موادی نظير آن تهيه شده باشد.  بايستي توپ به

 گردد. رنگ توپ روشن و يك رنگ بوده و يا اينكه از چندين رنگ تشكيل مي

 گي كه جنس آنها از چرم مصنوعي بوده و توسط استانداردهایهای رناز توپ فدراسيون جهاني پاراواليبال و مسابقات جهاني  مسابقات رسميبايستي در 

 استفاده نمائيد. تأييد شده است، فدراسيون جهاني پاراواليبال

 باشد.  گرم مي 260-280متر و وزن آن  سانتي 65-67محيط توپ 

 (to 4.61 psi 4.26متر مربع باشد. )سانتي - كيلوگرم 0-325تا  0-300بايستي فشار داخـلي تـوپ 

(294.3 to 318.82 mbar or hPa) 

 ها هم شكل بودن توپ  -2-4

  بايستي از نظر استانداردهائي از قبيل محيط، وزن، فشار، نوع و غيره يكسان باشند. شوند،كه در مسابقات بكار برده مي هايي كليه توپ
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مگر اينكـه ايـن مسـأله استفاده مي شود فدراسيون جهاني پاراواليبال مسئولين مورد تائيد  های توپاز   ری و ليگ، بين المللي، كشومسابقات جهانيدر  

 ( 3-1) هماهنگ شده باشد.با فدراسيون جهاني پارا واليبال قبال 

 توپ پنجسيستم   -3-4

شـش تـوپ را در  صورت،در اين مي شود.  توپ استفاده  پنج  از    و رسمي فدراسيون جهاني پاراواليبال  ای و مسابقات جهانيقهرماني منطقهمسابقات  در  

 (.10عدد توپ در پشت هر داور )شكل  يكهای منطقه آزاد و يك از گوشه عدد توپ در هر يك دهند:مناطق ذيل قرار مي
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 ( )بازيكنان و اعضاي تيمكنندگان ت : شرك2صل ف

 هاي شركت كنندهتيم -4

 تركيب تيم  -1-4

بـا بـازيكن  2حـداكثر  شـامل "تحـت بـازنگری"يـا  "تاييـد شـده"با كالسبندی بين المللي بازيكن  12حداكثر مي توانند ها  يك از تيم  هر  -1-1-4

 .همراه باشند نيز مي توانند و يك پزشك فيزيوتراپ يك مربي،مك حداكثر دو كيك مربي، ( داشته باشند. VS2)“حداقل معلوليت”  كالسبندی

 كنترل وارد شده و در بازی و بخش رسمي گرم كردن شركت كنند.  / امتيازات درج شده است مي توانند به منطقه مسابقه برگهتنها نام افرادی كه در 

 سرپرست تيم يا خبرنگار تيم نمي توانند در منطقه كنترل بنشينند يا پشت نيمكت بايستند. 

قـبال و فيزيوتراپ جزئي از كادر تيم بـوده و بايستي پزشك تيم  و رسمي فدراسيون جهاني پاراواليبال ای و مسابقات جهانيقهرماني منطقهمسابقات  در  

  تأييد شده باشد. پاراواليبال پزشكي فدراسيون جهاني وسيله مسئولين به

 كنند.وی را در برگ امتيازات ثبت مي نامعنوان كاپيتان تيم معرفي كرده و  را بهيكي از بازيكنان   -1-1-4

كنند. پـس از اينكـه توانند وارد زمين شده و در مسابقه شركت  كه اسامي آنها در برگ امتيازات قيد شده است مي  دسته از بازيكناني  فقط آن  -2-1-4

 توانند اسامي بازيكنان را تغيير دهند.ديگر نمي )ليست تيم در ورقه امتيازی الكترونيكي( مربي و كاپيتان تيم برگ امتيازات را امضا كردند

 محل استقرار اعضای تيم  -2-4

ته و يا اينكه در محل گـرم كـردن ورزشـكاران مربوطــه كنند بر روی نيمكت تيم خودشان نشسكه بازی نمي  دسته از بازيكناني  بايستي آن  -1-2-4

طور موقتي از روی نيمكت بلنـد شـوند   توانند بهمربي و ساير اعضای تيم بر روی نيمكت بنشينند ولي توجه داشته باشيد كه مي.  حضـور داشتـه باشند

 (. 5-2-3)قانون 

 (.1a,1bه آزاد قرار دارند )شكـل ها در كنار ميز ثبت امتيازات و بيرون از منطق های تيمنيمكت

 .حضور داشته باشند گرم نمودنتوانند در طول مسابقات بر روی نيمكت نشسته و در جلسه تيم ميتركيب فقط اعضای   -2-2-4

 توانند خود را بدون توپ و به شرح زير گرم كنند:كنند ميآن دسته از بازيكناني كه بازی نمي  -3-2-4

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

 : در منطقه آزاد و در پشت منطقه بازی خود. هادر طول تايم اوت  -2-3-2-4

  استفاده نمايند.خود در منطقه آزاد از توپ  نمودنتوانند جهت گرم  بازيكنان مي هاسِت در فاصله بين  -4-2-4

 

 . لوازم و تجهيزات3-4

 باشد:از بازيكنان به شرح زير مييك  لوازم هر

 بازيكنان مي توانند بدون كفش بازی كنند.  جوراب همشكل و كفش ورزشي. ،شلوارك كوتاه يا بلندپيراهن, 

 خـود همچنين بازيكنان مي توانند از شورت يا جوراب شلواری تنگ و چسبان )مانند آنچه در دوچرخه سواری پوشيده مي شود( در زير شورت يا شـلوار

 استفاده نمايند، به اين شرط كه: 
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 همرنگ شورت يا سفيد يا مشكي يا يك رنگ خنثي باشد. •

كل و يك لباس چسبان، بدون اليي، زير شلوارك بلند مي توان پوشيد. بازيكناني كه در آن تيم از شلوارك بلند استفاده مي كننـد، بايـد همـه يـك شـ

 يكسان باشند.   

 مجاز به نشستن روی يك ماده )پارچه( ضخيم يا پوشيدن شورت ها يا شلوارهای ضخيم نمي باشند. بازيكنان

جـوراب طرح و رنگ و ، شلوار بلند، جوراب شلواری )مانند آنچه در دوچرخه سواری پوشيده مي شود(  پيراهن, شورت   ليبروبه غير از بازيكن    -1-3-4

 د.نيونيفرم های بازيكنان تميز باش شد.با بايد يكسانها يك از بازيكنان تيم هر

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

  نمود. های دارای عالمت )خطوط( استفاده مسابقات جهاني و رسمي و  منطقه ای فدراسيون جهاني پاراواليبال، نبايد از كفش در

 شماره گذاری گردد. 99ي ال 1 های بازيكنان از شماره پيراهن  -3-3-4

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

پهنای نواری كـه شـماره بـه  باشد.سانتي متر مي 20اقل در پشت پيراهن حد سانـتي متر و 15بلندی و اندازه شماره بر روی سينه حداقل   -2-3-3-4

 باشد.سانتي متر مي 2حداقل  شود،وسيله آن نوشته مي

 سانتي متری را در زير شماره سينه خود بچسباند. 2*8كاپيتان تيم يك نوار   -4-3-4

باشـد ،)بـه غيـر از يا اينكه رنگ آنها با رنگ ساير بازيكنان متفـاوت مي های رسمي بوده و هايي را كه فاقد شماره  توانند لباسبازيكنان نمي  -5-3-4

 ( بپوشند. ليبروبازيكن 

 تغيير وتعويض لوازم و تجهيزات   -4-4

 يا چند بازيكن بخواهد كه: تواند از يك وداور اول مي 

 .پاراواليبال، بازی با پای برهنه )بدون جوراب( ممنوع استبدون كفش بازی كنند. در مسابقات قهرماني منطقه ای، مسابقات جهاني و رسمي   -1-4-4

 هـای(طـرح وشـماره لبـاس )لباس ها و يا پس از تعويض، عوض كنند، به شرطي كه رنـگ،سِت خود را در بينيا پاره شده های خيس لباس  -2-4-4

 جديد يكسان باشد.

با ساير بازيكنـان يكسـان   4-3-3طبق قانون  ها و طرح آنها برشرطي كه رنگ لباسهوای سرد بازی كند، به  در  گرمكن    با لباس تمرين و  -3-4-4

 (.ليبروباشد )به غير از بازيكن 

 اشياء ممنوعه   -5-4

ده كننـد توانند از باند )نـوار( اسـتفاورزشكاران مي باشد.ممنوع مي ،شوندقدرت بدني ورزشكار افزايش پوشيدن وسايلي كه باعث جراحت و يا  -1-5-4

 خطرناك مجاز نيست. اقالماستفاده از ولي 

 باشد. مسئوليت اين امر بر عهده خودشان مي توانند در طول بازی از عينك و يا لنز استفاده كرده و بازيكنان مي  -2-5-4
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هايي كه برای روی زخم مانند سر زانو يا آرنج استفاده مي شوند( به عنوان يك حفاظ يا پشتيباني استفاده  های فشرده شده )پد مي توان از پد  -3-5-4

نثـي مـي تـوان خكرد. اين نوع وسايل بايد هم رنگ پوشش همان قسمتي باشد كه استفاده مي شود. در هر حال رنگ مشكي يا سفيد يـا يـك رنـگ 

 تيم از يك رنگ استفاده كنند.   استفاده كرد، اما به طور كلي بايد تمام 

 مديران و مسئولين تيم ها -5

 باشد. ها مي ها بر رفتار بازيكنان و همچنين رعايت قوانين بر عهده مربي وكاپيتان هر يك از تيم مسئوليت كنترل رهبری تيم

 باشد. بازیيا كاپيتان تواند كاپيتان تيم نمي ليبروبازيكن 

 كاپيتان   -1-5

 باشد. نماينده تيم خود در حين انتخاب زمين )شـيـر يا خط( مي امتيازات را امضاء كرده و هبرگ كاپيتان تيم قبل از شروع بازی،  -1-1-5

 كنـد،كه كاپيتان بازی نمي كند. زمانيانجام وظيفه مي بازیكند( به عنوان كاپيتان كه خودش بازی مي كاپيتان تيم در طول مسابقه )زماني -2-1-5

 وی يا مربي موظف هستند كه يكي از بازيكنان را به عنوان كاپيتان انتخاب كنند تا اينكه به جای كاپيتان گيم انجام وظيفه نمايد.

يـا  )اصلي( به بازی برگشته باشـد و هكاپيتان اولي مگر اينكه وی تعويض شده باشد، باشد،مسئوليت تيم بر عهده كاپيتان جديد مي از اين لحظه به بعد،

 كه سِت پايان يافته باشد. اين

 و مسائل ذيل را با آنها مطرح نمايد: نمودهت تواند با داورها صحبمي بازیفقط كاپيتان  كليه اعضای تيم، ، از بيننيستزماني كه توپ در حركت 

از تفسـير و  بازیهای اعضای تيم خود را مطرح كند. اگر كاپيتان توضيح و تفسير قوانين را از آنها پرسيده و يا اينكه سئواالت و درخواست  -1-2-1-5

ول بگويد اين حق را برای خود محفوظ مي دانـد كـه در انتهـای ، مي تواند به آن تصميم اعتراض كند و فورا به داور اتوضيحات داور اول راضي نباشد

 بازی، يك اعتراض رسمي روی برگه امتيازات بگذارد. 

 در رابطه با موارد ذيل اجازه بگيرد:  -2-2-1-5

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

b- ها، تيمو جايگيری موقعيت  بازبيني 

c-   غيره  توپ و بازی، تور،كف زمين بررسي 

  در غياب مربيتايم اوت  درخواست تعويض و  -3-2-1-5

 باشد: وظايف كاپيتان تيم در پايان مسابقه به شرح زير مي  -3-1-5

 نمايد، مي نتيجه حاصله را تاييدوسيله  بدينبرگ امتيازات را امضاء نموده و  ه،نموداز داورها تشكر   -1-3-1-5

تواند اعتراضيه رسمي خود را در رابطـه بـا  زمان مقرر، نسبت به قضاوت داور اول مبني بر تفسير و اجرای قوانين معترض باشد، مياگر در   -2-3-1-5

 اين مسئله تهيه كرده و در ليست امتيازات درج نمايد.

 .گرددزبان انگليسي تهيه و تنظيم به ها  يك از اعتراض هر پاراواليبال، در مسابقات قهرماني منطقه ای و جهاني

 مربي   -2-5
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گيرد. او بازيكنان تيم خـود را در بـرگ ارنـج قيـد مربي در بيرون از زمين بازی حضور داشته و كنترل تيم خود را بر عهده مي  ،در طول بازی  -1-2-5

وی بايستي مسائل فوق را با داور دوم در  نمايد.ود در خواست ميهائي را جهت راهنمائي بازيكنان تيم خ  افراد تعويضي را تعيين كرده و تايم اوت  كرده،

 ميان بگذارد.

 و سپس برگ امتيازات را امضاء  كنترل نمودهيا  امتيازات نوشته و ههای بازيكنان تيم خود را در برگ اسامي و شماره مربي قبل از شروع بازی،  -2-2-5

 نمايد. مي

 باشد:رح زير ميوظايف مربي در طول بازی به ش  -3-2-5

 برگ آرنج امتيازات را به موقع امضاء كرده و قبل از شروع بازی تحويل داور دوم و يا مسوول ثبت امتيازات بدهد،قبل از هر ست،   -1-3-2-5

 شود،گاهي به طور موقت از روی آن بلند  نشسته و بر روی نيمكت تيم خود كه در نزديكي مسئول ثبت امتيازات است،  -2-3-2-5

 را در خواست نمايد،ها ها و تعويضتايم اوت  -3-3-2-5

آزاد منطقه كه در منطقه آزاد كه در جلوی نيمكت تيم خود قـرار دارد )از امتداد خط حمله تا  تواند همانند ساير اعضای تيم در حاليوی مي -4-3-2-5

 مانعبوجود نياورده و در مسابقه ی ريتاخ او يمزاحمت بشرطي كه  دان تيم خود بدههايي را به بازيكن ( بطور ايستاده و يا قدم زنان يك سری راهنمائي

 نشود .    داوران خط ديد

 كمك مربي   -5-3

 تواند در مسابقه دخالت نمايد.كمك مربي بر روی نيمكت تيم خود نشسته و نمي-1-3-5

 بدون آن كه مانند بازيكن وارد زمين شود تواندكمك مربي مي تيم خود را ترك كند،هر دليلي مانند جريمه مربي مجبور است به  چنانچه  -2-3-5

 بر عهده بگيرد.در زمان غيبت او های مربي را  مسئوليت و با اجازه داور بازیبنا به درخواست كاپيتان  

 

 

 

 

 

 « : نحوه بازي 3فصل »

  برد بازيبرد يك سِت و  كسب امتياز، -6

 كسب يك امتياز   -1-6

 امتياز   -1-1-6

 :توانند با توجه به شرايط ذيل، امتياز كسب نمايند ها مييك از تيم هر

 اينكه بتواند توپ را با موفقيت در زمين بازی حريف بخواباند،  -1-1-1-6

 كه تيم حريف مرتكب خطا شده باشد، زماني  -2-1-1-6
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 شود.كه تيم حريف جريمه مي زماني  -3-1-1-6

 خطا   -2-1-6

داوران خطاها را تشخيص داده و  حركتي انجام دهند كه بر خالف قانون باشد ) يا هر روشي كه خالف قانون محسوب گردد(،  كه بازيكنان تيمي  زماني

 كنند:نوع جرايم را براساس قوانين ذيل تعيين مي

 .گرددصورت بگيرد، فقط اولين خطا محسوب مي اگر دو يا چند خطا پشت سرهم  -1-2-1-6

 رالي دوباره بازی مي شود. مرتكب دو يا چندين خطا شوند، خطای دوبل محسوب شده و  همزمانطور ه ها ب اگر حريف  -2-2-1-6

 تكميلي راليو  رالي  -3-1-6

 پذيرد.توپ پايان مي به محض توقفو  آغازاست  كه زننده سرويس، سرويس را زده عبارت از ترتيب اعمال بازی بوده و از لحظه ای رالي

 تكميلي يك توالي حركات و اعمال بازی است كه به گرفتن يك امتياز منجر مي شود.رالي 

 وارد ذيل است:ماين شامل 

 جريمه شدن يك تيم •

 از دست دادن سرويس به دليل آن كه بعد از زمان مخصوص سرويس زده شده است. •

 دهد،را ببرد، يك امتياز كسب كرده و به زدن سرويس ادامه مي رالياگر تيمي كه سرويس زده است،   -1-3-1-6

 و بايستي سرويس بعدی را بزند. نمودهرا ببرد، يك امتياز كسب  رالياگر تيم دريافت كننده سرويس،   -2-3-1-6

 (11برد يك سِت )شكل   -2-6

امتياز با تيم مقابل تفاوت داشته باشد به عنوان برنده  2امتياز كسب كرده و حداقل  25سِتي )به غير از سِت پنجم( زودتر از حريف خود   هراگر تيمي در  

 داقلدهند تا اينكه نتايج هر دو تيم حبازی را ادامه مي ( بوده و با يكديگر مساوی باشند،24-24) 24گردد. اگر امتياز هر دو تيم سِت محسوب مي

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

 (11برنده مسابقه )شكل   -3-6

 گردد.اگر تيمي سه سِت برده باشد به عنوان برنده محسوب مي  -1-3-6

 2كنند و اگر تيمي با اختالف پنجم( را آغاز ميمساوی باشد، سِت نتيجه و نهايي )ست    2-2سِت برده باشند و نتيجه    2ها  اگر هر يك از تيم  -2-3-6

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

 ناقص  تيم قاصر )قصور كننده( و  -4-6

 بازد.مي 25-0سِت را با امتياز هر  و 3-0جريمه شده و مسابقه را با نتيجه برای بازی به زمين خوانده شود و از بازی سر باز زند، اگر تيمي   -1-4-6

به عنوان تيم قاصر )قصور كننده( محسوب شده   ای در وقت تعيين شده در زمين حضور نداشته باشد،اگر تيمي بدون دليل منطقي و معقوالنه  -2-4-6

 بازد.مي 6-4-1و مسابقه را با نتايج قيد شده در قانون 

ت يـا امتيـازات مي بـازد. تيم مذكور سِت يا مسابقه راشود، تعداد بازيكنان تيمي كم )ناقص(   ،يا سِتای از مسابقه و  اگر در هر لحظه  -3-4-6 ها و سـِ

 نگه مي دارد.های خود را امتيازات و سِتبقيه تيم ناقص  امتيازات مورد نياز برای بردن آن ست يا بازی به تيم حرف داده مي شود.
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 ساختار بازي  -7

  ( زندتعيين زمين بازی و تيمي كه اولين سرويس را در سِت اول مي) شير يا خط  -1-7

 اندازد.شير يا خط مي ، داور اول جهت تعيين زمين و زننده اولين سرويس در سِت اول،بازیقبل از شروع 

 اندازد.شير يا خط مي مجددا جهت تعيين زمين و زننده اولين سرويس، در سِت پنجم )ست نهائي( نيز،

 گيرد.های هر دو تيم صورت ميشير يا خط با حضور كاپيتان  -1-1-7

 تواند يكي از مراحل ذيل را انتخاب نمايد:برنده شير يا خط مي  -2-1-7

  سرويس بزند يا سرويس دريافت بكند،  -1-2-1-7

 زمين بازی را انتخاب كند.  -2-2-1-7

 باشد.از آن بازنده شير يا خط مي دومين انتخاب،

 دهد.اولين چرخش را در كنار تور انجام مي تيمي كه زننده اولين سرويس است، مداوم و پي در پي باشد،  warm-upاگر تعداد جلسات   -3-1-7

  warm-up رسمي جلسه  -2-7

دقيقه فرصت دارند كه خود را  6 تنهاها هر يك از تيم كننده قرار داده باشند،های شركتزمين بازی را در اختيار تيم اگر قبل از شروع مسابقه، -1-2-7

 خواهند داشت. warm-upدقيقه فرصت جهت  10ها در غير اين صورت هر يك از تيم ،آماده نماينددر كنار تور 

 كنار تور خود را گرم كنند.  دقيقه در 10رماني جهان و قهرماني منطقه ای، تيم ها مي توانند با هم ه در مسابقات مورد تاييد پاراواليبال جهاني و ق

ها تقاضای گرم كردن به صورت جداگانه )پشت سر هم( در كنار تور را داشته باشند، در اين صـورت هـر تـيم های تيماگر هر يك از كاپيتان  -2-2-7

 دقيقه خود را گرم كند. 5دقيقه يا به مدت  3تواند به مدت مي

 دقيقه در كنار تور خود را گرم كنند.  5و قرماني جهان و قهرماني منطقه ای، تيم ها مي توانند به طور جداگانه در مسابقات مورد تاييد پاراواليبال جهاني 

 دهد.تيمي كه زننده اولين سرويس است، اولين چرخش را در كنار تور انجام مي مداوم و پي در پي باشد، warm-upاگر تعداد جلسات   3-2-7

 

 

  تيم رنج ا هبرگ  -3-7

 (VS2) حداكثر يكي از اين شش بازيكن به عنـوان حـداقل معلوليـتو    داشته باشندحضور  شش بازيكن در زمين بازی  با  ها  هر يك از تيم  -1-3-7

 بازيكن از اين قانون تبعيت كنند. 6 قانون مباز ه نيز در زمين حضور داشته باشد، ليبرواگر بازيكن  باشد.كالسبندی شده 

 زمين بازی بوده و ترتيب چرخش بازيكنان را در طول سِت رعايت نمايند.هر تيم در  ، بيانگر ترتيب چرخش بازيكنانشده توسط هر تيمبرگ ارنج ارائه 

قيد نموده يا دستگاه الكترنيكي )اگر در بازی وجود داشت ( مربوطه  هارنج تيم خود را در برگ مربي تيم موظف است كه قبل از شروع هر سِت،  -2-3-7

يا به صورت خودكار به دست مسئول ثبت امتيازات  امضاء نموده و تحويل داور دوم و يا مسوول ثبت امتيازات بدهد و اين برگ را پس از تكميل كردن،

 مي رسد.

  . شوندعنوان بازيكنان تعويضي آن ليست تلقي ميه نشده است، بارنج قيد  هكه اسامي آنها در برگ دسته از ورزشكاراني آن  -3-3-7



 

24 

 (ليبروبازيكن استثناء ) به 

كـه تعـويض قـانوني  مگر اين توانيد تغييری در آن بدهيد،رنج را تحويل داور دوم و يا مسئول ثبت امتيازات داديد، ديگر نميا هزماني كه برگ -4-3-7

 )عادی( صورت بگيرد.

 ، موارد ذيل رقم مي خورد:ارنج و موقعيت آنها در زمين بازی هعدم هماهنگي اسامي بازيكنان قيد شده در برگصورت در   -5-3-7

ارنج و موقعيت آنها در زمين بازی مشاهده گردد، بايسـتي جـای   هاسامي بازيكنان قيد شده در برگ  اگر قبل از شروع سِت، ناهماهنگي بين  -1-5-3-7

 گردد.ای متوجه تيم مذكور نميگونه جريمه رنج مرتب كرده و هيچا هبازيكنان را بر طبق برگ

رنج قيد نشده اسـت، ا هداورها و مسئولين مربوطه متوجه بشوند كه بازيكني در زمين حضور دارد ولي اسم او در برگ ،اگر قبل از شروع سِت  -2-5-3-7

 گردد.ای متوجه تيم مذكور نميرنج قيد شده است تعويض كرده و هيچگونه جريمها هبايستي او را با بازيكني كه اسم وی در برگ

صورت عادی و  بهدر زمين حضور داشته باشند، بايستي ارنج  هثبت نشده در برگاگر مربي بازيكن )بازيكنان( بخواهد بازيكن )بازيكنان(   اما  -3-5-3-7

 ها( در برگ امتيازات قيد خواهد شد.و مسلما اين تعويض )تعويض كندهای( قانوني تقاضای تعويض )تعويضبا عالمت دست، 

مشاهده شود، بازيكنان تيم خاطي بايد در جايگاه صـحيح خـود قـرار   است مغايرتدر برگه ارنج نوشته شده  كه  آنچه    باچنانچه بعدا جايگيری بازيكنان  

امي گيرند. امتيازات تيم رقيب به قوت خود باقي خواهد ماند و همچنين آنان يك امتياز گرفته و سرويس بعـدی نيـز بـه ايشـان داده خواهـد شـد. تمـ

 .  ابطال خواهد شد نمودهامتيازاتي كه تيم خاطي از زمان خطا تا زمان مشخص شدن خطا دريافت 

ان چنانچه بازيكني در زمين باشد كه نام او در برگه امتيازات درج نشده است، امتيازات تيم رقيب به قوت خود باقي خواهد ماند و همچنين آن  4-5-3-7

( را، چنانچه الزم باشد، 25-0خود ) يك امتياز گرفته و سرويس بعدی نيز به ايشان داده خواهد شد. تيم خاطي تمام امتيازات گرفته شده و/يا ست های

جديـد در  از زمان ورود بازيكن ثبت نام نشده به زمين از دست خواهد داد و اين تيم بايد يك برگه ارنج جديد ارائه داده و يك بـازيكن ثبـت نـام شـده

 همان جايگاه بازيكن ثبت نام نشده به زمين بفرستد. 

 

 محل استقرار بازيكنان   -4-7

ها در محل اصلي خود و بر طبـق قـانون چرخشـي گيرد، بايستي كليه بازيكنان هر يك از تيموسيله زننده سرويس صورت ميه  كه سرويس بایلحظه

 حضور داشته باشند )به غير از زننده سرويس( 

 گردد:شرح زير شماره گذاری )تعيين( ميه محل استقرار بازيكنان ب  -1-4-7

 نمايند:های ( ذيل را تصاحب )اشغال( ميهای )محلعنوان بازيكنان رديف جلو تلقي شده و شمارهه سه بازيكني كه در طول تور هستند، ب  -1-1-4-7

 سمت چپ  رديف جلو، : 4شماره

 وسط   رديف جلو، : 3شماره 

 سمت راست  رديف جلو، : 2شماره 

 كنند:های( ذيل را تصاحب )اشغال( ميهای )محلازيكنان رديف عقب تلقي شده و شمارهسه بازيكن ديگر به عنوان ب  -2-1-4-7

 سمت چپ  رديف عقب، : 5شماره 
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 رديف عقب، وسط  : 6شماره 

 رديف عقب، سمت راست  : 1شماره 

 بازيكنان  های مربوط بينمحل  -2-4-7

 نسبت به بازيكنان جلوئي مربوطه دورتر از تور قرار بگيرند.هر يك از بازيكنان رديف عقبي موظف هستند كه   -1-2-4-7

 در زمين قرار بگيرند. 7-4-1بازيكنان رديف جلو و عقب موظف هستند كه بر طبق قانون   -2-2-4-7

 نمايند: های آنها با زمين تعيين كرده و كنترل ميباسنمحل استقرار بازيكنان را بر طبق موارد ذيل و بر اساس نحوه تماس   -3-4-7

های بازيكن رديف عقبي مربوطه، نزديك خط به باسنهای خود را نسبت باسن بايستي هر يك از بازيكنان رديف جلوئي حداقل بخشي از   -1-3-4-7

 دارد.مركزی نگه 

زديك ن های بازيكن مياني رديف خود،باسنهای خويش را نسبت به باسنبايستي هر يك از بازيكنان سمت راست )چپ( حداقل بخشي از    -2-3-4-7

 خط كناری راست )چپ( نگهدارد.

 های مختلف مستقر شوند.توانند در زمين خود و منطقه آزاد پراكنده شده و در جابازيكنان مي به محض اينكه سرويس زده شد،  -4-4-7

 (11اند )شكل جرايم تيمي كه بازيكنان آن در جای اصلي خود مستقر نشده  -5-7

. اگر بـازيكن گردداگر در حين سرويس يكي از بازيكنان در جای اصلي خود قرار نگرفته باشد، به عنوان خطا )خطای محل استقرار( تلقي مي  -1-5-7

مين باشد و بازی شروع شود، اين خطا به عنوان يك خطای جايگيری تلقي شده و جريمه آن مانند يك تعـويض از طريق يك تعويض غير قانوني در ز

  غير قانوني است.

در نظـر گرفتـه خواهـد  خطای محل استقرار قبل ازخطای زننده سرويس  ،اگر زننده سرويس در حين اجرای سرويس مرتكب خطا شده باشد  -2-5-7

 .شد

 شود، فقط خطای استقرار گرفته مي شود. از زدن سرويس خطا  اگر سرويس پس  -3-5-7

 باشد:ميشرح زير ه جرايم خطای محل استقرار ب  -4-5-7

  تيم خاطي به يك امتياز جريمه شده و سرويس را به حريف واگذار خواهند كرد.  -1-4-5-7

 نمايند.محل استقرار بازيكنان را مرتب مي  -2-4-5-7

 چرخش بازيكنان در زمين   -6-7

وسيله ترتيب سـرويس و محـل اسـتقرار بازيكنـان كنتـرل ه ارنج تيم صورت گرفته و در طول سِت ب هبرگ بر اساسترتيب چرخش بازيكنان    -1-6-7

 گردد.مي

بـازيكني كـه در   چرخنـد:مياين ترتيـب  به    بازيكنان اين تيم در سمت عقربه ساعت و  دريافت كننده قرار است سرويس بزند،  زماني كه تيم  -2-6-7

بـود بـه محـل   1چرخد(، بازيكني كه در محل استقرار شـماره  رود )ميو جهت زدن سرويس مي  1بوده به محل استقرار شماره    2محل استقرار شماره  

 چرخند.رفته و بقيه بازيكنان نيز به اين صورت مي 6استقرار شماره 

 ( 11جريمه چرخش نادرست )شكل   -7-7



 

26 

 باشد:اگر سرويس تيمي بر اساس ترتيب چرخش بازيكنان صورت نگرفته باشد خطای چرخشي محسوب شده و جرايم آن به شرح زير مي  -1-7-7

  يك امتياز و سرويس را به حريف واگذار خواهد كرد.تيم مذكور مسئول ثبت امتياز با دميدن در سوت بازی را نگه مي دارد و   -1-1-7-7

، اگر تنها بعد از اتمام يك رالي كه با يك خطای چرخش شروع شده، خطای چرخش مشخص شود، فقط يك امتياز، بدون در نظر گرفتن نتايج آن رالي

 به تيم حريف داده مي شود.  

 . شودمرتب تيم خاطي دوباره سپس ترتيب چرخش بازيكنان   -2-1-7-7

امتيازات موظف است كه زمان دقيق خطای مذكور را معين كرده و كليه امتيازاتي را كه تيم مذكور پس از خطـای مسئول ثبت  عالوه بر اين، -2-7-7

 ماند.كنند ولي امتيازات تيم مقابل تغيير نيافته و به قوت خود باقي ميفوق بدست آورده است حذف مي

فقط يك امتياز و دادن سرويس   تيم مذكوربرای  متيازاتي( را حذف نكرده و  اگر تشخيص زمان دقيق خطای فوق غير ممكن باشد، هيچگونه امتيازی )ا

  به حريف تنها جريمه مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازياجراي هاي  : حالت4فصل 

 نحوه بازي  -8

 توپ در حال بازی )جريان(   -1-8

 باشد.ميكند، توپ در حال بازی )جريان( زماني كه داور اول دستور زدن سرويس را صادر مي

 توپ در خارج از بازی   -2-8

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

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

 .گرددخل محسوب ميدا كند،كه توپ با زمين بازی و حتي خطوط آن تماس پيدا مي زماني

4-8-out  Ball   ( 12و  11خارج يا اوت بودن توپ )شكل 

 باشد كه:توپ زماني خارج و يا اوت مي
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 (، 12كامال بيرون از خطوط كناری باشد )شكل  كند،بخشي از توپ كه با زمين تماس پيدا مي  -1-4-8

 (،12بيرون از زمين تماس پيدا كند )شكل از قبيل سقف و يا افراد  توپ با اشياء خارج از زمين،  -2-4-8

 (12،5ها و يا بخشي از تور در بيرون از خطوط كناری تماس پيدا كند )شكـل  ها، تيركطناب ها،توپ با آنتن  -3-4-8

 گذشـته باشـد  عبـور،بخشـي از تـوپ و يـا همـه آن از بيـرون فضـای  توپ در حين عبور از سطح عمودی تـور، ،10-1-2به غير از قانون  -4-4-8

 (.10-1-2قانون )

  .توپ كامال از فضای زير تور عبور كند  -5-4-8

 بازي با توپ  -9

تواننـد تـوپ را از اطـراف شويم بازيكنـان مي( ولي يادآور 10-1-2ر زمين و محوطه خود بازی كنند )به غير از قانون دها موظف هستند هر يك از تيم

 . ی كنندنيز جـمـع آورخود منطقه آزاد 

 ضربات تيم   -1-9

 يك ضربه عبارت است از هرگونه تماس با توپ توسط يك بازيكن در خالل بازی. 

اگر تيمي ضـربات بيشـتری وارد  توانند جهت برگرداندن توپ به زمين حريف، حداكثر سه ضربه )عالوه بر دفاع( بر توپ وارد كنند.ها ميهر يك از تيم

 گردد.مرتكب خطای چهار ضرب ميتيم مذكور  كند،

 های )ضربات ( مداوم و پي در پي تماس  -1-1-9

 (. 14.4.2و  14.2و  9.2.3 تواند دو ضربه مداوم بر توپ وارد كند )به غير از قوانينيك بازيكن نمي

  های هم زمانتماس  -2-1-9

 تماس پيدا كنند.بازيكن در يك لحظه و هم زمان با يكديگر با توپ  3يا  2ممكن است 

شوند )به غيـر ( ضربه تلقي مي3) 2ها به عنوان  كنند، همان تماسدر يك لحظه با توپ تماس پيدا مي  ي( بازيكن هم تيم3)  2كه    زماني  -1-2-1-9

به عنوان يك ضربه تلقي شـده و تصـادم و  ا توپ تماس پيدا كند،از دفاع(. اگر اين بازيكنان هم زمان با يكديگر به توپ برسند ولي فقط يكي از آنها ب

 گردد.برخورد بازيكنان به عنوان خطا محسوب نمي

افتد )بـازی ادامـه حريف )بازيكن( هم زمان با يكديگر توپ را در باالی تور لمس كرده و توپ پس از آن لحظه به جريان مي  2كه    زماني  -2-2-1-9

خطـای تـيم مقابـل بـه  اگر چنين توپي به بيرون از زمين برود، تواند سه ضربه ديگر نيز بر توپ وارد كند.يرنده توپ است ميتيمي كه گ كند(،پيدا مي

 آيد.مي شمار

مجـددا   رالـي ايـن خطای دوبل محسوب شـده و و توپ را نگهدارند، ضربه بزنندتوپ به حريف هم زمان با يكديگر در باالی تور  2اگر  -3-2-1-9

تـاه شود. اما زماني كه اين تماس اضافي آن قدر كوتاه باشد كه در روند و تداوم بازی خللي ايجاد نكند )بازی را متوقف نكند(، نگه داشـتن كوتكرار مي

 توپ مجاز است. 

  ضربه كمكي  -3-1-9

  د و يا اشيای ديگر كمك گرفته و يا حمايت شوند.به توپ از افراد هم تيم خو ضربهتوانند در زمين بازی جهت هيچ يك از بازيكنان نمي
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توانند او را متوقف كـرده و يـا بـه او مي ي)در حال تماس با تور بوده و غيره( بازيكنان هم تيم  شايان ذكر است اگر بازيكني در حال ارتكاب خطا باشد،

 عقب برگردانند.

 های ضربه خصوصيات و ويژگي  -2-9

 بدن تماس پيدا كند. ءيك از اعضاتواند با هر توپ مي  -1-2-9

 مي توانيد توپ را در هر مسيری بلند كنيد. ضربه به توپ وارد كنيد، لذا مجاز نيستيد توپ را گرفته و يا هل بدهيد. تنهاشويم يادآور مي  -2-2-9

 ان با يكديگر باشند.ها هم زمهای مختلف بدن تماس پيدا كند، به شرطي كه اين تماستواند با قسمتتوپ مي  -3-2-9

 :ئیاستثناموارد 

ها در حين اجرای يـك عمـل به شرطي كه اين تماس توانند ضربات مداوم بر توپ وارد كنند،يك يا چند بازيكن دفاعي مي در حين دفاع، -1-3-2-9

 صورت گرفته باشند.

ها در حين اجـرای يكديگر تماس پيدا كند به شرطي كه اين تماستواند در اولين ضربه تيم با اعضای مختلف بدن و هم زمان با  توپ مي  -2-3-2-9

 يك عمل صورت گرفته باشند.

 خطا در حين بازی  -3-9

 . كندچهار ضربه بر آن وارد مي ،تيمي كه قبل از برگرداندن توپ چهار ضربه:  -1-3-9

 گيرد.كمك مي ود و يا اشياء موجود در زمين،های خاز هم تيمي به توپ در زمين بازی،ضربه بازيكني كه جهت  ضربه كمكي:  -2-3-9

 ( 11)شكل . كند(دهد )پرت ميرا هل مي بازيكن بر توپ ضربه وارد نكرده و به جای آن توپ را گرفته و يا آن گرفتن توپ:  -3-3-9

   . با دو عضو )بخش( از بدن وی تماس گرفته است پشت سر هم دو ضربه بر توپ وارد كرده و يا توپ  پشت سر همبازيكن  تماس دوبل: -4-3-9

 

كند با آن بـازی كنـد، بخشـي از كه بازيكن در حال بازی كردن با توپ بوده و يا اينكه سعـي مي  زماني  بلند كردن بدن از زمين )بلند شدن(:  -5-3-9

 (.9-4-1قانون به غير از شود )هايش از زمين بلند مينهها تا شايعني بخشي از كپل بدن وی،

 تماس با زمين بازی  -4-9

 ها با زمين بازی تماس داشته باشند، باسن و شانهدر طول مدت مسابقه، در خالل حركات بازی، بازيكنان از طريق قسمتي از بدن خود، بين   -1-4-9

دن در شـبلنـد د ، تـور نباشـ یشود كه توپ كامالً بـاالتر از بـاال جاديا يتماس زمانو اگر  (3 اي 2، 1تماس    ني)در حزمانيكه توپ در حالت دفاع بوده  

 مي باشد.  مجاز نيسراسر زم

 باشد.به هنگام بلند شدن، باال آوردن بدن يا قدم زدن )در زمين بازی( مجاز نمي  -2-4-9

 تور  قرار گرفتن توپ در كنار )نزديك( -10

 عبور كردن توپ از تور  -1-10

فضای عبور بخشي از سطح عمـودی تـور بـوده و بـه  بايستي از باالی تور و فضای عبور بگذرد. شود،توپي كه به زمين حريف فرستاده مي -1-1-10

 گردد:شرح زير محدود مي
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 از پايين، تا لبه باالئي تور،  -1-1-1-10

 تداد فرضي آنها، ها و امن از طرفين، به وسيله آنت  -2-1-1-10

 سقف.  تااز باال،   -3-1-1-10

را با ضربات تـيم  توانيد آنكه بخشي از آن به فضای خارجي رفته باشد، مي  رفته و يا اينحريف  اگر توپي از سطح تور كامال به منطقه آزاد    -2-1-10

 به شرطي كه: برگردانيد،

  بازيكن با زمين حريف تماس پيدا نكند،  -1-2-1-10

  عبور كرده باشد. بيرون فضای خارجي همان سمت زمين،قسمتي از از يا سطح تور كامال از مجددا  كه توپ برمي گردد، زماني  -2-2-1-10

 تيم حريف نبايد جلوی چنين حركتي را بگيرند. 

حساب مي آيد كه كامال از سطح عمـودی زماني در حال بازی به  در حال رفتن به سمت زمين حريف باشد تاتوپي كه از محل فضای پاييني    3-1-10

 تور بگذرد.   

 تماس و برخورد توپ با تور   -2-10

 .داشته باشدبا آن تماس  مي تواندتوپ از تور عبور  زماندر 

 قرار گرفتن توپ در داخل تور   -3-10

 . به زمين حريف برگردانيد)سه ضربه( توانيد توپي را كه با تور برخورد كرده است با تعداد ضربات محدود تيمي مي  -1-3-10

 كنند.و مجددا آغاز ميلغو را   رالي اگر توپ از سورا  تور عبور كرده و يا تور را پاره كند،  -2-3-10

 

 قرار گرفتن بازيكن در كنار تور  -11

 عبور از خطوط مرزی تور   -1-11

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

 . مقابل برخورد نكند

سوی تور ببرد به شرطي كه تماس با توپ در فضای بازی زمين خـود صـورت گرفتـه   ستش را به آنتواند پس از ضربه حمله دبازيكن مي  -2-1-11

 باشد.

 عبور از زير تور   -2-11

هايي از بدنشان را از زير تور وارد فضای )زمين( حريف كنند به شرطي كه با اين عمـل در بـازی حريـف مداخلـه   توانند بخشبازيكنان مي  -1-2-11

 باشند.نكرده 

و تماس هر قسمت از بدن با زمين حريف مجاز است به شرط آن كه اين عمل در بازی حريف مداخلـه عبور از خط مركزی به زمين حريف    -2-2-11

 نداشته باشد.

 (.8-2تواند وارد زمين حريف گردد )قانون بازيكن مي پس از اينكه توپ اوت )خارج( شد،  -3-2-11
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 د وارد منطقه آزاد حريف شوند، به شرطي كه در بازی تيم مقابل مداخله نكرده باشند.تواننبازيكنان مي  -4-2-11

 تماس با تور   -3-11

  .اينكه اين تماس در بازی تداخل ايجاد نمايدمگر آيد، طا به حساب نميختماس با تور توسط يك بازيكن   -1-3-11

به شرطي كه اين عمل   ،تماس پيدا كند و شامل خود تور  در بيرون از طول تور قرار دارند كه    تواند با طناب، تيرك و يا اشيائي ميبازيكن    -2-3-11

 تاثيری در بازی نداشته باشد. 

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

 خطاهای بازيكن در كنار تور   -4-11

 (.11بازيكني كه در طول حمله حريفان و يا قبل از حمله حريفان، با حريف و يا توپ در فضای حريفان تماس گرفته باشد )شكل   -1-4-11

 (.11-2-1حريف شده و بر روی بازی حريف تاثير گذاشته باشد )قانون  فضایبازيكني از زير تور وارد   -2-4-11

 (.11-2-2-2)قانون و بر بازی حريف خود تاثير گذاشته باشد. بازيكني كه وارد زمين حريفان خود شده   -3-4-11

 :بازی حريف تاثير گذاشته باشد كه )در كنار ديگر عوامل(  به وسيله عوامل ذيل بربازيكني   -4-4-11

 حين بازی اش با توپ يا اقدام برای شروع بازی،  به وسيله تماس با باند باالی تور بين آنتن ها يا خود آنتن ها در •

 همزمان با بازی با توپ از تور كمك بگيرد،  •

 به وسيله تماس با تور، نسبت به  حريف مزيت و فايده ای را به دست آورد،  •

 حركاتي را انجام دهد كه مانع تالش قانوني حريف برای بازی با توپ شود، •

 نگهداشتن يا گرفتن روی تور •

بـازی بـا "است و سعي مي كند با آن توپ بازی كند، به معنای آن است كه دارد يك عمل و حركـت   "توپ در حال حركت"بازيكني كه در كنار يك  

 را انجام مي دهد، حتي اگر هيچ تماسي با توپ پيدا نكند.  "توپ

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

 

 سرويس  -12

 ن انداختن توپ به وسيله بازيكن عقب سمت راستي كه در منطقه سرويس مستقر شده است.سرويس عبارت است از جريا

 اولين سرويس در سِت  -1-12

 (.6-3-2و  7-1كننـد )قانون زننده اولين سرويس در سِت اول و سِت نهايي )پنجم( را به وسيله شير يا خط تعيين مي  -1-1-12

 گردد كه در سِت قبلي اولين سرويس را نزده است.ميهای بعدی با سرويس تيمي آغاز سِت  -2-1-12

 سرويس  انجامترتيب   -2-12

 ارنج قيد شده است رعايت نمايند  هبازيكنان موظف هستند كه ترتيب زدن سرويس را بر اساس مواردی كه در برگ  -1-2-12

 (. 7-3-1و  7-3-2)قانون 

 گردد:زننده سرويس بعدی بر اساس موارد ذيل تعيين مي  پس از اولين سرويس در هر سِت،  -2-2-12
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كـه بـه جـای وی وارد  به نفع همان تيم ختم شده باشد، بازيكني كه قبال سرويس زده بود )و يا فردی  رالياگر تيمي سرويس زده و آن    -1-2-2-12

 زند.زمين شده است(، مجددا سرويس بعدی را مي

بـازيكني كـه از   .زنـدفت كننده )گيرنده( سرويس ختم شده باشد، سرويس بعدی را پس از چرخش بازيكنان ميبه نفع تيم دريا  رالياگر    -2-2-2-12

 كند( سرويس خواهد زد.رود )حركت ميقسمت جلوئي و سمت راست زمين به منطقه عقب زمين مي

 صدور دستور داور جهت زدن سرويس   -3-12

دستور زدن سـرويس را   بازی و همچنين استقرار زننده سرويس در منطقه سرويس )توپ( مطمئن شد،كه داور اول از آمادگي دو تيم جهت    پس از اين

 (.11)شكل  كندصادر مي

 (11نحوه زدن سرويس )شكل   -4-12

  مـچ، تواند با يك دست و يا قسمتي از دستش )انگشـتان،مي نمايدبه هوا پرتاب )رها( خود  پس از اينكه زننده سرويس توپ را از دستهای -1-4-12

 بازو( بر توپ ضربه وارد كند.  ساعد،

 . باشدباشد. دريبل يا حركت دادن توپ در دستها مجاز ميبار باال انداختن يا آزاد كردن توپ )به هنگام زدن سرويس( مجاز مي فقط يك  -2-4-12

سن زننده سرويس نبايد با زمين بازی )شامل خط انتهائي زمين( يا زمين خارج از منطقه سرويس تماس پيدا كند. در لحظه زدن سرويس، با  -3-4-12

توانند با زمين بازی و يا منطقه آزاد خارج منطقه سـرويس تمـاس قسمت كف پا )پاها(، قسمت باالی مچ پا )پاها( يا دست )دستهای( زننده سرويس مي

 (.12داشته باشد )شكل 

 زننده سرويس بعد از زدن ضربه، مي تواند به خارج از منطقه سرويس يا داخل زمين برود. 

 (.11از اولين سوت داور برای سرويس، سرويس بزند )شكل  ثانيه بعد 8زننده سرويس بايد ظرف   -4-4-12

 شود.گيرد و تكرار ميسرويسي كه قبل از سوت داور، زده شود، مورد قبول قرار نمي  -5-4-12

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

، جلوگيری كـرده و سرويس  دنزز ديدن مسير توپ و  بازيكنان تيم زننده سرويس نبايد بازيكنان تيم مقابل را به طور انفرادی و يا گروهي ا  -1-5-12

 ممانعت نمايند.

 يـا انعت و حفاظ را در حين اجرای سرويس با حركاتي از قبيل تكـان دادن دسـتهازند، مميك يا گروهي از بازيكنان تيمي كه سرويـس مي  -2-5-12

تا زماني كه توپ بـه فضـای كه بازيكنان تيم مقابل نتوانند    اينمي توانند به صورت گروهي كنار هم بنشينند تا    و ياانجام مي دهند  حركت به طرفين  

 (.6تشخيص دهند )شكل مسير توپ را را ديده و سرويس  دنز عمودی تور برسد،

 دهند. خطاهايي كه در حين سرويس ر  مي  -6-12

 خطاهای سرويس   -1-6-12

حتي اگر بازيكنان تيم مقابل در جاهـای اصـلي خـود مسـتقر  ،دهنداگر زننده سرويس مرتكب يكي از خطاهای ذيل شود، سرويس را به تيم مقابل مي

 نشده باشند. زننده سرويس:

 كرده باشد. ضسرويس را نق ترتيب زدن  -1-1-6-12
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 (،12-4سرويس را به طور صحيح و مناسب نزده باشد )قانون   -2-1-6-12

 خود را از زمين بلند كند، های  كپل  -3-1-6-12

 دهند.كه پس از زدن سرويس ر  مي خطاهائي  -2-6-12

بـازيكن در  مگـر آن كـهگـردد )داشته باشد خطا محسوب ميپس از اينكه سرويس به طور صحيح زده شد، اگر توپ )سرويس( يكي از شرايط ذيل را 

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

كه كامال از فضای عبور سطح عمودی تور عبـور نكـرده   سرويس )توپ( با يكي از بازيكنان تيم زننده سرويس تماس پيدا كرده و يا اين  -1-2-6-12

 (.11باشد )شكل 

 (.11)شكل بيرون از زمين رفته باشد توپ به   -2-2-6-12

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

 دهند.های مربوطه ر  ميسرويس و عدم استقرار صحيح بازيكنان در محلی خطاها  -7-12

غيره( و بازيكنان تيم مقابل در جاهای اگر زننده سرويس در حين زدن سرويس مرتكب خطا شود )سرويس نادرست، عدم چرخش صحيح و   -1-7-12

 شود.اصلي خود مستقر نشده باشند، به عنوان خطای سرويس تلقي شده و تيم زننده سرويس جريمه مي

ولي اگر سرويس را به طور صحيح بزنند و سپس خطا شده باشد )بيرون از زمين برود، از مانع عبور كـرده و غيـره ( عـدم اسـتقرار صـحيح   -2-7-12

 اعالم مي نمايند. نان بر خطای سرويس ارجعيت داشته و خطای عدم استقرار صحيح را بازيك

 

 ضربه حمله -13

 ضربه حملهمشخصات   -1-13

 شوند.شوند توپ به زمين حريف هدايت شود به عنوان ضربات حمله محسوب ميكليه حركات به غير از سرويس و دفاع كه باعث مي  -1-1-13

توانيد يك ضربه آهسته بـر تـوپ حمله، ضربه آشكار بر توپ وارد كرده و يا توپ را با دست نگرفته و يا پرتاب نكرده باشند، مياگر در حين   -2-1-13

 وارد كنيد.

 گردد.ميكند، عمل ضربه حمله تكميل كه توپ كامال از سطح عمودی تور عبور كرده و يا اينكه با حريف مقابل تماس پيدا مي لحظه ای  -3-1-13

 حمله به سمت سرويس حريف مجاز است.   -4-1-13

 هائي برای ضربه حمله  محدوديت  -2-13

 در هر ارتفاعي، اقدام به ضربه حمله نمايد به شرطي كه در فضای بازی خود با توپ تماس گرفته باشد.  تواندبازيكن قسمت جلوئي زمين مي  -1-2-13

 .در شرايط ذيل در هر ارتفاعي، ضربه حمله را از پشت منطقه جلو تكميل نمايد تواندبازيكن قسمت عقب زمين مي  -2-2-13

 های بازيكن نبايد با خط حمله تماس پيدا كرده و يا از باالی آن عبور كند.در حين ضربه، كپل  -1-2-2-13

 (.1-4-1هد )قانون هايش را در داخل منطقه جلوئي قرار دتواند پس از ضربه حمله، كپلبازيكن مي  -2-2-2-13
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تـوپ قسمتي از   تواند ضربه حمله را در منطقه جلوئي تكميل نمايد به شرطي كه در لحظه تماس وی با توپ،بازيكن قسمت عقبي نيز مي -3-2-13

 ( 8D) شكل باشد.تور لبه باالی پايين تر از 

 خطاهای ضربه حمله   -3-13

 (.13-2-1زند )قانون تيم مقابل ضربه ميبازيكن توپ را در زمين )فضای( بازی   -1-3-13

 (.8-4كند )قانون بازيكن توپ را با ضربه خود به بيرون از زمين هدايت مي  -2-3-13

  . زندكه توپ كامال در باالی تور قرار گرفته است و بازيكن قسمت عقب زمين، از قسمت جلوئي زمين بر توپ ضربه مي لحظه ای  -3-3-13

 (.11، شكل 9-2-4كند )قانون از زمين بلند مي راخود  هایبازيكن در حين ضربه زدن، كپل  -4-3-13

 (.19-3-1-2و قانون  11كند )شكل بر آن ضربه وارد مي  ليبروكه توپ كامال در باالی تور قرار گرفته و بازيكن  لحظه ای  -5-3-13

( و در باالی توپ فرستاده و يكي از بازيكنان هـم تـيم 19-3-1-4منطقه جلوئي )قانون  به  خود    پاس را با انگشتان  ليبروكه بازيكن    زماني  -6-3-13

 (.11زند )شكل خود بر آن ضربه مي

 دفاع -14

 دفاع كردن   -1-14

بدون در نظر گرفتن ارتفـاع تمـاس بـا دارند تا اينكه  را در باالی تور نگه مي  خود  دفاع عبارت از عملي است كه بازيكنان كنار تور دستهای  -1-1-14

، اما در لحظ تماس با توپ، قسـمتي از بـدن توانند دفاع كنندفقط بازيكنان قسمت جلوئي زمين مي  از آمدن توپ از زمين حريف جلوگيری نمايند.توپ  

 بايد باالتر از باالی تور باشد.

 بازيكن جهت دفاع  تصميم و اقدام  -2-1-14

 گردد.توپ تماس نگرفته باشد، تصميم جهت دفاع تلقي مي اگر بازيكني اقدام به دفاع نموده ولي با

 دفاع كامل   -3-1-14

 (. 7)شكل  گردد.كند، دفاع كامل ميكه توپ با مدافع )دفاع كننده( تماس پيدا مي زماني

 دفاع گروهي   -4-1-14

 گردد.كند، دفاع گروهي محسوب ميئي نزديك هم دفاع كرده و توپ با يكي از آنها برخورد مييا سه بازيكن جلو 2كه  زماني

 تماس دفاع   -2-14

ها در حين اجرای يك عمل صورت گرفته  های متوالي )سريع و مداوم( با توپ داشته باشند به شرطي كه اين تماس  توانند تماسيك يا چند مدافع مي

 باشند.

 دفاع در زمين )فضای( حريف  -3-14

سوی تور و زمين حريف قرار دهد به شرطي كه اين عمل تاثيری در بازی تـيم مقابـل   را در آن  خود  ها و بازوهای  تواند در حين دفاع دستبازيكن مي

 حريف حمله را انجام نداده است  توپ را در آن سوی تور )زمين حريف( لمس نمائيد. قبل از اينكهتوانيد نمينداشته باشد. بنابراين 

 دفاع و ضربات تيم   -4-14
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جهـت   تواند سه ضـربه ديگـر پـس از دفـاع،بنابراين، هر تيم مي (.9-1گردد )قانون تيم محسوب نمي دفاع )تماس دفاع( به عنوان ضربه -1-4-14

 برگرداندن توپ بر آن وارد كند.

 صورت بگيرد.  تواند به وسيله هر يك از بازيكنان از جمله فردی كه در حين دفاع با توپ تماس گرفته است،اولين ضربه پس از دفاع، مي  -2-4-14

 دفاع بر روی سرويس   -5-14

 مي توانيد بر روی سرويس حريف دفاع كنيد.

 ( 11خطاهای دفاع )شكل   -6-14

 باشند:خطاهای دفاع به شرح زير مي

 (.14-3توپ را در زمين حريف لمس كرده باشد )قانون ، حمله حريف قبل از ،   مدافع  -1-6-14

ــازيكن  -2-6-14 ــا ب ــين و ي ــان قســمت عقــب زم ــرويكــي از بازيكن ــرده و در آن ســهيم باشــد  ليب ــاع شــركت ك ــا در عمــل دف ــرده و ي ــاع ك  دف

 (.19-3-1-3و  14-14،5-1)قوانين 

بدون اينكـه بـا تـوپ  ع ،در حين دفااگر مدافع  .را از زمين بلند كند   خود  هایكه مدافع در حين دفاع و يا در حين تكميل دفاع، كپل  زماني  -3-6-14

 ، كار اشتباهي نيست ) قدغن نيست ( .  را از زمين بلند كند خود هایكپل،  تماس پيدا كند

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

 كه مدافع توپ رادر زمين حريف و بيرون از آنتن دفاع كرده باشد. زماني  -5-6-14

 كند.برای ايجاد يك سد )دفاع(، فردی يا گروهي تالش مي ليبروبازيكن    -6-6-14

 

 و تاخيرات  توقف ها : 5فصل 

 قانوني در بازی  توقف های -15

  .اطالق مي شود كامل و سوت داور اول برای سرويس بعدی راليبين يك به زمان توقف 

  شوند.قانوني بازی محسوب مي توقف هایها به عنوان  تعويض و تايم اوتتنها 

 های قانوني  تعداد تعليق  -1-15

 ( تعويض داشته باشند.6( تايم اوت گرفته و شش )2حداكثر دو ) توانند در طول هر سِت،ها ميهر يك از تيم

 تعداد تايم اوت ها را تا يك عدد تقليل دهند. نه و بازاريابي مي توان طبق توافق با حاميان مالي، پخش رسادر مسابقات رسمي و جهاني پارا واليبال، 

 ها  ترتيب و توالي تعويض  -2-15

درخواست جهت تايم اوت و يك درخواست جهت تعويض بازيكنان را يكي پـس از ديگـری انجـام داده و  2يا  1توانند ها ميهر يك از تيم  -1-2-15

 ارائه نمايند.نياز نيست كه بازی را از سر بگيرند 

های مداومي را جهت تعويض بازيكنان ارائه داده و توجه داشته  تواند در طول تعويض بازيكن، درخواستتوجه داشته باشيد كه يك تيم نمي  -2-2-15

 (.15-5، 15-6-1توانند در طول يك تعليق، تعويض شوند )قانـون يا سه بازيكن مي 2باشيد كه 
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اخـراج از مسـابقه يض از يك تيم يك رالي كامل خواهيم داشت )به استثناء يك تعويض اجباری كه بدليل آسيب و يا بين دو درخواست تعو  -3-2-15

  ( 15-8/  15-7/  15-5-2است. )

هرگونـه وقفـه ( درخواسـت یشده بعـد  ليتكم  يرال  انيقبل از پا  يعنيدر همان وقفه )  ريآن با اخطار تاخ  دييپس از رد شدن درخواست و تا  -4-2-15

 .ستيمجاز ن یمنظم باز

 قانوني  توقفدر خواست جهت   -3-15

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

 د. تعويض قبل از استارت ست مجاز است و بعنوان يك تعويض صحيح در آن ست ثبت مي گرد  -2-3-15

 تايم اوت و تايم اوت فني   -4-15

اوت باشد( و داور سـوت را در و در اين لحظه توپ نبايد در جريان بوده )مي گيرد اين درخواست با نشان دادن عالئم دستي مربوطه صورت   -1-4-15

 جهت سرويس نزده باشد.

 ثانيه مي باشند.  30كليه تايم اوت های مورد درخواست 

 ( و سپس عالمت دست برای درخواست تايم اوت الزامي است. buzzerمسابقات جهاني و قهرماني منطقه ای، استفاده از زنگ ) در

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

 

 تعويض و جايگزيني بازيكنان   -5-15

امتيازات نوشته و اين بازيكن بجای بازيكني كه قرار   هرا در برگ  (ليبروبازيكن    استثناء)به  تعويض عبارت از اين است كه اسم بازيكن ذخيره    -1-5-15

 . شودوارد زمين مي است زمين را ترك كند،

برای يك بازيكن در زمان بازی ايجاد مي شود اين كار با نشـان دادن عالمـت دسـت مربـي )و يـا زماني كه تعويض بدليل آسيب جسمي    -2-5-15

  انجام مي شود. كاپيتان بازی( 

 های تعويض  تعداد و محدوديت  -6-15

تواند از زمين خارج شده و مجددا به زمين برگردد ولي بايستي توجه داشته باشيد كه رنج تيم قيد شده است ميابازيكني كه اسم او در برگ    -1-6-15

 د.گرداين عمل فقط يكبار در طول سِت صورت گرفته و در حين برگشت به زمين،به محل استقرار قبلي خود برمي

تواند بجای بازيكني كه اسم او در برگ ارنج قيد شده است وارد زمين گردد ولي توجه داشته باشيد كه اين عمل فقط يك بازيكن ذخيره مي  -2-6-15

 ده است.شود كه وی در حين تعويض از زمين خارج شيكبار در طول سِت صورت گرفته و در حين تعويض ايشان فقط بجای بازيكني وارد زمين مي

 (. 15-9-2)قانون  مي باشد.قوانين كالسبندی گردد، غير قانوني و نقض  شكستنمنجر به كه تعويضي   -3-6-15

 تعويض استثنائي   -7-15
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بطـور قـانوني تعـويض  به بازی ادامه دهد بايستي تياخراج / رد صالح يا و  بيماری  /به دليل جراحت تواند ( كه نمي  ليبرو)به غير از بازيكن    يبازيكن

بهره مند شود.  15-6 های قيد شده در قانونتواند از تعويض استثنائي و بدون توجه به تعداد تعويضتيم مذكور مي  باشد،نگردد ولي اگر اين امر ممكن  

 مطابقت داشته باشد. 7-3-1لطفا توجه داشته باشيد كه بايستي پس از تعويض استثنائي، برگ ارنج با قانون 

 بـرو،ي، بـه جـز ل حضـور نداشـته باشـد نيدر زم تياخراج/ محروم ،یماريب/تيكه در زمان مصدوم  يكنياست كه هر باز  يمعن  نيبه ا  يياستثنا  ضيتعو

شـده محـروم مجروح / مريض و   كنيبازشود.  ، وارد زمين    اخراج/ محروم  مار،يمصدوم/ببازيكن    یبه جا  توانديآنها، م  نيگزيجا  كنيباز  ايدوم    یبرويل

 ورود مجدد به مسابقه را ندارد. هاجاز

در برگه امتيازات بعنوان تعويض های آن ست مسابقه ثبت ليكن    به حساب آورد  عادیتوان در هر مورد به عنوان يك تعويض  تعويض استثنائي را نمي

  مي شوند. 

 تعويض بازيكن خاطي   -8-15

اگر اين امر غيـر ممكن باشد،   انجام دهد.  يياستثنا  ضيتعو  كيحق دارد    مينباشد، ت  ريامكان پذ  نياگر ا  گردد.  نوني تعويضبطور قا  بايد  بازيكن خاطي

 گردد. تيم به عنوان تيم ناقص تلقي مي

 تعويض غير قانوني   -9-15

به عنـوان تعـويض غيـر قـانوني تلقـي آنگاه  دنباش 7-3-1و  15-6 يقانونمواد های قيد شده در ها بيش از تعداد تعويضاگر تعداد تعويض  -1-9-15

 (. 15-7ن در قانو موارد مندرجگردد )به غير از مي

 تصميمات ذيل را به مورد اجرا خواهند گذاشت:آنگاه اگر تيمي يك تعويض غيرقانوني انجام داده باشد و بازی نيز ادامه داشته باشد   -2-9-15

 (، 6-1-3)قانون  يك امتياز و سرويس به حريف خود مي دهد.تيم مربوطه جريمه شده و   -1-2-9-15

 . كنندميتعويض را تصحيح   -2-2-9-15

امتيازات تيم مقابل تغيير نكرده و همچنان به قوت خود بـاقي  كنند.حذف مي امتيازاتي را كه تيم خاطي از لحظه خطا بدست آورده است،  -3-2-9-15

 ماند.مي

 انتعويض بازيكن  -10-15

 (.1b، شكل 1-4-3)قانون  شود.مي تعويض در منطقه تعويض انجام   -1-10-15

 باشد.از ثبت بازيكن تعويضي در سِت امتيازات و اجازه ورود و خروج بازيكنان از زمين بازی مي ندزمان مورد نياز جهت تعويض عبارت  -2-10-15

3a-10-15-  تعويض زماني است كه در خالل يك توقف قانوني، بازيكن يا بازيكنان تعويضي به منطقه تعويض واردشده، آماده بازی   درخواست واقعي

 مربي برای انجام تعويض نيازی به عالمت دادن تعويض ندارد مگر آنكه تعويض بدليل آسيب جسمي و يا قبل از شروع ست باشد.  باشند.

3b--10-15 - مـي شـود.دستور تعويض صادر نشده و تيم مذكور به خاطر همين تاخير، جريمـه ازيكن حاضر و آماده نباشد ، اگر در حين درخواست ب 

 (.16-2)قانون 

3c-10-15  .داور  تاييد و اعالم درخواست تعويض توسط مسئول ثبت امتياز يا داور دوم به ترتيب و به وسيله زنگ يا سوت افراد مربوطه انجام مي شود

 دوم تعويض را انجام مي دهد. 
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 ها در زمان درخواست انجام تعويض مشخص اگر يك تيم قصد انجام بيش از يك تعويض بطور همزمان را داشته باشد، تعداد تعويض  -4-10-15

چند تعويض غير قانوني باشد يك و يا چنانچه  ها به ترتيب، يك جفت از بازيكنان بعد از جفت ديگر، انجام گيرند.صورت، اين تعويض  گردد. در اينمي 

 آنگاه تعويض قانوني انجام مي شود و موارد غير قانوني مردود خواهد بود و طبق تاخير انجام شده منجر به محروميت مي شوند. 

 های بي مورد درخواست  -11-15

 شوند:تلقي مي در بازی های ذيل به عنوان تعويض بي مورددرخواست تعويض  -1-11-15

 در طول بازی و يا در حين سوت داور جهت زدن سرويس و يا پس از آن   -1-1-11-15

 به وسيله يكي از اعضای غير مجاز تيم   -2-1-11-15

 ن بازيكن حاضر در زمي اخراج / و محروميت /جراحت در تعويض دوم توسط همان تيم در زمان توقف به استثناء موارد بيماری /   -3-1-11-15

 های قانوني.  ها و تعويض پس از اتمام تايم اوت  -4-1-11-15

شود، بايد بدون هيچگونه عواقب گذارد يا باعث تاخير در آن نميدر مسابقه كه بر بازی تاثيری نمياز طرف يك تيم اولين درخواست نابجا   -2-11-15

 )پي آمدهای( ديگر رد شود.

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

 تاخير در بازی  - 16

 انواع تاخير  - 1-16

 باشد:گردد ً تاخير ً ناميده شده و شامل مراحل ذيل ميعمل بي مورد تيمي كه باعث تعويق ادامه بازی مي

 تاخير در تعويض،  -  1-1-16

 صدور دستور داور جهت شروع بازی،ادامه تعليق )معطل كردن( پس از  -  2-1-16

 (، 15-9 درخواست تعويض غير قانوني )قانون -  3-1-16

 (، 15-11-3 های بي مورد )قانون تكرار درخواست -  4-1-16

 تاخير بازی به وسيله بازيكنان و اعضای تيم.  -  5-1-16

 جرايم تاخير - 2-16

 . رديگميرا در بر تيـم كل اعضاء طار تاخير” “جريمه تاخير ” و “ اخ -  1-2-16

 ماند.جرايم تاخير در طول مسابقه به قوت خود باقي مي -  1-1-2-16

 كنند.از جمله اخطارها را در ليست امتيازات درج ميدر بازی  كليه جرايم تاخير  -  2-1-2-16

 . باشدتاخير ” مي مسابقه “ اخطار ها در طولجريمه اولين تاخير توسط هر يك از اعضای تيم -  2-2-16

دومين تاخير و يا تاخيرهای بعدی توسط هر يك از اعضای همان تيم در طول همان سِت خطا محسوب شده و جريمه آن ً جريمه تـاخير ً   -  3-2-16

  يك امتياز و سرويس بعدی به حريف داده مي شود.بوده و 

 گذارند.های بعدی تاثير مي خود باقي مانده و در سِتآنها به قوت  قبل از ها و يا سِت جرايم تاخير بين -  4-2-16
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 های استثنائي در بازی تعويض -17

 مصدوم )مجروح( شدن بازيكن -1-17

كه توپ در جريان است( حادثه ای شديد ر  داده و بازيكني مجروح شـود، داور موظـف اسـت كـه بـازی را فـورا   اگر در طول بازی )زماني  -1-1-17

 يار پزشكي اجازه بدهد كه جهت مداوای بازيكن مصدوم وارد زمين شود. نگهداشته و به دست

 كنند.بازی را شروع مي  پس از مداوای بازيكن،

 بهبود نمايـدكه  دهند تا اينهای قانوني و استثنائي تعويض شود سه دقيقه به ايشان فرصت مي  اگر بازيكن مصدوم نتواند از طريق تعويض  -2-1-17

 توانند از اين موقعيت در طول مسابقه استفاده نمايند.توجه داشته باشيد كه هر يك از بازيكنان فقط يك بار مي ليكن

 . گردد و تيم مذكور نتواند بازيكن ديگری را جايگزين وی كند، تيم به عنوان تيم ناقص تلقي مي بهبود نيابداگر بازيكن 

 رند.گذاعوامل خارجي كه در بازی تاثير مي  -2-17

بازی را با اگر هر گونه عامل خارجي در طول بازی ر  داده و در بازی تاثير بگذارد، داور موظف است كه بازی را متوقف كرده و پس از رفع اين مشكل، 

 د.نمايتكرار سرويس قبلي آغاز 

 تاخيرهای مداوم و طوالني   -3-17

داور اول به همراه مسئولين برگزاركننده مسابقات و در صورت امكان با حضـور يكـي از اگر عوامل غيرمترقبه ای باعث تأخير مسابقه شوند،   -1-3-17

 اعضای كميته كنترل مسابقات، موظف هستند كه تصميماتي را نسبت به برقراری شرايط عادی اتخاذ نمايند.

 كنند:زير عمل مي ساعت باشد به شرح 4اگر يك و يا چند مورد تأخير ر  داده و مدت زمان آنها كمتر از   -2-3-17

اگر بخواهند مسابقه را در همان زمين آغاز كنند، سِتي را كه در آن وقفه به وجود آمده بود، به طور عادی و بـا همـان امتيـازات قبلـي و   -1-2-3-17

های قبلي نيز به قـوت خـود بـاقي  دهند. الزم به توضيح است كه امتيازات سِتهای مربوطه ادامه مي  و محل  بازيكنان اخراجي()به استثنائ    بازيكنان

 مانند.مي

كرده ولي بـازی را بـا همـان  لغوديگری آغاز كنند، سِتي را كه در آن وقفه به وجود آمده بود، بازی  ولي اگر بخواهند مسابقه را در زمين    -2-2-3-17

 مانند.به قوت خود باقي ميهای قبلي همچنان  كنند. الزم به توضيح است كه امتيازات سِتافراد و همان ارنج آغاز مي

و مسابقه ديگری را از اول آغاز لغو نموده  ساعت باشد، اين مسابقه را    4ولي اگر يك و يا چند مورد تأخير ر  داده و مدت زمان آنها بيش از    -3-3-17

 كنند. مي

 هاسِتتعويض زمين بازی و فاصله بين -18

 ها سِت فاصله بين  -1-18

 طول مي كشد.سه دقيقه . تمامي اين فاصله ها اطالق مي شود ها بين سِتبه زمان زماني فاصله  

 كنند.ها را در ليست امتيازات ثبت ميها را تعويض كرده و ارنج جديد تيم زمين  در طول اين فاصله،

 دقيقه افزايش دهند.  10های دوم و سوم را تا  سِت نتوانند فاصله بيهای شركت كننده ميباتوجه به درخواست مسئولين برگزاركننده مسابقات، تيم

 تعويض زمين   -2-18
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 ها موظف هستند كه پس از هر سِت زمين را عوض كنند.به غير از سِت پنجم )نهايي( تيم  -1-2-18

ا را تعويض كرده و بازيكنان در همان هها بدون تأخير زميندست يافت، تيم 8ها به امتياز در سِت نهايي )پنجم( به محض اينكه يكي از تيم  -2-2-18

 شوند.محل مربوطه مستقر مي

كننـد، امتيـازات را در حـين ها را تعـويض مي( انجام ندهند، به محض اينكه متوجه اين اشتباه شدند، زمين8اگر اين تعويض را در وقت مناسب )امتياز  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : بازيكن ليبرو 6صل ف

 بازيكن ليبرو -19

 تعيين بازيكن ليبرو  -1-19

  را به عنوان بازيكن ليبرو تعيين نمايد.خود بازيكن دفاعي  حداكثر دو  از ميان ليست بازيكنان خود مي تواندهر تيم   -1-1-19

 در محل مشخص شده ثبت گردد. و  ليبرو بايد قبل از مسابقه در برگه امتيازات انبازيكنهمه نام   -2-1-19

تلقـي خواهـد شـد. چنانچـه بـازيكن ليبـرو  كه قبل از شروع مسابقه توسط مربي تعيين مي شود، به عنوان بازيكن عمل كننده    ليبروبازيكن    3-1-19

 رزرو خواهد بود. ليبروباشد، اين بازيكن به عنوان  ليبروبه عنوان  ديگری

   داشته باشد. در زمين حضور مي تواند در تمام مدت تنها يك ليبرو 

 تجهيزات  -2-19

اعضای تيم پيش بند ويژه بازيكن ليبرو( بپوشد و پيراهن اين بازيكن حداقل بايد از نظر رنگ با پيراهن ديگر -بازيكن ليبرو بايد يك يونيفرم )يا پيراهن

لباس هر دو بازيكن ليبرو مي تواند باهمديگر و همچنين با سـاير   تواند دارای طرح متفاوت با ديگر بازيكنان باشدمتمايز باشد. يونيفرم بازيكن ليبرو مي

 اما بايد همانند يونيفرم ديگر اعضای تيم شماره گذاری شود. بازيكنان هم تيم خود متفاوت باشد.

 (.4-3قانون )

 اقدامات در برگيرنده بازيكن ليبرو  -3-19
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 اقدامات )اعمال( بازی  -1-3-19

 تواند جايگزين هر يك از بازيكنان رديف عقب شود. بازيكن ليبرو مي  -1-1-3-19

كردن به عنوان يك بـازيكن رديـف بازيكن ليبرو محدود به عمل  اگر در لحظه تماس با توپ، توپ كامال باالتر از نقطه باالئي تور باشد  -2-1-3-19

 (.13-3-5و  13-2-2باشد،. ) قوانين  عقب بوده و مجاز به كامل كردن يك حمله از هر جا ) شامل زمين بازی و منطقه آزاد ( نمي

 تواند سرويس بزند، دفاع نمايد يا برای انجام دفاع ) ايجاد سد ( تالش نمـايد. ازيكن ليبرو نميب  -3-1-3-19

 (.14-6-6 و 14-6-2و  12-4-1) قوانين 

تواند يك ضربه حمله را از باالی تـور كامـل نمايـد، اگـر اگر توپ از پاس سرانگشتي بازيكن ليبرو در منطقه جلو وی بيايد، بازيكن نمي  -4-1-3-19

 (.13-3-6تواند آزادانه به توپ ضربه بزند. )قانون انجام دهد، مييا از بيرون از آن بازيكن ليبرو همان عمل را از پشت منطقه جلو 

 جابجائي بازيكنان  -2-3-19

 (.15-5د. )قانون آيبه حساب نميعادی  بازيكن ليبرو به عنوان تعويض تعويض  -1-2-3-19

مگر آنكه جريمه منجر به ) ليبرو وجود داشته باشددو مورد تعويض بازيكن   بينكامل  باشند، اما بايد يك رالي  ها دارای محدوديت نمياين قبيل تعويض

 قادر به انجام بازی نباشد و سبب ناقص نمودن رالي شود(. شود و يا ليبرو  4چرخش ليبرو به موقعيت 

را مي توان انجام داد و مي توان اين كار را با هر ليبرو انجام داد. ليبرو تنها مي تواند با بازيكن جايگزين بـرای آن تعويض مرتب بازيكن    -2-2-3-19

 و يا ليبرو رزرو تعويض شود.  ت پس

تعويض ليبرو را اجازه و   باشدنموده   كنترلتواند وارد زمين بازی شود مگر اينكه داور دوم ارنج شروع را  در آغاز هر سِت، بازيكن ليبرو نمي  -3-2-3-19

  (.12-1 و 7-3-2)قوانين  با يك بازيكن داده باشد

 گيرند. كه توپ در خارج از بازی است صورت مي سوت سرويس و يا زمانيها فقط قبل از  تعويضساير   -4-2-3-19

بايـد در كاپيتان بازی عويضي كه بعد از سوت برای زدن سرويس اما قبل از زدن سرويس انجام شود، نبايد رد شود، اما بعد از پايان رالي ت  -5-2-3-19

  نجر به جريمه تاخير در بازی مي شود. جريان قرار گيرد كه اين كار يك رويه مجاز نيست و تكرار آن م

تاخير و توقف در بازی شده و باعث جريمه تاخير مي شوند. انتخاب تيمي كه بايد سرويس بعدی را   فورا باعثهای همراه با تاخير تعويض  -6-2-3-19

 (.16-2قانون )بزند، بر اساس نتيجه جريمه تاخير مشخص خواهد شد. 

  وارد زمين شده يا از آن خارج شوند ليبرومنطقه تعويض )جابجايي( توانند از فقط ميشونده بازيكن ليبرو و بازيكن جايگزين   -7-2-3-19

 (.D.laقانون )

 و يا در برگه امتياز الكترونيك ثبت شود. چنانچه يك مرتبه استفاده شود( تعويض ليبرو بايد در برگه كنترل ليبرو )  -8-2-3-19

 ر موارد(: )همراه با ساي تعويض غير قانوني شامل موارد ذيل مي گردد  -9-2-3-19

 بين تعويض ليبروها رالي كامل انجام نشده باشد.  •

 غير از ليبرو رزرو و يا بازيكن معمولي جايگزين شده باشد. ليبرو با يك بازيكن  •

 مد نظر قرار مي گيرد. بازيكنان تعويض غير قانوني روند به همان صورت ليبرو غير قانوني تعويض 
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بدليل تاخير ايجاد شـده  رپيش از آغاز رالي بعدی اعالم شود آنگاه اين كار توسط داوران تصحيح مي شود و تيم مذكوچنانچه تعويض غير قانوني ليبرو  

 جريمه مي شود. 

 چنانچه تعويض غير قانوني ليبرو پس از ضربه سرويس اعالم شود آنگاه پيامدهای آن همانند تعويض غير قانوني است. 

 ليبرو جديد يك بازيكن تعيين مجدد   -4-19

 چنانچه ليبرو بدليل آسيب ديدگي، بيماری، اخراج از بازی قادر به بازی نباشد.   -1-4-19

 ليبرو به هر دليلي قادر به بازی نيست و در غياب مربي كاپيتان تيم اجازه چنين كاری را دارد. از سوی مربي اعالم شود كه بازيكن 

 اه با يك ليبرو تيم همر  -2-4-19

قادر به انجـام برای تيم موجود باشد و يا تيم تنها يك ثبت نام داشته باشد و اين ليبرو   19-4-1در زماني كه تنها يك ليبرو طبق قانون    -1-2-4-19

حظه تعيين مجدد در زمين نمي باشـند هر يك از بازيكناني كه در لبازی نباشد آنگاه مربي )و يا كاپيتان تيم در غياب مربي( مي تواند برای ادامه بازی  

 به استثناء تعويض بازيكن(. را بعنوان ليبرو انتخاب نمايد )

ديگر تعويض مي شود و يا فورا و بطور مسـتقيم بـا يـك ليبـرو چنانچه ليبرو قادر به انجام بازی نباشد آنگاه وی با يك بازيكن معمولي    -2-2-4-19

  تعيين مجدد باشد نمي تواند در مدت باقي مانده در زمين بازی نمايد.   تحتچند بازيكن ليبرويي كه  تعويض مي گردد. هرتعيين شده مجددا 

بـازيكن ليبرويـي كـه .  قرار مي گيـردآنگاه وی نيز تحت تعيين مجدد    نباشدحضور نداشته  ادامه بازی در زمين    درتواني  ناچنانچه ليبرو در زمان اعالم  

 اعالم شده است قادر به ادامه بازی نيست نمي تواند در ادامه بازی در زمين حضور داشته باشد. 

 د. تعيين مجدد قرار مي دهمربي و يا در غياب وی كاپيتان تيم با داور دوم ارتباط مي گيرد و وی را در جريان   -3-2-4-19

 چنانچه ليبرو تعيين شده مجدد اعالم نمايد كه قادر به انجام بازی نيست آنگاه انجام انتخاب ليبرو تعيين شده مجددا امكان پذير است.   -4-2-4-19

 .چنانچه مربي درخواست نمايد كه كاپيتان تيم بايد بعنوان ليبرو تعيين شود آنگاه اين كار مجاز است   -5-2-4-19

بازيكنان تعيين شده بعنوان ليبرو بايد در برگه امتيازات در بخش توضيحات و برگه كنترل ليبرو ثبـت موضوع تعيين مجدد ليبرو تعداد  در    -6-2-4-19

 شود ) و يا چنانچه از يك مورد استفاده مي شود از برگه امتيازات الكترونيك استفاده شود(. 

 ليبرو  2تيم دارای   -3-4-19

آنگاه تيم حق داشتن انجام بازی تنها يك نفر از آنها قادر به بازی نباشد زماني كه تيم در برگه امتياز خود دو ليبرو ثبت نموده باشد ليكن   -1-3-4-19

 با يك ليبرو را دارد.  

 مگر آنكه ليبرو ديگر قادر به ادامه بازی نباشد.در اين مواقع تعيين مجدد ميسر نمي باشد ليكن 

 خالصه   -5-19

حـق آنگاه وی فورا با ليبرو رزرو جايگزين مي گردد. چنانچه تيم تنها يك ليبرو داشته باشد آنگـاه    شودچنانچه ليبرو از زمين مسابقه اخراج    -1-5-19

  انجام تعيين مجدد را دارا است. 
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 رفتار شركت كنندگان  اخالق و: 7فصل 

 یاخالق الزامات -20

 اخالق و رفتار ورزشكارانه  -1-20

 .و از آن ها تبعيت نمايندمطلع بوده  نشسته كنندگان موظف هستند از قوانين رسمي واليبالشركت  -1-1-20

 بازيكنان موظف هستند با اعمال و رفتار ورزشكارانه خود و بدون اينكه با داوران بحث كنند، تصميمات آنها را بپذيرند.  -2-1-20

 تواند نسبت به اين مسئله معترض بوده و اين مسئله را با داور درميان بگذارد.بازيكنان نسبت به تصميم داور مشكوك باشند، فقط كاپيتان تيم مياگر 

ی تيم خـود گذارند، خودداری كرده و نبايد به خطاهاگيری داوران تأثير ميكه در تصميمكنندگان موظف هستند از اعمال و رفتارهاييشركت  -3-1-20

 سرپوش بگذارند.

 بازی عادالنه و منصفانه  -2-20

وران اخالق و رفتار بازيكنان جهت ايفای يك بازی عادالنه و منصفانه، محترمانه و مؤدبانه بوده و نه تنها اين مسأله را درحين برخورد بـا دا  -1-2-20

 گردد.چيان نيز ميرعايت كرده، بلكه شامل ساير مسئولين، حريفان، افراد هم تيم و تماشا

 (.5-2-3-4توانند در طول بازی با يكديگر صحبت كنند )قانون تيم مي ءاعضا  -2-2-20

 به آن و جريمه هاي مربوط بدرفتاري -21

 بدرفتاری جزئي   -1-21

 تيم ها را از نزديك شدن به سطح جريمه دور نمايد. بر نداشته و داور اول موظف است  ای دراگر بدرفتاری فردی جزئي و معمولي باشد، جريمه

 مرحله انجام مي شود: 2اين كار از طريق 

 مرحله اول: بواسطه تذكر شفاهي به كاپيتان تيم
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ن است كه عضـو آنشانه تذكر رسمي به خودی خود جريمه محسوب نمي شود ليكن  مرحله دوم: با استفاده از كارت زرد به يكي از اعضاء تيم مربوطه.  

 تيم به سطح جريمه شدن در مسابقه رسيده است. تذكر مربوطه در برگه امتياز ثبت مي گردد ليكن از پيامد فوری برخوردار نمي باشد. 

 شوند.كه منجر به جريمه ميهاييدرفتاریب  -2-21

حريفان، افراد هم تيم و يا تماشاچيان بدرفتاری نادرستي داشته باشند، جريمه آن را نسبت به شدت بـدرفتاری، بـه   تيمي نسبت به مسئولين،  ءاگر اعضا

 اند:سه دسته ذيل تقسيم كرده

 باشد.آميز مي اهانتهر عملي كه ادبانه و جسورانه: مغاير شئونات اخالق و رفتار خوب بوده و ضمنا رفتار بي  -1-2-21

 باشد.آميز: شامل كلمات و حركات ناسزا و افترا ميرفتار اهانت  -2-2-21

 .ي و تهديد آميزتهاجمرفتارهای يا فيزيكي واقعي تهاجم: درگيريهای    -3-2-21

 

 

 

 ميزان جريمه و تنبيه  -3-21

سـه حالـت جريمـه، اخـراج و رد صـالحيت و اخـراج از دور ميزان جريمه و تنبيه بستگي به شدت حمله و نظريه )قضاوت( داور اول داشته و آنها را به 

 كنند:شرح ذيل در ليست امتيازات قيد ميمسابقات به 

 (11-6جريمه )شكل   -1-3-21

نتيجه يك امتياز به حريف اضافه شده و سرويس نيز بـه لين بار مرتكب بدرفتاری شوند تيم مذكور جريمه شده و در  يك از اعضای تيم برای او  اگر هر

 (.4-1-1و  21-2-1 حريف داده مي شود. )قانون 

 اخراج  -2-3-21

 . برود خود ميبه رختكن ت گريبدون عواقب داست كه تا پايان همان ست و  موظف بازيكن تيمي كه اخراج وی تاييد شده است ،   -1-2-3-21

 برود. یگريتا مسابقه ست در حال انجام بدون عواقب د ميبه رختكن ت ديبا

  .برود  ميبه رختكن تتا پايان همان ست و بايد اخراج شود، حق خود برای دخالت در آن ست از بازی ها را از دست داده  اگر مربي تيمي 

اگر يكي از اعضای تيمي برای اولين بار حركت و رفتار تهاجمي داشته باشد، بالتكليف شده و هيچگونه عواقب جـانبي )بعـدی( نخواهـد   -2-2-3-21

 داشت.

و هيچگونه عواقب جانبي )بعدی( نخواهد   اخراج شدهداشته باشد،    بي ادبانهاگر يكي از اعضای تيم برای دومين بار در يك مسابقه رفتار    -3-2-3-21

 داشت.

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

تعـويض گـردد و  استثنايي/  بايد به شكل قانونيگردد(  )اخراج از دست بدهدشركت در مسابقه را  ادامه  تيم صالحيت    ءاگر يكي از اعضا  -1-3-3-21

 . برود خود ميبه رختكن ت گريبدون عواقب دو  مسابقهتا پايان همان  و نمودهرا تا اتمام همان مسابقه ترك محل مسابقه اگر در زمين است بايد 
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حمله فيزيكي يا حركتي تهاجمي تهديد آميز يا حتي تظاهر برای يك حركت تهاجمي داشته باشد، بـدون هـيچ اگر فردی برای اولين بار    -2-3-3-21

 گردد.از مسابقه اخراج ميعواقب ديگری 

 دد.گرآميز داشته باشد، بدون عواقب بعدی از مسابقه اخراج مياگر يكي از اعضای تيمي برای دومين بار در يك مسابقه رفتار اهانت  -3-3-3-21

داشته باشد، بدون عواقـب بعـدی از مسـابقه اخـراج و بي ادبانه اگر يكي از اعضای تيمي برای سومين بار در يك مسابقه رفتار جسورانه   -4-3-3-21

 گردد.مي

 جرايم اتخاذ شده اعمال  -4-21

شوند. گفتني است اين جرايم در ليسـت امتيـازات قيـد   است كه مرتكب اين عمل ناشايست مي  كليه جرايم بدرفتاری فقط مختص افرادی  -1-4-21

 و تا پايان مسابقه به قوت خود باقي خواهند ماند. شده

تنبيه خواهد شد  9و شكل  21-3اگر يكي از اعضای تيمي رفتار ناشايست خود را در همان مسابقه تكرار كند، بر طبق قوانين مندرج در بند   -2-4-21

 كنند(.ای را به ازای خطاهای مكرر مشخص مييمه)برای هريك از اعضای تيم جر

 خاطر حمله يا حركت تهاجمي نياز به تصميم )جريمه( قبلي ندارد. اعضای تيم به رد صالحيتيا  اخراج  -3-4-21

 ها و يا قبل از آنهاسِتبدرفتاری در  بين  -5-21

مشخص كرده و در سِت بعدی به مـورد اجـرا   21-3طبق قانون    را برناشايست شود، جرايم آنها و يا قبل از آنها مرتكب حركت  سِتاگر فردی در بين

 گذارند.مي

 كنند:كه جرايم را مشخص ميهاييكارت  -6-21

 شفاهي  مرحله اول: بصورت –بدون جريمه  اخطار:

 با نشان دادن كارت زردمرحله دوم:                            

 با نشان دادن كارت قرمز –جريمه: محروميت 

 با نشان دادن كارت قرمز + همراه با كارت زرد  -اعمال محروميت رد صالحيت: 

 با نشان دادن كارت قرمز + كارت زرد بصورت جداگانه  -اخراج: اعمال محروميت 
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 رسمی دستی و عالئم  آنهاهاي مسئوليت   : داوران،2 بخش

 داوران : 8فصل

 هيئت داوران و مراحل مربوطه -22

 تركيب  -1-22

 گردد:داوران يك مسابقه از مسئولين ذيل تشكيل ميتيم 

 ( داور خط نگهدار2)چهار  ⚫  مسئول ثبت امتيازات )منشي( ⚫ داور دوم ⚫ داور اول ⚫

 شده است. نشان داده 10 نمودارمحل استقرار آنها در 

 عنوان دستيار ثبت امتيازات الزامي است.وجود فردی به WOVDای و مسابقات جهاني در مسابقات قهرماني منطقه

 دستورالعمل  -2-22

 كنند:زده و به شرح زير عمل ميتوانند در طول مسابقه سوتفقط داور اول و داور دوم مي  -1-2-22

 كند،مربوطه صادر ميداور اول دستور زدن سرويس را برای تيم   -1-1-2-22

 شرطي كه هر دو مطمئن باشند كه خطايي ر  داده و علت آن را مشخص نمايند. را اعالم كنند به راليتوانند پايان داور اول و دوم مي  -2-1-2-22

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

 دهند.

( استفاده كرده 28-1را اعالم كرد، آنها موظف هستند كه از عالئم دستي رسمي )قانون   راليكامل شدن به محض اينكه داور با سوت خود   -3-2-22

 و به شكل ذيل عمل كنند:

 نشان خواهد داد:به ترتيب اگر خطا توسط سوت داور اول مشخص شده باشد، وی موارد ذيل را   -1-3-2-22
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A - ،تيمي كه بايد سرويس بزند 

B - ،علت و نوع خطا 

C - .)بازيكن خاطي )در صورت نياز 

 داور دوم عالئم دستي داور اول را تكرار خواهد كرد.

 وی موارد ذيل را نشان خواهد داد: اگر خطا توسط سوت داور دوم مشخص شده باشد  -2-3-2-22

A - ،علت و نوع خطا 

B - ،)بازيكن خاطي )در صورت نياز 

C - .پس از تكرار حركات داور اول، تيمي كه بايد سرويس بزند 

 دهد.بازيكن خاطي را نشان نداده و فقط تيمي را كه زننده سرويس بعدی است، نشان مينه نوع خطا و نه در چنين مواردی داور اول 

  22-2-3-1، هر دو داور بر اساس دو قانون باال ليبرودر مورد خطای ضربه تهاجمي )حمله( توسط بازيكنان عقب زمين يا بازيكنان   3-3-2-22

 عمل خواهند كرد.  22-2-3-2و 

 دهند:نشان ميبه ترتيب اگر خطای دوبل ر  داده باشد، هر دو داور موارد ذيل را   -4-3-2-22

A - ،علت و نوع خطا 

B - ،)بازيكنان خاطي )در صورت نياز 

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

 داور اول -23

 محل استقرار  -1-23

 (.1a,1bدهد )شكـل انجام مي يك طرف از تور هایطور ايستاده و در كنار يكي از تيرك داور اول وظايف خود را به

 اختيارات  -2-23

ها تسـلط دارد. در طـول مسـابقه تصـميمات داور اول نتها كنترل كرده و بر روی كليه مسئولين و اعضای تيماور اول مسابقه را از ابتدا تا اد  -1-2-23

 شوند. عنوان تصميم نهايي محسوب ميبه

 تواند نظريه آنها را رد كرده و تصحيح نمايد.كنند، مي)داور دوم و سايرين( اشتباه مي او متوجه شود همكاراندر حين مسابقه اگر داور اول 

 تواند وی را تعويض كند.مي  تواند به نحو احسن انجام وظيفه نمايد،)مسئولين( نمي او ضمنا اگر داور اول تشخيص بدهد يكي از همكاران

 كند.های كف زمين بازی را كنترل ميچيها و نظافتكنضمنا داور اول، كار توپ جمع  -2-2-23

 .گيری نمايد تصميم نيز اندكه در اين قوانين قيد نشدهیتواند در رابطه با مسائل بازی و حتي بعضي از مواردداور اول مي  -3-2-23

 داور اول نبايد اجازه بدهد كه ديگران نسبت به تصميمات وی بحث و مذاكره نمايند.  -4-2-23

توجه به قوانين موجود و تصميم اتخـاذ  تواند توضيحاتي را باكر است اگر كاپيتان تيمي نسبت به تصميم اتخاذ شده توضيحاتي بخواهد داور ميشايان ذ

 دهد. شده ارائه
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تمام مسابقه اعتراض خود شرطي كه پس از )فورا( ا  تواند نسبت به تصميم وی معترض باشد بهاگر كاپيتان تيم با توضيحات داور اول متقاعد نشود، مي

 5-1-3-2و  5-1-2-1را در همانجا تكميل كرده و تحويل مسئولين مربوطه بدهد. داور اول موظف است كه اين حق را به كاپيتان تيم بدهد )قـوانين 

 (.25-2-3-2و 

 باشد.و قبل از آن برعهده داور اول مي های محل بازی در حين مسابقهمسئوليت بررسي زمين بازی، لوازم و تجهيزات، شرايط و ويژگي  -5-2-23

 های داور اولمسئوليت  -3-23

 باشد:شرح زير ميهای داور اول قبل از شروع مسابقه بهوظايف و مسئوليت  -1-3-23

 نمايد. های زمين بازی، توپ و لوازم ديگر را بررسي شرايط و ويژگي  -1-1-3-23

 خط انداخته،های تيم، شير يا با حضور كاپيتان  -2-1-3-23

 ها را كنترل كند.)محل گرم كردن بازيكنان( تيم  warm-upمنطقه   -3-1-3-23

 باشد:عهده داور اول مي های ذيل فقط بردر طول مسابقه، مسئوليت  -2-3-23

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

 نمايد. ها را مشخص جرايم تأخيرها و بدرفتاری  -2-2-3-23

 گيری نمايد:در رابطه با مسائل ذيل تصميم  -3-2-3-23

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

B - گيرند )خطاهای توپ(،كه در حين بازی صورت ميخطاهايي 

C - در قسمت بازيكن مهاجم  ( اما نه منحصرا )خطای تماس بازيكن با تور و ر باالی تو ایخطاه  

D- ،ضربه حمله )تهاجمي( بازيكن ليبرو و ضربه حمله خطای بازيكنان عقب زمين 

E-    )سرانگشت توسط بازيكن ليبرو در منطقه بر روی يك توپي كه از پاس  از باالی ارتفاع تور  كه توسط يك بازيكن  كامل  يك ضربه حمله )تهاجمي

  صورت گيرد، ،آيدجلوی اين بازيكن مي

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

G –  ليبرو ايجاد يك سد كامل توسط بازيكنان عقب زمين يا كوشش برای ايجاد سد توسط 

H-  و با آنتن تـور در سـمت زمـين بـازی  باشد گذشته توپ و يا همه آن از بيرون فضای عبور،بخشي از  در حين عبور از سطح عمودی تور،توپي كه

 تماس داشته باشد. 

I  –  توپ سرويس زده شده و سومين ضربه عبور نموده و يا خارج از آنتن تور در سمت زمين 

 امضا نمايد.داور اول موظف هست كه در پايان بازی ليست امتيازات را بررسي كرده و سپس   -3-3-23

 داور دوم -24

 محل استقرار  -1-24

 (.10و  1a,1bدهد )شكل داور دوم وظايف خود را بطور ايستاده و در بيرون از زمين و در كنار تيركي كه در روبروی داور اول قرار دارد، انجام مي
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 اختيارات  -2-24

 باشند رح زير ميعنوان دستيار داور اول بوده ولي يك سری اختياراتي را جهت قضاوت در حين بازی داشته و به ش داور دوم به  -1-2-24

 (:24-3)قانون 

 نمايد.جای وی انجام وظيفه مي كار خود ادامه دهد، داور دوم به اگر داور اول به عللي نتواند به

موارد نسبت تواند نظريه خود را در اين تواند بدون اينكه سوت بزند، خطاهايي را كه در حيطه اختيارات او نيستند بگيرد ولي نميداور دوم مي  -2-2-24

 به داور اول تحميل نمايد.

 كند.داور دوم كار مسئول )مسئولين( ثبت امتيازات )منشي( را كنترل مي  -3-2-24

 دهد.اند، نظارت كرده و هرگونه بدرفتاری را به داور اول گزارش ميهايي را كه بر روی نيمكت نشستهداور دوم اعمال و حركات اعضای تيم  -4-2-24

 (.4-2-3كند )قانون كنترل مي warm-upدوم بازيكنان را در منطقه  داور  -5-2-24

  كند.مورد را رد ميهای بيرا صادر كرده، مدت زمان آنها را كنترل نموده و درخواست توقف بازیداور دوم اجازه   -6-2-24

پنجمـين و ششـمين   اند، كنترل نمـوده و دومـين تـايم اوت،ها استفاده كردههايي را كه هريك از تيمها و تعويضداور دوم تعداد تايم اوت -7-2-24

 كند.تعويض را به داور اول و همچنين مربي تيم مربوطه گزارش )اعالم( مي

( و يا اينكه سـه دقيقـه فرصـت 15-7اگر بازيكني در حين بازی مجروح شده باشد، داور دوم دستور تعويض استثنايي را صادر كرده )قانون    -8-2-24

 (.17-1-2دهد )قانون بازيكن مربوطه را مي ودبهبجهت 

داور دوم شرايط زمين، خصوصا قسمت جلويي زمين را كنترل كرده و ضمنا بايد توجه داشته باشد كه شرايط تـوپ در حـين بـازی برطبـق   -9-2-24

 باشد.قوانين و مقررات مربوطه مي

 (.1-4-6كند )قانون ظارت كرده و رفتارهای ناشايست آنها را به داور اول گزارش ميداور دوم رفتار اعضای تيم را در مناطق خطا ن  -10-2-24

 توسط داور رزرو انجام مي شود.  24-2-5و همچنين منطقه ای وظايف مندرج در  WOVDدر مسابقات قهرماني منطقه ای ، مسابقات جهاني و 

 های داور دوموظايف و مسئوليت  -3-24

محـل اسـتقرار )اصـلي( بازيكنـان را كـه   ها در سِت نهايي )پنجم( و يا در موارد الزامـي،داور دوم در شروع هر سِت، در حين تعويض زمين  -1-3-24

 كند.شده است، كنترل مي براساس برگ ارنج مشخص

 دهد:بازی در رابطه با مسائل ذيل تصميم گرفته، سوت زده و عالئم مربوطه را نشان مي خاللداور دوم در   -2-3-24

 نفوذ به داخل زمين حريف و فضای زير تور،  -1-2-3-24

 كند،خطاهای محل استقرار تيمي كه سرويس را دريافت مي  -2-2-3-24

 ،تماس با آنتن  در سمت بازيكن حمله و ( اما نه منحصرا )ور خطا با ت  -3-2-3-24

يا خطای ضربه حمله توسط بازيكنـان  عقب يا تالش برای ايجاد سد )دفاع( توسط بازيكن ليبرو بازيكنانهرگونه سد )دفاع( كامل توسط   -4-2-3-24

 ليبرو. عقب زمين يا بازيكن 

 .در خارج زمين بازی  ءتماس توپ با يك شي  -5-2-3-24
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 موقعيتي نيست كه اين تماس را مشاهده نمايد. تماس توپ با كف زمين در زماني كه داور اول در –  6-2-3-24

شـود و كند و وارد فضای زمين حريف ميای( از خارج از فضای عبور، از روی تور عبور ميازهناقص )تا اند  رتوپي كه به طور كامل يا بطو  -7-2-3-24

 كند.يا با آنتن تور نيمه زمين مربوط به داور دوم تماس پيدا مي

  خطاهای بلند شدن به ويژه به وسيله بازيكنان دفاع كننده.  -8-2-3-24

 ال و يا خارج از آنتن تور در سمت زمين خود. توپ سرويس زده شده و سومين ضربه در با  -9-2-3-24

 نمايد. در انتهای بازی برگ امتيازات را امضاء مي داور دوم  -3-3-24

 

 

 

 مسئول ثبت امتيازات )منشی( -25

 محل استقرار  -1-25

ه مسئول ثبت امتيازات در كنار زمين و در روبروی داور اول و بر روی صندلي )ميزی كه مخصوص مسئول ثبت امتيازات است( نشسـته و انجـام وظيفـ

 (.10و  1a,1bنمايد )شكل مي

 های منشيوظايف و مسئوليت  -2-25

 كند.وی با همكاری داور دوم ليست امتيازات را طبق قوانين مربوطه تكميل مي

 دهد.عالئمي را به داوران نشان مي موارد خالف قانون را اعالم كرده يا و با استفاده از زنگ و يا وسايل صوتي ديگر خودهای وی با توجه به مسئوليت

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

هـا  نمايد و امضای كاپيتانهای جاری ثبت ميشامل نام و شماره بازيكن ليبرو را بر طبق دستورالعملها طالعات و سوابق مسابقه و تيما  -1-1-2-25

 گيرد.ها را ميو مربيان تيم

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

 ها را به موقع دريافت كند، بايستي اين امر را فورا به اطالع داور دوم برساند.تواند برگ ارنج تيمها( نميبي تيم)قصور و كوتاهي مر بعللياگر وی 

 باشد:وظايف منشي در طول مسابقه به شرح زير مي  -2-2-25

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

 فورا پس از زدن سرويس هر گونه خطا را به داوران اعالم نمايد. نمايد و ترتيب زدن سرويس را برای هر تيم كنترل   -2-2-2-25

مسئول تاييد و اعالم درخواست ها برای تعويض بازيكنان به وسيله استفاده از يك وسيله صوتي و كنترل شماره هـای آنـان، و مسـئول   -3-2-2-25

 داور دوم است.ثبت تعويض های انجام شده و تايم اوت ها و اطالع رساني به 

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

 كند.داوران اعالم ميفني و همچنين كسب هشتمين امتياز را در سِت نهايي به  هایيك از تايم اوت شروع و پايان هر  ها،پايان سِت  -5-2-2-25
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 نمايد. ثبت  نابجا راو درخواست های بي مورد و ها  همه جريمه  -6-2-2-25

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

 (.15-7های استثنايي )قانون تعويض

 (.17-1-2دهند )قانون زمان و فرصتي را كه برای تسكين يافتن بازيكن مجروح مي

 (.17-3های درازمدت )قانون تعويق

 ( و غيره.17-2های خارجي )قانون دخالت

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

 باشد:وظايف منشي پس از اتمام مسابقه به شرح زير مي  -3-2-25

 نتايج نهايي را ثبت كرده،  -1-3-2-25

ای را دال خواهد كه جملـهپيتان تيم مربوطه ميای معترض باشد، با كسب اجازه قبلي از داور اول، از كااگر كاپيتان تيمي نسبت به مسأله  -2-3-2-25

 بر اعتراض خود در ليست امتيازات بنويسد.

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

 دستيار)كمك( امتياز دهنده -26

 محل استقرار  -1-26

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

 های دستيار منشي:مسئوليت  -2-26

كند. وی در انجـام وظـايف اداری )دفتـری( بـه منشـي كمـك دستيار منشي نسبت به ثبت جايگزيني )تعويض( بازيكنان شامل بازيكن ليبرو اقدام مي

 شود.دامه كار نباشد، دستيار منشي جايگزين وی ميكند. در صورتي كه منشي قادر به امي

 دهد.اقدامات ذيل را انجام مي دستيار منشي قبل از شروع مسابقه و سِت -  1-2-26

 نمايد.برگه كنترل بازيكن ليبرو را تهيه مي  -1-1-2-26

 نمايد.برگه رزرو برای ثبت امتيازات را تهيه مي  -2-1-2-26

 دهد:الل مسابقه اقدامات ذيل را انجام ميدستيار منشي در خ  -2-2-26

 نمايد.های( بازيكن ليبرو را ثبت ميهای )تعويضجزئيات جايگزيني  -1-2-2-26

 نمايد.هرگونه خطا در رابطه با جايگزيني )تعويض( بازيكن ليبرو را با استفاده از صدای زنگ به داوران اعالم مي  -2-2-2-26

 دهد.(ها را با اين تابلو نشان مينمايد )امتيازات تيمامتيازات دستي روی ميز منشي را فعال ميتابلو   -3-2-2-26

 نمايدهماهنگ بودن تابلوهای امتيازات را كنترل كرده و امتياز صحيح را مشخص مي  -4-2-2-26

 دهد.ختيار منشي قرار ميدر صورت لزوم، برگه امتيازات رزرو را به روز )تكميل( نموده و آن را در ا  -5-2-2-26

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

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

دسـتيار امتيـازات  .، و مسابقات منطقه ای از برگه الكترونيك امتيـازات اسـتفاده مـي شـودOVDدر مسابقات قهرماني منطقه ای، مسابقات جهاني و  

 برای راهنمايي داور دوم به تيم درخواست كننده توقف و تعيين تعويض ليبرو عمل مي نمايد. بعنوان اعالم كننده تعويض 

 

 

 

 

 ن خطداورا -27

 محل استقرار  -1-27

متری گوشه زمين بازی و در سمت راست هريـك از داورهـا   1-2خط نگهدار استفاده كنند، افراد فوق موظف هستند كه در    2اگر در طول مسابقات از  

 مستقر شوند.

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

 خط نگهدار الزامي است. 4، حضور WOVDای و مسابقات جهاني در مسابقات قهرماني منطقه

 (.10ايستند )شكل كنند، ميطي كه كنترل ميهای زمين بازی و در امتداد فرضي خمتری هريك از گوشهفاصله يك تا سه آنها در منطقه آزاد و در 

 هامسئوليت  -2-27

نشـان داده شـده، بـرای نشـان دادن   12گونه كه در نمودار    متری( همانسانتي  40×40داوران خط وظايف خود را با استفاده از يك پرچم )  -1-2-27

 دهند:موارد ذيل، انجام مي

 نمايند.كه توپ در نزديكي خط )خطوط( آنها به زمين برخورد مي يداخل بودن و خارج بودن توپ، در زمان  -1-1-2-27

 (.12-3های توپهای اوت با تيم دريافت كننده توپ )شكل تماس  -2-1-2-27

 نمايد و غيره.كند، توپ سرويس كه خارج از فضای قانوني عبور، از روی تور عبور ميتوپي كه به آنتن برخورد مي  -3-1-2-27

 باشد.هر بازيكني )به غير از زننده سرويس( كه حداقل قسمتي از باسن وی خارج از زمين بازی اش در لحظه زدن سرويس مي  -4-1-2-27

 مربوط به زننده سرويس.  كپلخطاهای    -5-1-2-27

 لت )مشاركت( در بازی.با آنتن در خالل انجام بازی با توپ يا دخا خودی هرگونه برخورد هريك از بازيكنان در زمين  -6-1-2-27

 نمايد.كند و در زمين تيم خودی به آنتن برخورد ميتوپي كه خارج از فضای قانوني عبور، از روی تور به طرف زمين حريف عبور مي  -7-1-2-27

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

 عالئم رسمی -28

 (.11)شكل  اندستي داور هایمتعال  -1-28
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ايـن  و بايـد داورها موظف هستند كه با استفاده از عالئم دستي رسمي، علت سوت زدن )نوع خطا و يا علت متوقف كردن بازی( خود را اعـالم نماينـد

كننده را با همـان دسـت تيم خاطي و درخواست ايدشود، بدست نشان داده ميمدت چند لحظه نگهداشته و اگر اين عالمت با استفاده يك عالمت را به

 نشان دهد.

 (12)شكل های پرچم داوران خط متعال  -2-28

 مدت چند لحظه نگهدارند.  با استفاده از عالئم رسمي پرچم، نوع خطا را مشخص كرده و اين عالمت را به ندنگهدارها موظفخط

 

 

 

 اشكال  بخش سوم: 

 

 تعـــاريـــف 

ــابقه در خارج از منطقه آزاد مي محوطه: * ــاس قوانين داوری وظايف داراری وظايف خاص مناطق، قســمت هايي از كف زمين مس ــند كه براس باش

 باشند:باشند. اين مناطق شامل منطقه گرم كردن ميمي

تند كه وظيفه آنها حفظ جريان بازی از طريق دادن توپ به زن  جمع كنندگان توپ: * نلي هـس ل بين رالي ها اين افراد، پرـس رويس در فواـص نده ـس

 باشد.مي

آن را و در بين زمان مـسابقه  افرادی هـستند كه ـشغل آنها تميز نگاه داـشتن كف زمين مـسابقه اـست. آنها پيش از ـشروع مـسابقه  نظافت كنندگان:* 

  يز مي نمايند و در صورت لزوم پس از مسابقه نيز اين كار را انجام مي دهند. تم

باشد كه شامل تمامي فضاها تا قسمت موانع  منطقه كنترل مسابقه يك كريدوری دور تا دور زمين بازی و منطقه آزاد مي كنترل مسابقه:منطقه * 

 مراجعه نماييد(. 10باشد )به نمودار شكل تعيين كننده محدوده زمين ميبيروني يا حصارهای

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

 نوار افقي در قسمت فوقاني تور -

 آنتن تور و قسمت های امتداد يافته آن -

 سقف -

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

رويس( مي  دريبل: د. ـسدريبل به معنای به زمين زدن توپ )معموالً برای آمادگي جهت زدن ـس امل  اير اقدامات و اعمال ويژه آمادگي ميباـش تواند ـش

 حركت دادن توپ در دستها )دست به دست كردن توپ( باشد.

 باشد.: فضای خارجي در سطح عمودی تور در خارج از فضاهای عبور توپ و فضای پايين تور ميفضاي خارجی *
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 باشد.كه مربوط به حركات بازی ميسرپيچي از قوانين به غير مواردی -2انجام عملي در بازی كه مغاير با قوانين باشد.  -1 خطا:*

 مانع از بازی حريف با توپ به هر گونه حركتي اطالق مي شود كه سبب ايجاد برتری بر عليه تيم حريف مي گردد و يا حركتي كه  تداخل: *

  مي گردد. 

 شود. تلفي نمي ست تعيين كننده پنجم به عنوان يك فاصله: همان فاصله زماني بين پست های بازی است. تغيير زمين در پين پست هافاصله ب*

ايی پايينی: * ل كننده تور به تيرك  فـض يم )طناب( متـص ا، لبه پايين تور وـس مت بااليي اين فـض ت كه قـس ايي اـس ای پاييني، همان فـض های تور فـض

د و تيركمي متباـش كيل ميهای تور قـس ا را تـش ای پاييني  های كناری اين فـض ت. )فـض طح زمين بازی اـس ا همان ـس ت پاييني اين فـض دهند و قمـس

 باشد.(همان فضای  زير تور مي

يك ـشي يا ـشخـصي كه در خارج از زمين بازی يا نزديك به محدوده فـضای آزاد بازی هـستند كه مانعي برای پرواز )حركت( توپ در  ـشی بيرونی:*

امل آن ياء خارجي ـش ر، تجهيزات تلويزيوني، ميز امتيازات، تيرك های تور. اـش تن تور حال حركت به وجود مي آورند. به طور مثال، المپ های باالی ـس

 راكه قسمتي از  تور  به حساب مي آيند. نمي شود، زي

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

ت كه تعيين مجدد تثناء   برای: اين كاری اـس ت و وظيفه بازيكن ديگری را بر عهده مي گيرد )به اـس ود كه قادر به ادامه بازی نيـس ليبرو انجام مي ـش

 كه در لحظه تعيين مجدد در زمين نيست. تعويض مرتب بازيكن( 

. اين كار همچنين شــامل ســت انجام مي شــود كه زمين را ترك نموده ا  )چنانچه بيش از يك نفر باشــد( بازيكني / ليبرويي  برایاين كار    تعويض:

مل انجام تعويض ليبرو نيز مي شـود . بازيكن معمولي مي تواند با ليبرو نيز تعويض شـود. در بين تعويض ها شـامل ليبروها نيز بايد يك رالي بطور كا

 شود. 

 : اين كار برای بازيكني انجام مي شود كه زمين مسابقه را ترك مي نمايد و بازيكن ديگر جای وی را مي گيرد. تعويض* 

 گيرد.ها از آنجام انجام مي: منطقه تعويض، بخشي از منطقه آزاد زمين است كه تعويضمنطقه تعويض *

الن: اين عبارت بدين معناـست كه هرچند مقرراتي د WOVD موافقتمگر با  * تانداردها و ويژگيهای تجهيزات و ـس ابقات ر خـصوص اـس های مـس

 تواند به منظور ترويج بازی واليبال و تست نمودن شرايط جديد، ترتيبات خاصي را صورت دهد.مي  WOVDوجود دارد، اما مواردی هستند كه 

: مشــخصــه های فني و يا محدوديت های تعريف شــده از ســوی پارا واليبال جهاني برای توليد كنندگان اسـتانداردهاي پارا واليبال جهانی* 

 قطعات. 

امل زمين بازی و منطقه آزاد(منظور از مناطق، بخش:  مناطق * ابقه )ـش الن مـس اس محدوديت  هايي در ـس تند كه برای هدفي خاص )يا براـس های هـس

ند، اين مناطق شــامل منطقه جلو، منطقه ســرويس، منطقه تعويض، منطقه آزاد، منطقه عقب و منطقه تعويض اويژه( در چارچوب قوانين تعريف شــده

 باشند.بازيكن ليبرو مي

  

 بخش سوم:  
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  فايل اصلي )در انتهای قوانين و مقررات(  23الي  1از صفحه نمودارها و جداول 

 

 

 
 
 
 
 
 


